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                         Má cesta k ajurvédě 
 
     
 
Zdá se, že již od mládí jsem stále něco hledala.:-)  
 
Jak v duchovní oblasti, tak v oblasti zdraví. Byly to odpovědi na spoustu 
otázek. Střípky pravdy o duchovním životě, o fungování těla a mysli jsem 
nacházela v různých knihách, masérských a esoterických seminářích, které 
jsem navštěvovala. Vždy jsem se dozvěděla něco nového. Bylo to 
vrušující,Objevovala jsem, že existují jemné síly,které sice nevidíme 
svýma očima, ale které na nás mají velký vliv. Byla jsem zvědavá PROČ 
jsme každý jiný, PROČ se nám dějí různé události v životě a ptala se, 
jestli je můžeme nějak ovlivnit? 
 
Zažívala jsem v životě různé věci, někdy příjemné a někdy dost nepříjemné 
a těžké situace. Zdraví od mládí jsem také neměla ideální.Byly to často 
těžké stavy, které mi nedokázal nikdo vysvětlit, ani mi pomoci.Závěr byl 
obvykle takový, že mi vlastně nic není. Měla jsem několik dnů v týdnu 
silné migrény s poruchami vidění a zvracením, vyprovokoval i je ten 
nejmenší stres, nebo nějaké jídlo, které mi "nesedlo". Bylo to někdy i 3 
dny v týdnu.:o Dnes se divím jak jsem to mohla přežít. Od dětství jsem 
trpěla atopickými ekzémy,častým nachlazením, dokonce v jedno náročné 
životní období jsem měla psychózu.Od té doby jsem musela několik let 
užívat léky. Mohla jsem je vysadit třeba na rok, potom přišel stav , kdy 
jsem se bez nich neobešla a musela je zase pár měsíců užívat. 
 
Měla jsem tak stažené svaly na celém těle, že jsem mohla jen těžko 
dýchat, do toho občasnou srdeční arytmii, svalové křeče. Lékaři mně 
poslali na rehabilitaci, kde jsem dostala elekroléčbu, bazén a nějaké 
masáže míčkem z pěnovky. Moc to nepomáhalo. Spíše jsem si tajně ubrala ty 
elektrické impulsy, mému tělu se to ani za mák nelíbilo. Svaly se spíše 
stáhly ještě více.Při masáži to bylo jiné, to mi dělalo velmi dobře. Jen 
mi bylo líto, že to trvalo 10 min a nikdo se nevěnoval těm místům kde 
mně to nejvíce trápilo. 
 
Dostala jsem nějakou diagnozu.., takový nějaký dlouhý odborný název :-), 
ale ten mi taky moc nepomohl. 
 
Na migrény mi dali nějaké pilule, které nezabíraly.Hlava bolela stejně 
jen žaludek byl na tom ještě hůř. 
 
Co mi pomohlo,byly reflexní masáže mé kamarádky,po kterých se migrény 
začaly objevovat méně často, ale jednou měsíčně jsem skoro 4 dny zvracela 
a bolest hlavy byla taková, že člověk by raději nežil. Nějak jsem si na 
to zvykla.Byla jsem vděčná za ty dny kdy mi bylo dobře. A ty 4 dny v 
měsíci jsem nějak přežila,chodila s tím do práce. Ten čas alespoň lépe 
utekl. Jestli člověk ležel nebo seděl nebo chodil...,bylo to jedno, bylo 
to stále stejné. 
 
Vždy jsem se snažila podle hesla "Co Tě nezabije to tě posílí" :-) se s 
tím nějak vyrovnat a snažila se zjistit PROČ ZROVNA JÁ MÁM TAK TRPĚT? 
 
Následovalo čtení spousty knih, 2leté studium astrologie v Praze, kde 
jsem udiveně musela přiznat, že v takovém osobním horoskopu je o nás vše 
napsáno. To, jaké máme předpoklady, jak myslíme, co máme a nemáme rádi, 
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jaký typ přátel a partnerů nám vyhovuje,zdravotní dispozice,vztahy se 
sourozenci, rodiči,finanční možnosti...no jejda.:-o 
 
Učili nás, že naše tělo a mysl je jako takové auto, které dostáváme v 
tomto životě do vínku, ale kam dojedeme, to záleží jen na nás -na řidiči 
toho auta. Dobrý řidič může i se starým autem v horším stavu dojet 
daleko, a někdo ve ferrari se může nabourat na prvním rohu, když neumí 
řídit.:-) 
 
Někdo má skvělé tělo, zdravé, mentálně je na tom výborně, přesto toho v 
životě nemusí mnoho dosáhnout. 
 
Tím řidičem mysleli nás-duši. 
 
Ptala jsem se, jestli je možné se dostat nad vliv horoskopu, nebýt 
ovlivněn těmi planetami, nezažívat situace, které jsou tam naznačeny. 
Dozvěděla jsem se, že je to možné, ale že zatím nikoho takového 
nepoznali. 
 
Taky jsem se dozvěděla, že není jen jeden život, že to, co prožíváme 
navazuje na náš minulý život. Proto se vytvářejí všechny ty situace 
kolem, nebo si je vytváříme také sami našim způsobem myšlení, které 
můžeme měnit vlastní vůli jen velmi pracně a pomalu. Zdálo se, že mi na 
to celý můj život nebude stačit, něco ve mně změnit.  
 
Začala jsem číst hodně o karmě a prakticky pozorovala, že mně i lidem 
okolo se to, co "světu dávají" vrací zpět. Byly to proto někdy příjemné a 
někdy hodně nepříjemné situace. Vlastně už v tomto životě je to hodně 
vidět. Nemusíme často ani hledat příčiny v minulých životech.:-) Někteří 
psychologové, nebo lidé kteří se tím zabývají nabízejí regrese do 
minulých životů, ale do toho jsem se nepustila...,nějak jsem vnitřně 
věděla, že je to pravda, že osobní zkušenost není až tak nutná:-). 
 
Viděla jsem různé filmy o zážitcích lidí, kteří prožili klinickou smrt, 
četla pár regresních studií psychologů a byla na přednášce paní, která se 
zabývala regresní terapií. Také už v mládí jsem zažila zvláštní situaci 
na dovolené, na místě kde jsem nikde nebyla, přesto jsem ho dobře znala. 
 
Tak jsem pochopila, že věci se dějí tak, jak si zasloužíme a to utrpení 
nám může pomoci leccos si uvědomit,pochopit a změnit ve svém životě A 
HLAVNĚ - začít DUCHOVNĚ HLEDAT.:-) 
 
Když jsem zase prožívala nějaké další trápení a měla v hlavě spoustu 
otázek přišla jsem na přednášku o Reinkarnaci v Ostravě,kde jsem se 
potkala s úžasnými lidmi, kteří měli odpověďi na všechny mé otázky. 
Předtím jsem nezažila,aby mi tak vše "sedělo" a logicky navazovalo na to, 
co jsem dosud pochopila a mohla pozorovat kolem sebe. Ale byla jsem 
opatrná. Člověk by neměl nic slepě přijímat. Zpočátku jsem se ptala také 
na věci, které jsem již věděla a odpovědi nejen "seděly", ale byly ještě 
detailnější a takové, že jsem uvnitř v srdci cítila, velkou opravdovost, 
upřímnost a poznání. Do té doby jsem nedostala žádné uspokojivé odpovědi 
na své otázky od nikoho jiného. Obvykle to byly jen malé střípky pravdy, 
které se člověk pracně snaží nějak "lepit dohromady". 
 
Od svých nových přátel jsem se naučila meditovat s mantrami a začala číst 
védskou literaturu. Byla jsem překvapená co vše Védy obsahují. Je to 
obrovské velké poznání o věcech duchovních, je tam také ajurvéda, Vastu, 
jak by měla vypadat ideální společnost..., prostě vše co bychom mohli v 
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našem životě potřebovat. Začala jsem číst část Véd, která pojednává o 
Bhaktijoze. 
 
Hodně v mém životě se postupně změnilo. Uviděla jsem, že pravé poznání 
není žádné náboženství, nebo nějaká organizace či hnutí, která má "patent 
na moudrost". Že pravé poznání se předává z učitele na žáka. Že takový 
učitel je velice pokorný a má také svého učitele a ten zase svého... 
 
Začala jsem zažívat "na vlastní kůži" :-), že nejsem ani toto tělo ani 
mysl, že jsem duše. Když člověk medituje, tak se snaží soustředit na 
mantru a mysl se stále někam toulá. Kdo je ten, kdo pozoruje svou mysl a 
snaží se ji ovládnout? Mohla jsem hezky uvidět, že nejsem ta mysl. 
Protože ona mně vůbec neposlouchala.:-)) Vyváděla jako malé dítě. Později 
se dařilo stále více mysl ovládat a soustředit ji více na meditaci. 
Mohla jsem se občas začít dívat na to, jak má mysl pracuje jako počítač, 
reaguje v různých situacích emocemi. Reagovala někdy tak, že člověku je 
později líto toho, co řekl a udělal. Vlastně to vůbec neměl v plánu! :-
)))) Jsme obvykle otroky své mysli i když si myslíme jak jsme svobodní. 
 
Kdybych to věděla dříve..., určitě bych si ušetřila spoustu potíží v 
životě...a také zdravotních problémů. Zažila jsem v minulosti sama na 
sobě, jak takové nevyřešené silné emoce, dokážou způsobit různé nemoci. 
Ale vše bylo, jak mělo být a přišlo v ten pravý čas.:-) 
 
 
Zpočátku jsem na různé situace reagovala tak nějak po staru :-) asi podle 
programu mé impulsivní mysli..:-). Potom se mi párkrát podařilo - 
rozhodnout se, jak budu reagovat a neříct hned někomu něco co mně zrovna 
napadlo v nějakém rozpoložení emocí, čeho bych později litovala. Byl to 
fajn pocit, nemuset se stále omlouvat, nebo mít špatné svědomí, když 
někomu ublížíme narychlo vyslovenými myšlenkami. Bylo stále méně situací, 
které mě v minulosti trápily. Také mé zdraví se nějak automaticky stále 
zlepšovalo. Bylo to motivující. Těch situací kdy jsem to zvládala začalo 
postupně přibývat. To, co, se kdysi jevilo jako velký problém, najednou 
byla docela malá obyčejná věc. Pŕestala jsem se zabývat záležitostmi, 
které nemůžu ovlivnit. 
 
Vzpomněla jsem si taky na jednu knihu, kterou jsem kdysi četla. Autor tam 
popisoval jak to vypadá. Byl to takový příklad: že sedíme v divadle a 
díváme se jak herci hrají. Pokud ovládáme svou mysl, tak můžeme sedět a 
pozorovat to představení. Pokud to neumíme tak to vypadá tak, že se 
najednou během představení zvedneme náhle z křesla, vběhneme na jeviště a 
začneme také hrát spolu s ostatními herci.:-) Necháme se vtáhnout do 
děje-do nějaké hádky nebo situace, ta nás pohltí a často z ní nemůžeme 
dlouho ven. Jednáme pod vlivem emocí, ty obvykle nemají rozum.:-) 
 
Začala jsem taky KONEČNĚ zažívat pocit vnitřního štěstí a naplnění, TO 
BYLO PRO MNĚ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, i když k tomu zvenčí nebyl zjevný důvod. 
Ten pocit byl někdy extatický, někdy klidný a konejšivý.Ale taky často 
zmizel, když jsem se na někoho zlobila, nebo ho nechápala.... 
 
Stále více jsem se dozvídala o duchovním životě. Nemusela jsem už hledat 
v mnoha knihách, poznání bylo tak krásně pohromadě. Mohla jsem se zeptat, 
pokud mi něco nebylo úplně jasné. 
 
Také jsem se dozvěděla, že jsou potraviny, které nám v duchovním růstu 
příliš nepomáhají  jako např. maso, vejce a houby. Změnit jídelníček 
nebylo tak těžké, meditace mi v tom hodně pomohla. Člověk si najednou sám 
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uvědomí, jak milujeme své domácí mazlíčky a současně způsobujeme jiným 
zvířátkům takové utrpení, když je zabíjíme a jíme. Už to nebyl kousek 
masa na talíři, ale kousek nějaké bytosti, kterou někdo zabil a já si 
kousek koupila. Začala jsem objevovat spoustu chutných jídel,jak může být 
strava i bez masa rozmanitá. Nic mi nechybělo. 
 
 
Zpočátku mi maso ještě vonělo, byl to zvyk, ale nechtěla jsem ho jíst. 
Později, když jsem ucítila někde v obchodě grilované kuře, nebo ke mně 
domů oknem přišel závan nedělního oběda od sousedů, začalo mi to 
zapáchat. Vonět mi začaly více jiné věci.:-)Přestal to být boj s chutí, 
ale skutečná potřeba něco jíst a něco ne. 
 
V tu dobu jsem taky hodně zhubla, měla jsem asi 20kg nadváhu, která mě 
léta nechtěla opustit a potom nějak přirozeně postupně zmizela, aniž bych 
se o to snažila. 
 
Dnes si to vysvětluji nejen tím, že jsem změnila stravu, ale začala jsem 
být díky poznání a meditaci opravdu šťastná a spokojená,i když bylo 
samozřejmě občas i pár těžkých chvilek, snášela jsem je úplně jinak než 
kdysi. Když je člověk psychicky více pohodě, asi taky metabolismus se 
upraví. 
 
Protože tolik věcí se u mně zdravotně zlepšilo, kromě těch 4 denních 
migrén, přemýšlela jsem, kde jinde může být chyba, jestli bych se něměla 
zaměřit třeba na stravu, nebo hledat příčinu jinde než v psychice.Třeba 
je to něco praktického co dělám špatně. 
  
Už od mládí mě taky velmi přitahovaly bylinky, zdravá výživa a přírodní 
léčení. 
 
Zkoušela jsem ve svém životě postupně různé tzv. "zdravé" výživové styly: 
Makrobiotiku, Dělenou Stravu,Výživu podle krevních skupin, Dietu podle 
čínské medicíny, Fit pro život-Dietu Diamondových, kteří propagovali 
syrovou stravu a pití zeleninových šťáv a nakonec Dietu podle PH. 
 
Všechny tyto diety prostě na mně nefungovaly, spíše naopak. Po 
makrobiotice a snězení více než lžíce naklíčených semínek jsem zvracela,a 
navíc jídlo pro mě nemělo žádnou chuť. U dělené stravy jsem se už těšila, 
až si to jídlo spojím zase dohromady, tak, jak jsem byla zvyklá. Nejíst 
bílkoviny s obilovinami dohromady, ale každé zvlášť ,mi přišlo 
nepřirozené,tělo to vidělo asi zase trochu jinak. 
 
Podle čínské medicíny to taky nebylo ono. Po syrové stravě Fit pro život 
mně napadlo: No a kdy už bude nějaké normální jídlo? :-)) Vypadalo to 
jako přídavek k jídlu a ne jako jídlo.Po PH dietě jsem měla stažené a 
bolavé celé tělo a chyběly mi potraviny, které jsem měla přirozeně velmi 
ráda. 
 
Když teď vím ,že u mně převládá obvykle Vát dóša,a jaké byly vlastnosti 
těch doporučených tzv, "zdravých potravin",je to vše jasné, proč tyhle 
věci prostě u mně fungovat nemohly. Jsem opravdu ráda, že jsem u všech 
těch "zdravých stylů" nezůstala, protože dnes už bych byla asi buď ještě 
více nemocná nebo mrtvá.:-)) 
 
Ještě že tělo má pud sebezáchovy.:-) Prostě ani náhodou, tohle jíst ono 
nebude..:-) 
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Věděla jsem, že to musí být nějak individuální, že mám chuť na něco 
jiného v zimě, na něco jiného v létě, že určité potraviny můžu jíst skoro 
každý den a některé mě ani nenapadne koupit.:-) ani kdyby byla sleva..:-
)) 
 
Bavilo mně od mládí vařit, vymýšlet nové recepty a experimentovat s 
kořením a různými ochucovadly, nějak "vyvažovat" ty chutě.Nevěděla jsem 
co to dělám a proč, ale nebyla jsem spokojená, dokud to nebylo "ono". 
 
Teď už rozumím, že to byl asi pokus o obsah všech chutí v jídle, jak to 
učí ajurvéda.Zvláštní bylo, že výsledek byl obvykle takový, že jídlo 
chutnalo všem. 
 
Asi mé vlastní potíže a pozitivní zkušenosti s masážemi,které mi dělaly 
úžasně dobře, mně navedly k tomu, že jsem absolvovala mnoho kurzů 
masáží,nějaké kurzy rehabilitačního cvičení a práce s energií a později 
začala pracovat jako masérka "na volné noze".:-) Práce mně velmi 
naplňovala a bavila.  
 
Od jednoho starého pána maséra jsem se naučila spoustu zajímavých 
technik-ošetřování bodů na těle,práci s kameny,uvolňování úponů. Také mně 
navedl na cestu do Číny, kde jsem absolvovala kurz tuina masáže. Je to 
druh masáže který hodně mým klientkám dokázal pomoci. Je hodně 
komplexní.Kurz samozřejmě nestačil, hodně jsem se snažila naučit 
z knih, které jsem si koupila na univerzitě. 
 
Při své práci masérky jsem ale zažívala, že některým lidem mohu krásně 
pomoci a některým jen na pár dní, nebo dokonce vůbec ne. Bylo mi to 
divné. Hledala jsem příčiny onemocnění také v psychice člověka-ve 
vnitřních blocích a přečetla o tom několik knih, jak naše emoce působí na 
naše tělo. Taky prakticky jsem začala pracovat s klientkami na 
zpracovávání starých traumat, přišlo to nějak přirozeně. Začaly se mi 
samy svěřovat s různými svými trápeními při masáži. Bylo zajímavé,že když 
jsme se dokázaly společně podívat na ten "starý problém" jinak, z 
duchovního pohledu, tak se podařilo uvolnit také na těle různá místa a 
obvykle se stejné potíže již časem nevracely, nebo se alespoň trochu 
zlepšily. Bylo vidět, jak takový psychický problém dokáže fyzicky doslova 
"sedět v těle", i když člověk o tom již vědomě nepřemýšlí a způsobovat 
různá onemocnění. 
 
Sama u sebe jsem zažila některé nemoci, které úplně odešly ,až když jsem 
našla v sobě tu situaci, která je způsobila a zpracovala ji s odstupem, 
jiným pohledem na svět. Do té doby žádná léčba nezabírala. Obvykle to 
víme, co to bylo, kdy nemoc začala. Jen si to často nechceme připustit a 
zapracovat na tom. Tělo je krásný rádce, umí ukázat co máme v naší mysli 
napravit a přehodnotit. 
 
Měla jsem velkou touhu najít pravé poznání o zdraví, abych mohla lidem 
více pomoci. A také sama sobě. Kamarádi z meditací mi půjčili nějaké 
knihy o ajurvédě, velmi mně to zaujalo, protože právě v ajurvédě se 
slučovalo dohromady tolik věcí, které mě tak přitahovaly a které jsem 
toužila nějak dohromady spojit. 
 
Koukám se a vidím: "je tam vaření, které mám tak ráda, masáže, rúzné 
terapii, bylinky, že se hledá příčina nemocí, no to je super, všechno 
zase krásně pohromadě.:-) 
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Sháněla jsem knihy různých autorů o ajurvédě a taky na doporučení svých 
kamarádů navštívila poradnu ajurvédského lékaře dr.Eassyho v Praze. 
Sice mi s migrénami nepomohl, říkal, že nevidí žádný problém, ale 
dozvěděla jsem se jaké je mé prakrti a dostala aktuální doporučení diety 
na snížení Kaf, pokud chci prý ještě trošku zhubnout a potom jsem měla 
později dodržovat dietu pro snížení Vát. Vzala jsem si domů doporučenou 
tabulku potravin a snažila se jíst věci, které tam byly napsány. 
 
Bylo to zajímavé, měla jsem v tu dobu ještě trochu nadváhu, jedla jsem 
dietu na snížení Kaf,chutnal mi i žitný chléb. Asi po dvou týdnech se mi 
úplně změnily chutě a tělíčko už žito nemohlo ani vidět a začaly mi 
vyhovovat potraviny pro snížení Váty. Tak jsem pochopila, že ajurvéda 
léčí momentální stav těla, že nejíme jen podle své prakrti. Měla jsem v 
tu dobu jak to dnes chápu asi trochu zvýšený Kaf v těle. 
 
Byla jsem překvapená, že většina tzv." nezdravých potravin" , které jsem 
měla vždy ráda, mi byly doporučeny v dietě na snížení Vát. Tak to byla 
zatím ta nejúžasnější dieta, kterou jsem dostala.Od té doby mi slovo 
dieta přestalo vadit.:-)) 
 
Obvykle jsem se setkala v minulosti s tím,že to bylo nějaké jídlo, které 
mi nechutnalo a těšila jsem se až ta "zdravá strava" skončí.:-) Trochu 
jsem zhubla a následně se mi váha vrátila zpět a ještě jsem dostala pár 
kilo navíc..asi bonus. :-) No a ve zdraví se nezměnilo vůbec nic. Asi 
naopak. 
 
Tak se nedivím, že lidé obvykle jsou nemocní nebo tlustí nebo obojí. 
Pochopila jsem,že někdo nějak jí, pomůže mu to a pak to všem vřele 
doporučuje.Napíše o tom knihu, dokonce to dokáže "vědecky" zdůvodnit. 
Jasně, že ostatní ho slepě následují, aniž by tušili, že ten člověk má 
jinou konstituci než oni, že to, co pro jednoho je lékem pro druhého může 
být jedem. Věřím že mají dobrý úmysl, ale pomohou jen některým a jiné 
naopak svedou z jejich přirozenosti směrem od zdraví.  
 
Začala jsem být nadšená z ajurvédy. 
 
Doporučení podle tabulky pana doktora jsem nedokázala dodržovat všechny. 
Některé věci jsem jedla navzdory tabulce. :-)Prostě jsem na ně měla 
chuť´. Ale poradna mně navedla k potravinám, které jsme obvykle doma 
nepoužívali, tak jsem s nimi začala trochu více vařit a světe div se bylo 
mi zase o trošku lépe. Některým věcem v tabulce jsem ale úplně 
nerozumněla, např.slovu "snídaňové obiloviny", netušila jsem co to může 
být, jestli je to pšenice, nebo žito, vločky nebo chleba? 
 
Tak jsem zase trošku studovala v různých knihách, že je také důležité 
jestli se potravina uvaří nebo upeče, nebo je to sušené, mražené.. 
Jenže zase trošku problém... protože každá z těch knih některé potraviny 
zařazovala jinak. V některé knize to bylo Vát mínus, v některé Pit mínus. 
Nevěděla jsem čemu mám věřit, jen tělo mi trošku napovídalo, co mu 
chutnalo. 
 
Chtěla jsem se zeptat pana doktora, ale byl zrovna v zahraničí a nebylo 
se na koho obrátit. Postrádala jsem nějakou návaznost a hlavně 
vysvětlení, různých věcí. 
 
Navíc zde byla jazyková bariéra, jelikož pan doktor mluví jen anglicky. 
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Navštívila jsem po nějakém čase jiného poradce pro ajurvédu se kterým 
jsem mohla mluvit česky-pana Hlošku. Ten dokázal hezky vysvětlit co to 
jsou dóši, jak se v těle chovají, co způsobují a diagnostikoval mi opět 
zvýšenou Vát dóšu. Namaloval mi všechny doši v těle jak jsou asi 
zastoupeny v mé přirozené prakrti a pak namaloval o kolik jsou asi v 
nerovnováze. Šlo to hezky pochopit co se v těle děje. 
 
Jeho doporučení byla zase tabulka potravin na snížení Vát, pravidelná 
doba jezení a masáž některých marmových bodů. Líbilo se mi jak umí 
vysvětlit lidem, proč jim dává takovou dietu. 
 
Jeho výklad byl vtipný a trefný, jak popisoval jak se člověk projevuje 
mentálně, když jeho dóša, která zrovna, dominuje je zvýšená. 
Doporučil mi nejíst vůbec syrovou zeleninu, čímž mně překvapil,vlastně 
docela mile. Jedla jsem občas saláty, vlastně jen proto, že vařením se 
ÚDAJNĚ zničí tolik potřebné vitamíny. Doporučil mi taky, že můžu jíst 
rohlíky a chleba, jen že musí být čerstvé, že včerejší už ne. To mi bylo 
trochu divné, ale zkusila jsem to. Nejezení salátů bylo fajn, ale to 
pečivo, jak už dnes vím, nebylo pro mně vhodné. 
 
Ptala jsem se pana Hlošky kde se učil, že mně velmi zajímá ajurvéda. On 
mi ukázal fotku svého učitele ajurvédy. Tehdy jsem ještě nevěděla kdo to 
je. Byla to fotka Govindžího. Potom mi nabídl studium v jeho škole. 
 
Nechtěla jsem se u něj učit, protože jsem byla trochu zklamaná jednou 
věcí. Jelikož jsem vegetariánka, když jsme hovořili o stravě řekl mi, že 
protože mám Vát konstituci, není pro mně vegetariánství dobré. Že prostě 
vejce a špek jsou pro mně dobré potraviny, že zelenina ani luštěniny 
nejsou vhodné pro Vát konstituci. Musela jsem mu oponovat, že přece 
existuje ghí a koření na kterém si zeleninu připravuji, že používám mung 
dál...mléčné výrobky... Moc jsme si v tom neporozumněli. Byla jsem 
překvapená,že si opravdu myslí že bych měla jíst také špek a vejce.:o) 
 
Věděla jsem , že pokud bych se chtěla od někoho učit ajurvédu,že bych 
chtěla, aby ten člověk byl taky vegetarián. Vznikala stále větší touha po 
ajurvédě. 
 
Uplynul nějaký čas a napadlo mně napsat email doktoru Eassymu, jestli by 
mi poradil někoho, u koho bych mohla studovat ajurvédu.Napsala jsem mu, 
že bohužel neumím anglicky, tak mám docela omezené možnosti studia. 
 
Požádal mně o zaslání data mého narození a fotky. Vše jsem mu poslala a 
on mi napsal, abych po dobu jednoho týdne vstala hodinu a půl před 
východem slunce, během Brahma muhurty a meditovala. Po týdnu ať mu napíšu 
jestli můj zájem trvá, jestli chci dát ajurvédě celý život.  
 
Musela jsem po pravdě odepsat, že můj duchovní život - Bhakti joga je u 
mně na prvním místě, ale že ajurvédu bych chtěla studovat opravdu vážně a 
co nejlépe dovedu. 
 
Překvapil mně, že mi nabídl možnost studovat u něj, čekala jsem spíše 
nějaké doporučení kam se obrátit. Jeho student byl ochoten pomáhat mi se 
skripty, překládat je do do češtiny. Také mi napsal, že stejně bych 
musela později jet alespoň na 3 týdny do Indie. 
 
Stále jsem si nebyla jistá jestli je to možnost, která by mi dala poznání 
ajurvédy. 
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Mnohokrát předtím jsem hledala na internetu školu ajurvédy, ale nenašla 
jsem nic. Seděla jsem takhle jednou u počítače. Najednou mně napadlo 
nezadat do vyhledávače celé slovo ajurvéda, ale jen ajur. 
 
Najednou se objevilo přesně to co jsem hledala.:-) 
 
Zavolala jsem na číslo, na kterém se mi ozvala Marcelka. Protože jsme s 
kamarádkou nedávno absolvovaly kurz ajurvédské masáže hlavy, z kterého 
jsem byla hodně zklamaná, vyptávala jsem se Marcelky na různé věci. Asi 
jsem byla podezřelá svým vyptáváním a musela si myslet že jsem nějaký 
záškodník. :-) 
 
Měly jsme s kamarádkou cestu do Prahy, tak jsme se s Marci domluvily a 
přijely se podívat. Prvně mě uchvátil obchůdek s kořením a bylinkama, 
celý voněl rozmanitým kořením.Marcelka nám povídala něco o bylinkách, 
něco o škole a já už byla rozhodnutá, že tohle bych chtěla zkusit. :-) 
 
Po příjezdu domů jsem napsala doktoru Eassymu, že jsem objevila jednu 
Školu ajurvédy v češtině. Ptala jsem se ho, jestli školu zná a jestli by 
mi ji doporučil. Odepsal mi pro mně trošku nepochopitelnou věc. Že by mi 
to nedoporučil, jelikož pan Rajpoot vystudoval geologii a ne ajurvédu. To 
mně hodně překvapilo, protože když jsem četla jednu jeho knihu o 
ajurvédě, tak tam napsal, že ajurvéda se studuje v dnešní době dvěma 
způsoby. Jedna možnost je univerzitní studium a druhá je učení se mimo 
univerzitu - pŕedáváváním poznání z učitele na žáka. Když jsem to kdysi 
četla, tak jsem si říkala, že ten druhý způsob musí být super. 
 
Připomnělo mi to, že stejně je to s pravým duchovním poznáním, to se také 
předává uz učitele na žáka. Na žádné univerzitě ho nenajdeme, ani v žádné 
oficiální náboženské organizaci. 
 
Bylo rozhodnuto, že bych se ráda učila tímto způsobem. Panu doktorovi 
jsem odeslala citát z jeho knihy a napsala mu, že nechápu, proč by měl 
člověk, který rozumí ajurvédě mít také univerzitní vzdělání v tom 
směru.Že je přece ještě ta druhá možnost, o které sám psal... 
 
Popřál mi hodně stěstí a nabídl případnou pozdější pomoc. Poděkovala jsem 
mu za snahu pomoci a poslala přihlášku do omcentra. Bylo to na poslední 
chvíli, ale ještě bylo pár volných míst. Pověděla jsem o tom mé kamarádce 
Radce a trošku ji přemlouvala :-) jestli by nechtěla taky studovat 
ajurvédu. Lákalo ji to, ale má dvě malé děti tak nějak bojovala s tím, 
jestli to zvládne časově i finančně. Nakonec zvítězila touha naučit se 
něco z ajurvédy a tak jsme společně začaly jezdit poznávat ajurvédu do 
Omcentra. 
 
Očekávaly jsme asi obě víkend nabitý teoríí a spoustu věcí, které se 
budeme muset "našprtat" nazpaměť jak je to u nás zvykem.Vybavené mnoha 
sešity a pro jistotu několika průpiskami :-) jsme byly v očekávání smrště 
informací. 
 
Při příjezdu do Omcentra na mně jako první zapůsobilo příjemné domácí 
prostředí a pohoda, která ze všech vyzařovala. Byly jsme v očekávání 
začátku výuky...:-o 
 
Forma výkladu Govindžího byla velmi poutavá, vtipná, plná pŕíkladů a 
příběhů. Člověk si ani neuvědomoval, že se učí. Všechno to trefné, vtipné 
a jednoduché povídání jak to v těle funguje způsobovalo , že některé věci 
ani nešly zapomenout.:-)  
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Po dopoledním výkladu Govinda byl oběd.Vařím už několik let vegetariánská 
jídla různého druhu,některé "ala česká kuchyně", některé taky podle 
kuchařek indické kuchyně, ale jídlo které jsme dostali, bylo opravdu 
výborné. Chuťově tam bylo vše, člověk se cítil potom velmi spokojeně. 
Byly jsme zvyklé na větší z porce, tak jsme trošku nevěřícně koukaly, 
jestli nebudeme mít hlad.:o  
 
Protože vaříme s kamarádkou občas na akcích Dovolených s meditací a 
jogou, tak jsme překvapěně konstatovaly, že naše norma, kterou vaříme asi 
pro 20 osob je dvojnásobná než tady. Překvapením bylo, že jídlo bylo 
nejen chutné, ale taky tak výživné, že to opravdu stačilo. 
 
Potom následovala pauza- 2 hodiny. :-o To nás docelo šokovalo. Kamarádka 
se trochu rozčilovala, že dostaneme málo informací a místo toho se tady 
budeme"poflakovat".:-) no a děti doma bez maminky trpí.:-)) Snažila jsem 
se ji uklidnit, že třeba to má svůj význam však uvidíme později... 
 
Později to vypadalo jako skvělý nápad, myslím že změnila názor :-), 
protože jsme hezky vytrávily, odpočinuly si venku na zahrádce, nebo v 
poloze ležmo v učebně. Byla to pohoda. Ostatní spolužáci i my se začali 
spontánně zapojovat do mytí nádobí a později také do vaření. Někdy 
Marcelka vytáhla roztodivné koření a my se učili vařit v zahradní letní 
kuchyni spoustu věcí, pekli placky, psali si recepty, vše ochutnávali. 
Taky nám povídala na co některá koření jsou dobrá. Taková trošku 
laboratoř jako v kouzelnické škole Harryho Pottera.:-) Jak jsem ten film 
kdysi viděla, tak jsem si říkala, že do takové školy bych ráda chodila.:-
)) 
 
Druhý den, v 7hod ráno začala výuka pranajámou s Marcelkou a potom 
následovalo cvičení ajurjogy s Petrou.To se kamarádka rozladila 
podruhé.., že "proč mi tady cvičíme když se máme učit." Já si říkala,že 
asi bude dlouho trvat, než se něco naučíme. No, moc jsme to nechápaly. 
Pak jsme pochopily... Po cvičení a pranájámě jsme se cítily bezvadně :-)) 
Teprve později jsme zjistily, jak je to důležitý i když pro nás nezvyklý 
způsob výuky. Že vše to má svůj význam. 
 
Govindží  nás učil,že prvně musíme pomoci sami sobě a teprve potom můžeme 
pomáhat druhým.Že obvykle lidé míchají cizí kašičku a jejich vlastní se 
jim pálí.:-) Na první pohled to zní trošku sobecky... pro nás "pomahače" 
:-) ale je to potřebné. Také nás několikrát varoval, abychom" proboha 
nikoho neléčili" :-), na základě těch pár informací co pochopíme, že 
ajurvedář musí chápat komplexně a musí ověřit spoustu věcí, než si udělá 
nějaký závěr. Je na to potřeba spousta znalostí, praxe a hlavně 
POCHOPENÍ. 
 
Od školy jsem očekávala PRAVOU ajurvédu,i když jsem nevěděla jak má 
vypadat..:-), ale ne takovou komerční, nebo nějaký rychlokurz, jak je to 
často zvykem.Jsem sice od přírody tvor velmi netrpělivý a zvídavý, ale 
myslím, že učení mi dává tolik, že se budu snažit NESPĚCHAT! :-) Snad se 
mi podaří nepředbíhat a postavit si pevný základ na kterém se bude dát 
něco postavit. Pochopila jsem jak je to důležité. 
 
Určitě mám mezery ještě v základech, chystám si vše hezky zopakovat. 
 
Od školy jsem dostala za ten rok mnohem více než jsem očekávala.Je to 
velký dar. A já za něj děkuji. Snad se mi podaří jej využít nejen pro své 
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dobro, ale také pro dobro všech, kteří budou připraveni se ajurvédou 
léčit. 
 
Protože mám hodně kamarádů, známých a klientek z masáží, kteří již o 
ajurvédě něco vědí, povídala jsem některým nadšeně o škole.Ptali se, zda 
by mohli přijet ke Govindovi na poradnu. Protože jsem člověk, který rád 
pomáhá druhým, neodolala jsem se nezeptat Marcelky zdali je to možné.Ona 
mi řekla, že ano, ale že je dobré, abych s těmi lidičkami přijela také. 
 
Bylo to docela úsilí doprovodit každého do Prahy. Někdy jsem si říkala, 
že místo učení se základům jezdím do Prahy a zpět. Ale nějak se to 
dělo samo. Potom kamarádi,kterým Govind pomohl, chtěli pomoci zase svým 
blízkým... a těch lidiček kteří se chtěli ajurvédou léčit stále 
přibývalo.:-o) 
 
Když jsem byla přítomna poradnám, byla jsem překvapena znalostmi Govinda, 
jak dokáže najít příčinu onemocnění, jak je důsledný a snaží se nic 
neopomenout. 
 
Pak už jsem věděla proč se učíme ajurjogu a pranájámu, když jsem měla na 
doporučení Govinda "své ovečky" něco naučit,nějaké dýchání, nebo cvičení, 
postarat se o ně později, přivézt jim bylinky...Zažívala jsem ajurvédu v 
praxi. Hodně mi to dalo a inspirovalo mě k dalšímu studiu. 
 
Je to vlastně ta následná péče, která mi chyběla u pana doktora. Asi jsem 
měla zažít všechny ty poradny, které jsem sama absolvovala, abych věděla 
jaké to je, když se nemá o Vás kdo dále postarat, vysvětlit nejasné věci, 
nebo třeba pomoci s jídelníčkem a vařením. Taky špatná rada může člověka 
poškodit, místo aby mu pomohla. Obdivuji komlexní způsob, kterým Govind 
lidem pomáhá. 
 
V ajurvédě se slučuje vše co jsem se kdy v oblasti zdraví chtěla naučit. 
Masáže, procedury, bylinky, vaření,cvičení jogy... a ještě spousta 
dalších věcí o kterých jsem neměla ani tušení. Ajurvéda pro mě znamená tu 
nejlepší cestu ke zdraví, je laskavá, nic nepřikazuje ani nezakazuje, jen 
doporučuje. Umí pomoci když je člověk schopen to přijmout. Léčba je tak 
individuální, stejně jako my. 
 
Duchovní poznání mi v životě dalo hodně, ale měla jsem pocit že mi ještě 
něco chybí. Umět se postarat o své tělo, aby vše bylo hezky v harmonii. 
Jsem ráda, že už ani ve zdraví nemusím složitě hledat na mnohých místech 
jako dosud, zkoušet a stále tělesně trpět. Že je tu poznání 
ajurvédy,které mohu přijmout od učitele,který se učil u svého 
učitele...ke kterému má úctu, který má pokoru a poznání ajurvédy, kterému 
mohu důvěřovat.I když nás Govindží učí, že ajurvédář nemá nikomu 
důvěřovat, že se má dívat vlastníma očima, tak mu nevěřím, že mu nemůžu 
důvěřovat.:-) 
 
Děkuji ta ten rok, za pomoc kterou dal mně i mým kamarádům a těším se, 
jestli budu moci i v dalším roce pokračovat. 
 
 
S úctou 
Jindřiška 
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