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     Co je Ajurvéda?

           Každá knížka začíná tím, že odpověď na to co je Ajurvéda 
zní: je to věda o životě, ale ve skutečnosti: aju neznamená život 
aju je slovo, které navazuje na čas  -  je to časový pojem, věda 
o čase je Ajurvéda.  Ajurvéda je koncepce života v harmonii 
s přírodou. Obsahuje znalosti o lidském životě, které vychází ze 
spojení těla a mysli. Nesmí zde chybět hluboké vnímání. 
Aspiranti ajurvédy si musí být vědomy toho, že pravdivé 
znalosti nemají konec ani začátek.                 Ajurvéda je tu 
proto, aby ukázala, jak prožít život ve zdraví a jak žít v míru ve 
světě i vesmíru. 

Universální vlastnosti ajurvédy:

- Ajurvéda nepatří žádné civilizaci ani žádné konkrétní zemi

- Nemá začátek ani konec

- Nepatří žádnému náboženství

- Neváže se k žádnému času

Zvláštní vlastnosti ajurvédy

- Léčí se vždy tělo, mysl a duše

- Léky jsou poměrně levné a nemají vedlejší účinky

- Každý ajurvédský lék je tonikem (posilující lék)



- Léčba je namířena na kořen nemoci a důraz je kladen na 
kvalitní život, to znamená, že důraz je kladen na zdraví a 
předchází nemocem.

- Důraz jen kladen na stravu a pití

- Vychází ze snadných diagnostických metod

- Ajurvéda je hodně blízká přírodě a podporuje jógu

- Vychází z přesné znalosti konstituce těla

Říká se, že pokud pacient udržuje správnou dietu, pak 
není třeba medicíny.

Cílem ajurvédy je zachovat si zdraví a pak dosáhnout čtyřech 
základních cílů života.

DHARMA -  splnit povinnosti

ARTHA – zabezpečit potřebné materiální potřeby k životu

KÁM – uspokojit světské přání a hněv

MÓKŠA – dosažení spásy přes osvobození a kosmické vědomí

Ajurvéda je moudrostí předanou bohy. BRAHMA je stvořitelem 
celého vesmíru a v rámci tvorby vesmíru vytvořil i ajurvédu. 
Veškeré znalosti předal DAKŠA PRADŽÁPATÍMU, který byl synem 
Brahmy. DAKŠA je dále předal Ašvinovi , který byl později znám 
jako věhlasný lékař. Ašvin dostával energii přímo od Šivy a 
Měsíce. Ašvin předal získané moudrosti Indrovi, vůdčímu Bohu. 
Prostřednictvím  Indry se přenesla Ajurvéda do lidského života. 
Naprostá většina spisů byla zničena nebo ztracena.

Něco málo z historie Védské období (cca 5 tisíc let před Kristem) 
je základem indické kultury. Věda, medicína, umění a 
architektura jsou Upvéda   (odvětví) z  hlavních véd Rigvéd, 
Sámvéd ,Jandžurvéd,  Atharvéd. Všechny védy obsahují 



hodně informací o ajurvédě např. poznatky tridoš, trávení a 
metabolismus a anatomie a příznaky nemocí.

Každá věda má svou základní filozofii, ta se v Indii nazývá 
Daršan. Podle Sánkhja systému je každá existence tvořena 24 
živými a 1 živým prvkem. Podle jógy se  přidává  ještě jeden 
prvek Išvar – Bůh.  Vasiska systém uvádí 9 prvků k vytvoření 
vesmíru. Prtví, Áp, Tédž, Vaju, Akáž, Átma, Buddhi  čas a 
prostor. Prvek Átma je vázaný s karmou a duchovními rituály. 
Podle védánty Brahma je jediným prvkem tvorby, ostatní jsou 
pak iluze. Pravda je relativní a proto indická filozofie rozděluje 
pravdy na tři druhy.

1) PARAMÁRTIKA – nesmrtelná pravda

2) BEBHARIK-SATJA – pravda na jeden den

3) PRTIVHÁSIKHA-SATJA – je taková pravda, která může být 
iluze

Podle ajurvédy vznikl vesmír Avjakta, která obsahuje Prakrtí 
(hmotu) a Purušu (vědomí). Ve spojení Prakrtí a Purušu vzniká 
Ahamkár (ego).         

                   Ego má tři vlastnosti neboli tribuny:

1) SATVA     – čistota

2) RADŽAS     – dynamiku 

3) TAMAS   – nevědomost, nicota

Satva a Radžas vytvoří 11 indrií – motorické orgány a smysly

Tamas a Radžas  vytvoří 5 Tanmádras (kvantovou energii), jež 
vytvoří 5 elementů Mahabhút a z Mahabhútu je pak tvořen svět.

PRINCIP PĚTI PRVKŮ

          Pět prvků tvoří základ vesmíru, princip energie zrození 
života a umírání. Těchto pět prvků neustále mění svůj vzájemný 



vliv a vysvětluje vztah mezi filozofii a patologii těla a vnějším 
prostředí. Důležitá je jejich vzájemná relace, jež udržuje 
v rovnováze životní sílu, pránu. Těchto pět prvků – vzduch, 
prostor, oheň, voda, země existuje v celém vesmíru. Život 
byl stvořen z nejjemnější energie až po to nejhrubší 
z kosmického vědomí se zjevil zvuk aum. Ten dal impulz 
prostoru, který se spojením s nekonečnem umožnil umožnil 
vznik vzduchu jeho třením došlo ke tření částic, tím vznikl žár, 
jehož světlo vytvořilo oheň, čímž se některé částice rozpustily a 
vznikla voda, nejhustší prvek a některé částice nejhustšího 
prvku daly vznik zemi. Pět prvků tvoří nekonečné množství 
kombinací a stojí u zrodu živých i neživých organismů. Ajurvéda 
působí na jemnější úrovni, než jsou atomy a rovnováha pěti 
prvků tak určuje zdraví člověka.

1) PROSTOR   – řídí ostatní 4 prvky. Díky prostoru lze rozdělit a 
oddělit různé objekty a ty zase rozdělit na několik částí.

2) VZDUCH – VÁTA   – vzduch obsahuje kyslík, důležitý pro 
život, vítr pohyb vzduchu – ovlivňuje pohyb. Oheň může 
podpořit činnost větru pro kyslík, který obsahuje

3) OHEŇ – PITTA   – slunce a oheň jsou hlavními zdroji 
energie. Slunce zabezpečuje teplotu a světlo. Sluneční 
paprsky vyživují rostliny, potraviny a lidské buňky. 
Vypařováním vody se tvoří mraky, ze kterých padá voda. 
Oheň se nazývá agni, trávicí oheň, důležitý pro 
metabolismus.

4) VODA – KAPHA   – nachází se v atmosféře, jezerech, 
řekách, vodních tocích. Ochlazuje okolí. Kapha tvoří buňky 
a poskytuje sílu.

5) ZEMĚ   – ochraňuje, poskytuje základ a stabilitu pro život. 
Všechny pevné části v těle, jako jsou kosti, zuby, mají 
povahu země.

Tyto prvky jsou v neustálém vztahu k sobě v dynamické 
rovnováze. V lidském těle je voda přítomna v podobě 
cytoplazmy, oheň představuje metabolismus, země tvoří 



strukturu buňky. U člověka země představuje strukturu orgánů a 
tkání, tj. hmotu (kostru, svaly) a prostor tělesné dutiny ( krev, 
lymfa ), oheň kontroluje zažívání ( enzymy ) a inteligenci , voda 
a tělesná tekutina ( voda, lymfa, krev ), vzduch řídí tělesné 
pohyby. Ajurvéda je závislá na akci a reakci dvaceti vlastností. 
Základním principem léčby je léčení opačnými vlastnostmi, 
které nerovnováhu způsobily.

Vlastnosti jsou v     Ajurvédě tříděny do deseti   
protikladných dvojic:

Těžký – Lehký

Studený – Horký

Olejnatý – Suchý

Pomalý – Rychlý

Stabilní – Pomíjející, proudící

Tvrdý – Měkký

Zamlžený – Transparentní

Hladký – Jemně drsný

Hrubě hmotný – Jemně hmotný

Vazký – Řídký

Vlastnosti a protiklady lze ukázat i na potravinách:

Těžká: sýr, maso, fazole                        

 Lehká: rýže



Studená: zmrzlina, máta

Horká: chilli, alkohol, tabák

Olejnatá: sýr, oleje, kokos

Suchá: proso, cereálie

Pomalá: maso, jogurt

Rychlá, ostrá: česnek, cibule

Stabilní: ghí

Proudící: alkohol, popcorn

T K     Á N Ě  

Tkáně tvoří základ těla, vyživují a zabezpečují tělesné funkce a 
růst. K těmto tkáním patří plazma, krev, svaly, tuková tkáň, 
kosti, kostní dřeň, nervový systém a pohlavní orgány. Plazma 
znamená výživu, krev okysličuje, svaly regulují pohyb, tuková 
tkáň promašťuje, kosti poskytují podporu, nervová tkáň 
znamená vyrovnanost a pohlavní tkáň na konce řetězce 
zabezpečuje rozmnožování. Rozeznáváme též tkáně podřízené 
sedmi hlavním tkáním: nervy, kůže, tuk, menstruace a mateřské 
mléko. Optimální množství a rovnováha tkání je důležitá pro 
správnou činnost organismu. Výživa tkání navazuje na sebe. 
Plazma poskytuje výživu krvi, krev vyživuje svalovou tkáň atd. 
tudíž narušení výživy a funkce jedné tkáně postihuje všechny 
ostatní tkáně.



Rovnováha tkání přímo závisí na rovnováze tri dóš.

Tvorba tkání probíhá rozvodem látek krevními cévami, z těchto 
látek si daná tkáň odebírá potřebné živiny a další látky, které se 
mění na danou tkán. Každá tkáň vytváří při své činnosti vedlejší 
produkty, které se vylučují nebo naleznou v organismu své 
využití.

RASA – plazma, lymfa, chuť, vhodná rasa se produkuje jen 
pokud jíme  vhodnou stravu, která se správně tráví a vstřebává. 
Dává pokyn mozku, že přichází výživa buňkám. Při špatném 
trávení nebo poruše vstřebávání

 reaguje organismus, zklamáním, že nedostal látky, na které 
čeká. Objevuje se pak únava, poruchy příjmu potravy, jako je 
anorexie, šedivění, vrásky, bledost, snížená chuť k jídlu i 
k životu, protože je narušena tvorba všech tkání.

RAKTA – červené krvinky, krom výživy tkání ovlivňují zabarvení 
pokožky a fyzickou sílu. Dodávají vitalitu a energii. Při narušené 
tvorbě se tvoří hodně horké Pitty, projevuje se hodně silným 
menstruačním krvácením, kožními vyrážkami, vředy.

MAMSA  -   svalová tkáň chrání před vnějším světem, přináší pocit 
jistoty, podporuje tukovou tkáň. Oslabená výživa se projevuje 
oslabeným svalstvem, kožními nemocemi, zánětem děložního 
čípku, poruchami koordinace.

MEDA  -   tuková tkáň složená z tukových buněk vyživuje kosti a 
klouby. Poskytuje teplo a bezpečí a uspokojení z těchto pocitů, 
udržuje teplo a potem se vydává nadbytek tepla. Nedostatečná 
tvorba a obměna této tkáně se projevuje často zimnicí, 
cukrovkou, obezitou a zvýšenými tuky v krvi. Nadbytek zase 
způsobuje nejistotu, pocit nedostatku lásky, potřebu ochrany.

ASTHI   -    kostní tkáň a chrupavky, podporuje svaly a nervovou 
tkáň. Ovlivňuje vyjadřování podporuje osobnost tím, že 
umožňuje koordinovat pohyb, zajišťuje stabilitu. Oslabená 
tvorba kostní tkáně se projevuje zubními kazy, poruchou tvorby 



nehtů a vlasů, bolestmi v kostech, osteoporózou, narušeným 
projevem člověka k okolí.

MADDŽÁ     – červená a žlutá kostní dřeň, mozek mícha vyživuje 
Asthi dhatu. Zabezpečuje přenos vzruchů, komunikaci mezi 
buňkami. V kostní dřeni je dostatek pasivní energie, zdravá 
maddžá se odráží v klidných a jasných očích. Oslabená tvorba 
se projevuje poruchami nervovými a psychickými, epilepsii, 
nespavostí, bolestí v kloubech, bolestmi hlavy.

ŠUKRA – ÁRTAVA – je základní esencí tkání, podporuje tvoření 
tekutin nutných pro rozmnožování, posiluje tělo. Zabezpečuje 
vytvoření všeho, co má trvalý efekt (dítě, zákon). Klidné spojení 
udržuje harmonii trojice tělo – mysl – duch. Fyzická a mentální 
porucha trávení ničí úžas a tvoří ámu. Nejlépe se léčí, pokud je 
zaměřena na trávicí ústrojí. Áma blokuje výživu tkání, netvoří 
základní esence úžas a tělo je znečištěno mentálně a tím se nutí 
do škodlivých činností. Znečištěná mysl umožňuje tvoření toxinů 
nazývaných áma. Nedostatečná výživa se projevuje poruchami 
sexuálních funkcí, potratem nebo neplodností.

O D P A D N Í   L Á T K     Y  

Tkáně vylučují odpadní látky vznikají  v průběhu metabolismu. 
K látkám, které jsou určeny k vylučování z těla, řadíme stolici, 
moč, a pot. Správné vylučování odpadních látek tvoří spolu 
s rovnováhou tri dóš a dobrou činnosti tkání optimální zdraví.

STOLICE

Produkt zažívací soustavy v tenkém střevě se zahušťuje po 
vstřebávání vody a soli v tlustém střevě. Pitta a Kapha se podílí 



na zažívání a Váta ovlivňuje pohyb žaludku a střeva. Ajurvéda 
klade velký důraz na tlusté střevo a také na detoxikaci. Tím, že 
detoxikace posiluje tlusté střevo, působí preventivně proti 
nemocem. Ajurvédská medicína považuje tlusté střevo za místo, 
kde se nejen zahušťuje stolice, ale také tvoří moč, vstřebávají se 
stopové prvky a látky vyživující kosti, svaly a pohlavní orgány. 
Činnost tlustého střeva tak úzce souvisí s pevnými kostmi a 
klouby. Přes zdravou sliznici tlustého střeva také prochází prána 
neboli životní síla. Prána spolu se základní esencí zvanou ódžas 
( imunita ) udržují rovnováhu a životní vitalitu. Poškozená 
sliznice vstřebává škodlivé odpadní látky. Nerovnováha se 
projevuje poruchou stolice, zažívacími potížemi, bolestí zad, 
onemocnění dýchacího systému. Stav stolice vypovídá zejména 
o tom, jak dobré máme trávení. Správně bychom měli jít na 
stolici při východu slunce. Zácpa tvoří ámu (toxiny) a ovlivňuje 
emoce. Zdravá stolice má konzistenci banánu, je formovaná do 
jednoho celku, je světle hnědá, plave těsně pod hladinou 
potápějící se, tedy těžká stolice znamená toxiny, špatné trávení 
s nestrávenými zbytky potravy. Nadnášená stolice obsahuje 
zase nestrávené tuky nebo nestrávenou potravu, která 
fermentuje a tvoří plyny, jež ji nadlehčují, bobkovitá stolice 
značí oslabené tenké střevo a je bez zápachu.

Změny stolice

Jedná se jen orientační výčet, nikoli o diagnózu, zejména u 
případů rakoviny, je nutné podrobné lékařské vyšetření.

Barva- problém

Zelená, žlutočervená, žlutooranžová – mnoho žluči

Bílá – Obstrukce žlučovodu



Černá – krvácení, nevstřebatelné železo.

Zápach – problém

Hnilobný – Rakovina

Zatuchlý – Bakterie

Aceton – Cukrovka

Páchnoucí – Áma ( toxiny )

Kyselost – Vysoká Pitta

Další ukazatele

Řídká – vysoká Pitta

Tvrdá – vysoká Pitta ( suchost, málo tekutin )

Nedotvořená – paraziti, průjem, áma

Mastná – nemoc slinivky

Tenká – rakovina konečníku

Hlen s krví – úplavice, améby

Krev s trochou hlenu – úplavice

Hlen – ztráta krevní plazmy

Malé tvrdé kapičky – rakovina horní části trávicího ústrojí

Plochá – červi

Nestrávené zbytky potravy – slabé trávení, vysoká Pitta, 
porucha tenkého                   střeva



M O Č

Tvoří se v tlustém střevě, po vstřebávání tekutin ze střeva je 
formována v ledvinách a voda a dusíkaté látky a sůl jsou 
vylučovány močovými cestami. Proudění moči podporuje 
svalová tkáň. Nadměrné či snížené vylučování moči se okamžitě 
projeví v onemocnění urogenitálního traktu nebo bolestí břicha. 
Vodní nerovnováha je ovlivňována příjmem tekutin, výživou, 
teplotou okolí, mentálním a fyzickým stavem jedince.

Barva moči závisí na množství tekutin a stravě.

P O T 

Je to odpadní produkt metabolismu tukové tkáně. Vylučuje se 
kožními póry, reguluje přiměřenou tělesnou teplotu a rovnováhu 
elektrolytů. Pot je olejovitá, mastná substance, udržující zdravou 
pokožku a posilující vlasové kořínky. Existuje souvislost mezi 
močí a potem. Při nadměrném močení se potíme méně a 
naopak. Vylučování potu reguluje krevní tlak – větší pocení 
snižuje krevní tlak a naopak. Pot ovlivňuje slunce, nadměrná 
konzumace soli, sladkostí, alkoholu, pálivých kořeněných jídel. 
Také je spojen s podrážděností, utajovanou zlostí, úzkostí a 
strachem. Olejová masáž pot reguluje a snižuje zmíněné 
negativní emoce. Porucha vylučování potu způsobuje kožní 
onemocnění, elektrolytovou nerovnováhu a poruchu tělesné 
teploty. Na jemné úrovni se při nedostatečném vylučování potu 
hromadí odpadní látky ze sliznic očí, nosu, úst uší a genitálii.

T R I    D Ó Š I



Váta, Pitta a Kapha, jsou – li v rovnováze, udržují lidskou bytost 
v integritě a v jejich kombinaci poskytují člověku s jeho smysly 
sílu, zdraví a dlouhověkost.

Základem Ajurvédy je myšlenka, že vesmír je jeden velký 
organismus. Všichni jsme spojeni s vesmírem a tvoříme s ním 
jeden velký celek. Každý člověk má v sobě mikrokosmos, 
spojený s makrokosmem kolem nás. Pro pojmenování konstituce 
používáme původní slova ze sanskrtu Váta, Pitta a Kapha. Dóši – 
tři principy života prostupují celou přírodou. Všichni jsme 
kombinací těchto třech principů. Váty jako principu pohybu, 
Pitty jako principu energie a Kaphy  jako principu struktury.

VÁTA – umožňuje vstup živin do těla a vylučování odpadních 
látek, žvýkání, polykání, rovnováhu nemobilního prostoru a 
mobilního vzduchu.

PITTA-  poskytuje energii buňkám, podporuje trávení, enzymy a 
endokrinní systém, je protikladem ohně a vody.

KAPHA – tvoří buněčnou strukturu, zajišťuje sekreci enzymů, 
stavbu těla, svalů a kostí.

Funkce dóš lze vyjádřit i takto: Váta poskytuje výměnu informací 
v nervové soustavě, krevní oběh, posun potravy zažívacím 
traktem a vyměšování. Zažívání a metabolismus, včetně látkové 
výměny, fungují na principu Pitty. Kapha se naopak stará o 
svalovou a tukovou tkáň a kostru jako podpůrnou soustavu.Dóši 
jsou neustále vylučovány z těla. Váta v podobě plynů, svalové a 
nervové energie, Pitta jako kyselina žluč, Kapha v podobě hlenu, 
neboť jeho hromadění způsobuje poruchy.

V     Á T A  



Váta představuje prvek vzduchu a prostoru. Její hlavní 
charakteristikou je tělesný pohyb a ve spojení s nervovým 
systémem je dominantní silou v organismu. V lidském těle Váta 
řídí dýchání, žvýkání, polykání, mrkání, buněčné funkce (přívod 
živin k buňkám a vylučování odpadních látek), dále ovlivňuje 
krevní oběh, srdeční tep, veškerý pohyb svalově – kosterního 
systému, činnost nervového a trávicího systému včetně 
smyslových, paměťových duševních funkcí. Řídí posun potravy 
zažívacím traktem a vylučování všech odpadních látek. Váty 
často trpí nemocemi kloubů, protože kostní tkáň a tlusté střevo 
jsou spolu úzce svázány. Váta sídlí v tlustém střevě, dále kůži, 
v plicích, hrdle a žaludku, ovlivňuje též mozek, sluchové orgány, 
kosti, klouby, močové ústrojí a stehenní svalstvo.

Charakteristika Váty : je jako vítr, pohyblivá, lehká, studená, 
suchá, drsná, jasná, rozptýlená.

Obecné vlastnosti Váty

Suchá a chladná kůže, suché vlnité vlasy, malé oči, menší nebo 
vysoká postava, rychlé pohyby a řeč, slabé svalstvo, viditelné 
žíly a šlachy, nehty třepivé, nepravidelná hladina energie, malý 
hlad a vylučování, sklon k zácpě, malé množství stolice a moči, 
nízká tolerance fyzické zátěže, slabší životní síla a i imunitní 
systém, proměnlivá váha, nepříznivě na ní působí i chladné 
počasí, méně se potí, často má studené končetiny. Váty snadno 
vydělávají peníze, ale neumí plánovat, nabyté finanční 
prostředky rychle utratí. Vyhýbají se konfrontaci.

Povaha



Náladovost, citlivost, tvůrčí, bystrý intelekt, představivost, 
tvořivost, lehký přerušovaný spánek. Sexuální aktivita. Na stres 
reagují obavami, nervozitou a strachem.

Oblíbené chuti: sladká, slaná, kyselá, teplé nápoje

Energie: studená

Období: podzim

Krevní skupina: A, AB,( Váta – Kapha )

Vlastnosti

Suchost – suché vlasy, kůže, sklon k zácpě

Pohyblivost – rychlé pohyby, řeč a chůze, obliba v cestování, 
nestálost, náladovost.

Svíravost -  pocit svírání v hrdle, pálení žáhy, říhání

Lehkost – lehká kostra, lehký spánek, podvyživenost

Jasnost – otevřená jasná mysl, rychle se učí, ale stejně tak 
rychle zapomíná, jasnozřivost.

Jemnost – krátkodobé třesy, husí kůže, drobné obavy a strach

Drsnost – lámající se nehty a vlasy, drhnoucí klouby

Chladnost – studené končetiny, slabý krevní oběh, ztuhlost 
kloubů

Fyzické projevy  ( vzhled )

Postava – štíhlá, vysoká nebo naopak malá, slabé svalstvo

Kůže -  chladná, slabá, suchá, hrubá



Vlasy – většinou tmavé, vlnité a suché

Oči - malé, úzké, hnědé, šedé, modré nebo hnědé

Ústa – úzká, tenké rty

Zuby – nepravidelné, vystupující

Hlas – tenký, vysoký

Řeč – rychlá, přerušovaná

Temperament

Mentálně: neurotický, náladovost, rychlé porozumění 
problémům, bystrá, ale slabá paměť, tvořivost, má originální a 
kreativní myšlenky.

Fyzicky: rychlé pohyby, nepravidelná chuť, nepravidelné 
vylučování, sklon k zácpě, lehký spánek

Energie: v návalech aktivní, slabá životní síla a vůle, menší 
sebedůvěra

Co zvyšuje Vátu

- Strava obsahující mnoho syrového, nevařeného jídla (obilí), 
hořké ba trpké pokrmy

- Velká konzumace kapusty, brokolice, fazolí, ječmene, hub, 
smažených jídel, cukru

- Studené pití nápojů a alkoholu

- Časté cestování

- Nepravidelný denní režim



- Stravování v kioscích a bufetech

- Málo spánku, usínání v pozdních hodinách

- Pobyt v hlučném prostředí

- Mnoho času stráveného u televize nebo počítače

- Strach, nejistota

- Příliš intenzivní pohyb, sportování a sex

- Užívání velkého množství léků

- Suché chladné počasí – zejména podzim

Co jim prospívá

- Celkově: stabilita, lidem konstituce Váta prospívá stabilita, 
teplo a pravidelnost. Jídlo má být výživné, dobře uvařené, 
teplé, mírně kořeněné, nikoliv suché. Pohyb má být 
pravidelný a mírný (plavání, chůze).  Vhodná je pravidelnost 
v jídle, spánku a vstávání.  Měli by usínat nejpozději do 22 
hod. a dostatečně odpočívat a relaxovat. Nesvědčí jim syrové 
větrné počasí. Prospívá jim teplé koupele a před sprchováním 
denní olejová masáž teplým sezamovým olejem.

Prvky: oheň, voda, země

Chuť: sladká, slaná, kyselá

Počasí: teplé

Životní styl: pravidelnost v jídle, spánku, vstávání, zdravá 
životospráva, harmonická rodina, velká potřeba lásky.

Strava harmonizující Váta konstituci



Váta má sklony k nepravidelnosti, proto jsou její denní režim a 
pravidelnost ve stravě velmi důležité. Lidé s touto konstitucí by 
měli důsledně preferovat teplá jídla, dobře uvařená a 
připravená s tukem. Také by měli pít více teplé nápoje. 
Vynikající jsou pro ně jídla z jednoho hrnce a kombinovaná jídla, 
která tak nezatěžují trávení. Protože Váta typy nemají příliš 
energie, strava by měla být čerstvá a vydatná, aby dodala 
energii pro tělo a mentální práci. Jídlo by mělo být vždy 
dochuceno vhodným kořením, které zahřívá – zázvorem, 
česnekem, koriandrem nebo kmínem. Převazovat by měla 
sladká, slaná a kyselá chuť, chuti trpké, pálivé a hořké by se 
měla vyhýbat.

P I T T A

Pitta řídí metabolismus. Je spojena s energetickou rovnováhou 
tvorby a výdeje tělesného tepla. Pitta řídí trávení potravy a 
nápojů, přeměnu živin v organismu a také zpracování myšlenek 
a nápadů v mysli. Ovlivňuje funkce zraku a kůže. Zabezpečuje 
tělesnou teplotu. Pokud je Pitta v rovnováze, vyjadřuje se 
porozuměním a inteligencí, v nerovnováze převažuje zlost, 
nenávist a žárlivost.

V životě hledají cíl, stávají se vůdčími tipy a vyhledávají 
materiální bohatství. Pitta sídlí v žaludku, dalšími místy jsou 
krev, srdce, oči a kůže. Oheň Pitty ovlivňuje tenké střevo, 
dvanácterník, játra, žlučník, slezinu, slinivku a žlázy. Sídlí 
v tenkém střevě a souvisí s nervovou tkání.

Charakteristika Pitty 

Pitta je jako oheň – horká, pronikavá, mobilní, rychlá, ostrá jako 
voda – tekutá, olejnatá, kyselá.



Obecné vlastnosti Pitty

Střední postava, přiměřená svalová hmota, tvar obráceného 
trojúhelníku             ( široká ramena úzké boky), mateřská 
znaménka, teplá, jemná pokožka, sklon k zarudnutí, vlasy do 
červena, též předčasné šedivění a vypadávání vlasů, středně 
velké bystré oči, často šedé nebo hnědé, jemné nehty, ostré 
rysy, oplývá velkou chutí k jídlu a má hodně energie. Přednost 
dává studenému, pálivému jídlu, vyžaduje pravidelnou stravu, 
má rychlé a dobré trávení, pravidelně vylučuje větší množství 
moči a stolice. Více se potí, má vyšší teplotu těla. Má teplejší 
ruce a nohy. Její spánek je středně dlouhý, nepřerušovaný. Pitta 
je ambiciózní, zaměřená na cíl, má bystrý intelekt, výbornou 
paměť, rychle se učí a vládne organizačními schopnostmi. Pitty 
jsou dobrými řečníky někdy vyvolávají  konflikty. Mají smysl pro 
humor. Při nerovnováze se u Pitty projevuje sklon k agresivitě, 
žárlivosti, netrpělivosti, hněvu, nespokojenosti. Nesnáší horké 
počasí a těžkou fyzickou práci. Většinou si užívají materiálního 
blahobytu.

Oblíbené chuti: sladká, hořká a trpká. Pitty mohou pít 
studenější nápoje.

Energie: horká

Období: pozdní jaro a léto

Krevní skupina:  O Rh -,  O Rh +

Vlastnosti

- Horkost – sklon k vyšší tělesné teplotě, teplá kůže, silná chuť 
k jídlu, silné trávení, plešatění

- Pronikavost – potivost, mírný zápach v podpaží a na nohou 



- Ostrost – ostrý nos a brada, pronikavé oči, bystrá mysl, ostrá 
mluva,        nesnáší prudké světlo.

- Lehkost – lehká kostra

- Mastnost – mastná, čistá kůže, vlasy i stolice

- Šíření – v podobě zánětu nebo vyrážky po těle, touha po 
slávě

- Tekutost – větší množství moči, potu, řidší stolice

- Kyselost – nadměrná tvorba slin, překyselení žaludku

- Hořkost – hořkost v ústech, nucení na zvracení, povahy 
cynické

- Pálivost – pálení žáhy, z negativních vlastností zloba a 
nenávist

Fyzické projevy ( vzhled )

- Postava – střední, přiměřená, svalnatá hmota

- Kůže – teplá, jemná, vlhká, množství mateřských znamének, 
sklon ke skvrnám nebo zčervenání pokožky

- Vlasy – většinou světlé rovné, předčasný sklon k šedivění

- Obličej – srdcovitý, s vystouplou bradou

- Nos – pravidelný průměrné velikosti

- Oči – bystré, modré nebo sv. hnědé, načervenalé po koupeli 
nebo slunění

- Ústa – středně velká

- Zuby – středně velké, spíše do žlutého odstínu

Temperament



- Mentálně – podrážděnost, cílevědomost, výborná paměť, 
organizační schopnosti, realizace nápadů.

- Fyzicky – vyžaduje pravidelnou stravu, má rychlé trávení, 
pravidelné vylučování, trpí chrápáním

- Energie -  průměrná, životní síla v normě, má v oblibě 
fyzickou aktivitu

Co zvyšuje Pittu

- Kontakt s chladem (např. po pálivém jídle nebo zmrzlině se 
zvýší Pitta v tkáních)

- Konzumace velkého množství čaje, kávy, alkoholu

- Strava kyselá a ostrá, příliš kořeněná, množství červeného 
masa a pálivého koření chilli, rajčat, vajec, špenátu cibule, 
česneku, hořčice a octa

- Nepravidelné stravování

- Kouření

- Velmi teplé počasí, delší pobyt na slunci a v horku, zvláště ve 
druhé polovině jara a léta

- Přepracování a noční směny

- Cvičení v poledne

- Časté používání antibiotik

Projevy nerovnováhy Pitty

U osob typu Pitta pozorujeme nejčastěji onemocnění spojená 
s játry, slezinou, tenkým střevem: časté teploty, žízeň a zažívací 
potíže, zánětlivé nemoci včetně zánětů střev, angíny, kožní 
vyrážky a kožní nemoci, průjem, žloutenka, překyselení, 
vředové choroby, choroby ledvin, jater, sleziny, žlučníku, krevní 
nemoci. Časté je oslabení zraku, pálení, migrény, infekční 
nemoci, anémie. Mezi mentální projevy Pitty patří náladovost, 



návaly zlosti, netrpělivost, zlost, kritičnost, skepticismus, 
frustrace, pocity nenávisti. Trpí nedostatkem spánku.

Co jí prospívá

Celkově:  Umírněnost. Vhodné jídlo by mělo být mírně teplé, 
málo kořeněné. Cvičení ne příliš obtížné a v chladnějších 
částech dne. Nesoutěživé, nejlepší jsou vodní nebo zimní sporty. 
Prospívá jí pobyt v chladnějších místech. Osoby s touto 
konstitucí by měli chodit spát do 22,30 hod. a vstávat brzy ráno. 
Peníze utrácí za luxusní zboží.

- Prvky – voda, prostor, vzduch, země

- Chuť – hořká, trpká, sladká

- Počasí – chladnější

- Životní styl – klid, vyrovnanost

Jídlo a nápoje by měli být teplé a výživné, v horkém počasí je 
možné konzumovat o něco chladnější, a nejlépe o pokojové 
teplotě. Nejvhodnější potrava se sladkou, hořkou, svíravou 
chutí. Koření, které ochlazuje, používat do každého jídla 
(skořice, koriandr, fenykl, kardamom).  Nejvhodnějším sladidlem 
je stevia  či javorový sirup.

K     A P H A  

Kapha se skládá z prvků Vody a Země. Je fyzickým základem pro 
energii Váty a Pitty, poskytuje výživu kloubům a tvoří 
strukturální podporu těla ve formě svalové, tukové a kostní 
tkáně. Stabilní Kapha přivádí do organismu vodu, vyživuje 
klouby a kůži, zabezpečuje imunitu. Řídí strukturu buněk, 
tělesné funkce, růst, metabolismus tuků, poskytuje mysli 
stabilitu. Projevuje se fyzickou odolností, racionálním myšlením, 
vytrvalostí, adaptabilitou. Kapha sídlí v žaludku. Dalšími místy 
pro Kaphu jsou plíce, srdce, jazyk, klouby a hlava. Prvek vody 



ovlivňuje její tukovou tkáň, lymfatické uzliny, nos, hrdlo, dutiny. 
Posiluje paměť, imunitu, dodává energii srdci a plícím.

Charakteristika Kaphy

Kapha je Voda a Země – studená, tekutá, těžká, pomalá, 
olejnatá, hustá, stabilní.

Obecná charakteristika

Silnější postavy, vyšší svalová hmota, dosti tuku, dlouhé 
končetiny, studená, vlhká, jemná bledá kůže, vlasy husté, 
většinou tmavé a vlnité, oči velké, nápadné, tmavé nebo modré 
barvy, vysoká tolerance fyzické zátěže. Nesnáší chladné a vlhké 
počasí. Chuť k jídlu je stabilní, má pomalý metabolismus a 
trávení, jemná a mastná stolice je bledé barvy, vylučování je 
pravidelné, pomalé. Spánek hluboký. Středně velké pocení. 
Velký sexuální drive a vitalita. Klidná povaha, pomalá mluva, 
dobře snáší stres, je soucitná a svědomitá. Má dlouhodobou 
paměť. Kaphy v životě dávají přednost stabilitě a jistotě, změny 
nesou těžce. Vynikají výbornou logickou analýzou. Jsou 
tolerantní, klidné, mírumilovné. V nerovnováze bývají lidé typu 
Kapha pohodlní, v depresi, hamižní, nedůtklivý, závistiví.

Oblíbená chuť: pálivá, trpká a hořká

Prvky: země a voda

Období: zima a časné jaro

Krevní skupina: B, AB( Váta – Kapha ), O Rh+ ( Pitta – Kapha )

Vlastnosti

Chladnost – chladná lepkavá kůže, náchylnost k nachlazení, 
kašli

Vlhkost – záněty dýchacím ústrojí, dutinách a hlavě



Pomalost – pomalá chůze a pohyby, pomalý metabolismus a 
trávení

Jemnost – soucitnost, dobrosrdečnost, láskyplnost, smysl pro 
přátelství

Těžkost – těžká kostra, svalstvo, hluboký hlas, často trpí 
obezitou

Stabilnost – nesnáší těžkou fyzickou zátěž, ráda a často 
odpočívá

Hladkost – hladká, jemná kůže, tichá povaha

Lepkavost – vazkost udržuje orgány a klouby pohromadě

Pevnost a hustota – pevná kůže, vlasy a nehty, silná vrstva tuku

Olejnatost – mastná kůže a vlasy

Zamlženost – mysl je ráno nejasná, probouzí se později

Fyzické projevy ( vzhled )

Postava – velká, zakulacená, vyšší svalová hmota a vrstva tuku

Kůže – studená, vlhká, jemná, bledá

Vlasy – silné, husté, vlnité, většinou hnědé

Obličej – velký, kulatý

Nos – velký, okrouhlý

Oči – velké, nápadné, modré či sv. hnědé

Rty – plné

Zuby – velké spíše bílé

Temperament



- Mentálně – tichost, skromnost, přemýšlivost, zamyšlenost, 
soucitnost, svědomitost, pravdomluvnost. Je loajální, 
odpouštějící. V nerovnováze převládá lenost a dlouhodobý 
hněv. Vykonává svědomitě své úkoly.

- Fyzicky – chuť k jídlu vyrovnaná, má pomalé trávení, 
pravidelné vylučování, hluboký spánek.

- Energie – stálá, bez výkyvů, dobrá výdrž

Faktory zvyšující Kaphu

- Strava obsahující příliš mnoho sladkostí, tuku, oleje, 
smažených jídel, zmrzliny, masa, melounu, banánů a dalšího 
sladkého ovoce, mléčných produktů, těstovin a ořechů, větší 
příjem soli

- Nadměrný příjem tekutin

- Nadmíra spánku, spaní ve dne

- Přejídání

- Malá pohyblivá aktivita, sedavý způsob života

- Pobyt v chladu

- Zimní, chladné a vlhké počasí

-

Projevy nerovnováhy Kaphy

Kapha – Voda a Země, často trpí nemocemi horní části těla. 
Zvýšená Kapha se proto projevuje otoky, nadměrnou tvorbou 
hlenu, obezitou, cukrovkou, depresemi, vlhkým astmatem a 
kašlem, častým nachlazením, záněty dutin, poruchami štítné 
žlázy, nadýmáním, únavou, netečností, pocity těžkosti, 
oběhovými kloubními potížemi, nemocemi dásní a nadměrnou 
potřebou spánku. Mentálně se projevují někdy Kaphy 
lakomstvím, netečností, nevlídností, hamižností, nedůtklivostí, 
závistí, výpadky paměti, poruchou smyslových funkcí. Kaphy, 



v jejich životě vládne stabilita, jistota, dovedou úspěšně ušetřit 
peníze. Utrácí hlavně za jídlo.

Co jí prospívá

- Celkově – Stimulace. Zima a začátek jara je typické roční 
období zvyšující Kaphu, proto by lidé tohoto typu měli 
dodržovat zklidňující dietu. Jídlo by mělo být v menších 
porcích, teplé, suché, lehké, správně okořeněné. Kaphu 
zklidní dostatek pohybu, pravidelné a aktivní cvičení 
různorodá činnost spojená s relaxací. Měla by se vyhýbat 
dennímu spánku

- Prvky – oheň, vzduch, prostor

- Chuť – pálivá, hořká a trpká

- Počasí – sušší, teplejší

- Životní styl – brzké vstávání, relaxace, ochota zkoušet nové 
věci

Dieta harmonizující Kapha konstituci

Kapha má tendenci k akumulaci a těžkosti, proto její strava 
musí být lehká, teplá, spíše sušší a nápoje také teplejší. 
Naprosto nevhodná je konzumace studeného, příliš výživného a 
tučného smaženého jídla, vynechat by měla přemíru mléčných 
výrobků a studených a sladkých nápojů. Pálivá, hořká a svíravá 
chuť je pro tuto konstituci velmi důležitá.

- Vhodné potraviny   

- Obilniny – ječmen, proso, pohanka, kukuřice, baseti rýže

- Ze zeleniny by měla převažovat listová zelená, syrová nebo 
dušená,



- Ovoce – jablka, brusinky, borůvky, angrešt, maliny, jahody, 
meruňky, hrušky

- V menším množství jíst bílé maso

- Jako sladidlo med nebo stevie

Nevhodné potraviny: pšenice, ořechy, mléčné výrobky, 
luštěniny, sladká, slaná a kyselá jídla. Omezit solení.

Naše vrozená a současná konstituce

Ajurvéda používá jednoduché a srozumitelné metody 
k pochopení principu konstituce. Prakrti (stvoření, tvořivost) 
označuje přírodu jako první stvoření. Jedná se o naši vrozenou 
konstituci, která vznikne kombinací tri dóš (Váta – vzduch, Pitta 
– oheň, Kapha – voda) v momentě narození. Rodiče předávají ve 
svých genech svému dítěti nejen fyzickou konstituci, ale i 
emoce. Během života se vrozená konstituce nemění. Vikrti 
označuje náš současný stav, momentální poměr principů dóš , 
který se může lišit od vrozené konstituce. Mikrokosmos, naše 
tělo a mysl, řízený třemi dóšami je v neustálém kontaktu 
s makrokosmem, kosmickými silami, světem kolem nás. Působí 
na nás tolik vlivů, že je velmi nesnadné udržet si rovnováhu. 
Všechny dóši se vyskytují v každé buňce u všech lidí. Někteří 
jedinci mají danou pouze jednu dóšu, ale naopak někteří lidé 
mají smíšenou konstituci, tvz. kombinaci dvou nebo tří dóš. 
Jedna dóša je u jedince zastoupena výrazně a druhá převažuje 
nad poslední třetí dóšou. V ideální harmonii se naše vrozená 
konstituce a současný stav k sobě co nejvíce blíží. Čím více se 
liší, tím větší nastává nerovnováha. V harmonickém vztahu tří 
dóš jsme zdraví, při porušení této rovnováhy onemocníme.



Je důležité si uvědomit, že Ajurvéda nedělí člověka jen na tři 
skupiny: Váta, Pitta, Kapha. Existuje nespočet kombinací a 
odchylek založených na základě těchto tří energii. Každý z nás 
je tedy jedinečný. Dóši se neustále mění s ročním obdobím, 
životním stylem, stravou a představují rozdílnou kvalitu téže 
energie. Aplikace tří principů Váta, Pitta, Kapha umožňuje 
člověku zjistit, jak si sestavit jídelníček, kdy a jak cvičit, jaká 
práce a činnost je pro něho nejvhodnější na základě jeho 
konstituce.

Velmi důležitou roli hraje výživa. Psychika hraje také velmi 
důležitou roli, vztah konstituce – psychika je oboustranná.

Základním principem léčby v Ajurvédě je snaha obnovit v těle 
harmonii, rovnováhu. Protiklady léčí, podobné zvyšuje podobné. 
Váta je suchá a studená, Pitta je horká. Zvýšená dóša, která 
ukazuje na nerovnováhu, se projevuje příznaky, které odpovídají 
vlastnostem zvýšené dóši. Například zvýšená Pitta, horká 
energie se projeví vyrážkami, ekzémem, zánětem. V případě, že 
je Pitta v nerovnováze, zvýšena, velmi vhodným opatřením pro 
zklidnění Pitty jsou ochlazující vlastnosti např. čerstvá máta 
v nápojích, plavání. Naopak pobyt na slunci, horké nápoje a 
nevhodně kořeněné jídlo horkost zvyšuje Pitta je zvýšena. 
Vesmír je koexistencí protikladných vlastností – rychlosti nebo 
pomalosti, suchosti a vlhka. Stejně tak člověk, nemoc nebo 
byliny jsou kombinací těchto vlastností.
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