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•  MOJE CESTA K AJURVÉDĚ:

Začnu vyprávět od doby, kdy jsem začala mít zvýšené teploty. Tento stav trval 
přibližně pět let. Nejdříve jsem hledala pomoc pouze ve zdravotnictví. Chodila 
jsem po  vyšetřeních  a  po  dalších  vyšetřeních,  ale  bez  výsledků.  Byla  jsem 
bezradná, zoufalá a moc unavená. Vnitřně jsem cítila, že bude určitě existovat 
pomoc, ale netušila jsem v té době kde. A pořád jsem hledala dál. Najednou 
nápad a otázka: „co mě nejvíc unavuje“? 

Současně mě po celý můj život provázel problém dlouhého zdržování se mezi 
lidmi (oslavy, velký pracovní kolektiv atd.) Vždy jsem si vybírala práci, kde 
jsem nemusela moc mluvit.  Vzhledem k mým zvýšeným teplotám jsem byla 
ráda,  že  vůbec  zvládnu  své  pracovní  povinnost  a  komunikace  nad  rámec 
pracovních povinností mě unavovala.

Začala jsem více vnímat své tělo a poslouchala, co mi říká. Přestala jsem jíst 
sladké, po kterém jsem se cítila hodně unavená. Najednou jsem si vzpomněla, 
že vlastně vůbec necvičím a nesportuji. V tuto chvíli začala moje dlouhá cesta 
za ajurvédou. 

V období,  kdy  jsem měla  neustále  zvýšené  teploty,  jsem vařila  ve  školce  a 
pečovala o mou pětiletou dceru. Do práce jsem chodila strašně vyčerpaná a ze 
všeho nejvíce jsem byla velmi  nešťastná,  protože jsem se nemohla věnovat 



dceři,  jak bych si  představovala. Po pár letech byla tato situace neúnosná, a 
proto  jsem ze  školky  odešla  a  následně  jsem začala  pracovat  v sauně  jako 
provozní, jelikož práce provozní nebyla fyzicky tak náročná.

V sauně fungovala i masírovací místnost, a proto mě napadlo, že bych mohla 
dělat masáže i já. Přihlásila jsem se na masérský kurz v Brandýse nad Labem a 
po absolvování kurzu jsem začala v sauně masírovat.  Začala jsem jíst hodně 
zeleniny  a  ovoce.  Měli  jsme  zahrádku,  kde  jsem  pěstovala  špenát,  mrkev, 
vojtěšky atd. a následně jsem začala zařazovat do jídelníčku také zeleninové 
šťávy.

Po ukončení prvního masérského kurzu jsem měla touhu se dále v této oblasti 
vzdělávat. Přihlásila jsem se na další kurzy masáží u pana Flandery, který má 
soukromé vzdělávací zařízení.

Začala jsem postupně navštěvovat následující kurzy:
− meditační masáž hlavy
− lymfatické masáže
− tlakové masáže
− dlouhodobý kurz u pana Flandery – masér

Můj zdravotní stav se vylepšil, ale pořád jsem cítila, že mám málo energie.
Následovalo reiki ošetření a vzápětí zasvěcení  do 1. a 2. stupně. 

A pořád jsem měla touhu jít dál a hledala jsem něco, co mi dodá životní energii.

V tomto  období  jsem  prožívala  dramatické  rodinné  problémy.  Přestěhovala 
jsem se  do  jiného  města  a  znovu  jsem se  vrátila  k vaření,  ale  tentokrát  do 



závodní jídelny. Současně jsem vařila a k tomu třikrát  do týdne masírovala. 
Dokonce jsem se mohla, i přes velkou pracovní vytíženost více věnovat dceři.
Masáží přibývalo a následovalo rozhodnutí  odejít  z jídelny a víc se věnovat 
masážím. Přijala jsem místo uklízečky na poloviční úvazek.

•  MÉ PRVNÍ SETKÁNÍ S GOVINDŽÍM A AJURVÉDOU

A už se blíží první setkání s Govidžím a ajurvédou. 

Milovala jsem jezdit k panu Flanderovi do vzdělávacího centra. Přihlásila jsem 
se do kurzu „cvičitel zdravotní tělesné výchovy“ kde bylo zařazeno:

− posilování
− aerobik
− jóga

Na   cvičení  jógy  jsem  se  poprvé  setkala  s  Govindžím.  Nezapomenutelný 
zážitek, hlavně pozice véčko. Do této pozice jsem se nedostala ani náhodou. A 
co si myslíte, že následovalo? Rok 2002 / 2003 přihláška  do ajurvédské školy k 
Govidžímu. Ajurvéda mě tak oslovila, že jsem najednou věděla: to je to, co celý 
život  hledám.  Už  jsem nepotřebovala  jezdit  na  jednotlivé  kurzy,  měla  jsem 
ajurvédu a úžasného učitele Govindžího

Úžasné, nešlo my učení tak rychle, ale byla jsem nadšená.

Třetí rok studia jsem nedokončila, tolik informací jsem nedokázala zpracovat.

Govidžího slova:
nejdřív si musíte zajistit živobytí, pak můžete mít ajurvédu



A  zase další učení:
Rok 2005/2006 jsem se přihlásila na nástavbové studium s maturitou. V této 
škole jsem i uklízela. Pořád jsem nezvládala být dlouho mezi lidmi. Proto jsem 
měla výhodu, že mohu studovat na této škole, kde jsem měla i svou místnost, 
kterou jsem v případě nutnosti mohla použít.

Doučování z matematiky a z anglického jazyka mi pomohlo, zvládnout nejtěžší 
dva předměty. Zase my zněly v uších slova Govindžího „ Dharma studenta je: 
učit se“ Soustředila jsem se na učení, neplánovala jsem, že dostanu lepší místo. 
Ty tři roky jsem se jenom učila.

A třetí rok studia:
Začínám se už připravovat na maturitu a současně ve škole odešla asistentka 
ředitele na mateřskou dovolenou. Pro mě další výzva! Zvládla bych tuto práci? 
Dostala jsem odvahu a než jsem se rozkoukala, tak už jsem seděla v kanceláři. 
Bylo  tam  hodně  práce,  neměla  jsem  čas  přemýšlet,  jestli  to  zvládnu  nebo 
nezvládnu.

V kanceláři je to pro mě příjemné. Učím se komunikovat s lidmi, zvládnout 
práci mezi lidmi. Moc děkuji Govindžímu za předání moudrosti – Dharma, art, 
karma, mókš. V této době masíruji už jen v rodině, protože v kanceláří je tolik 
práce, že zůstávám, jak je potřeba.

Po třech letech sedavého zaměstnání. Govidží pomoc! Bolí mě záda, začala mě 
bolet  ruka.  A už  je  rok  2011/2012  a  hledám telefonní  číslo  na  Marcelku  a 
přihlašuji se znova do prvního ročníku ajurvédy. Moc a moc se těším. Vytížení 
v práci  a  zároveň  úžasné  učení  v  ajurvédském  centru.  Nezvládám  to  vše 
vstřebat. Moje touha a síla ajurvédy znova volá: Přeci to nevzdáš!



Bude školní rok 2012/2013 a já znova volám Marcelku. Je tam jedno místo 
volné pro mě do prvního ročníku?

• CO JSEM SKUTEČNĚ POZNALA?

To je otázka, nad kterou se musím zamyslet. Tušila jsem, že budu muset na sobě 
pracovat, ale že to bude až taková dřina, to mě ani nenapadlo. Přesto jsem moc 
vděčná za uvedení na cestu správným směrem. Když je člověk na cestě sám a 
bez učitele, tak dělá spousty chyb. Je to takový boj, kdy chcete na sobě pracovat 
a sebemenší chyba Vás vrátí na začátek a začínáte znovu a znovu. Pokud máte 
velkou touhu jít dál a máte správného učitele, tak jednoho dne uvidíte v dálce 
světlo.

V momentě,  kdy uvidíte  světlo  zřetelně,  zajásáte.  „Hurá,  už mám vyhráno!“ 
Vůbec jsem ale v tento moment netušila, že je to teprve začátek.



• ZÁVĚR: ANEB, CO BYCH DOPORUČILA

Zastavit  se a naslouchat nejdřív svému tělu.  Naučit  se vnímat přírodu a lidi 
kolem sebe. Poslouchat, co nám říkají a nechat je povídat. Opravdu se hodně 
dozvíme. Nejraději bychom byli, kdyby každý fungoval podle nás, podle našich 
potřeb.  Pokud  se  to  tak  neděje,  jsme  strašně  zklamaní  a  nervózní.  Ani  nás 
nenapadne,  že  musíme  hlavně  pracovat  sami  na  sobě.  A to  je  začátek,  kdy 
člověk začne hledat ajurvédu.

Já osobně bych pro začátek doporučila denní režim. Na vysvětlenou bych chtěla 
poznamenat, že příroda má svůj pravidelný režim. Lidé, ale mají svou hlavu a 
vymýšlí  různé  věci,  jak  si  ulehčit  svůj  život.  Myslí  přitom  hlavně  na  své 
pohodlí  a  tím  jde  spoustou  svých  činností  proti  přírodě  a  její  přirozené 
harmonii. Samozřejmě lidé lepší systém než příroda nevymyslí, a proto se na 
své životní cestě neustále trápí s různými druhy nemocí. Člověk by měl přírodní 
koloběh přijmout s pokorou a přizpůsobit se mu. Například je velmi důležité 
ranní  vstávání  ještě  před  východem  slunce.  Pokud  si  ráno  zacvičíte,  tak 
připravíte tělo na fungování po celý den. Vaší odměnou je pak krásné a funkční 
tělo s dobrou náladou.
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