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„Cesty Páně jsou nevyzpytatelné...“

Moje cesta k ajurvédě nebyla vůbec přímočará. Celé to asi začalo v době, kdy si moje mamka našla 

masérku, ze které byla velmi nadšená. Já se tou dobou shodou okolností potýkala s bolestí hlavy a 

ramene a do té doby mi nepomohl ani fyzioterapeut. Máma mi tedy navrhla, ať vyzkouším její 

masérku, že je velmi šikovná. No, když mě Ilonka viděla, tak mě šupem poslala k panu Flanderovi, 

o kterém jsem do té doby vůbec nic nevěděla, ať se na mě podívá. A tam to asi vše začalo...

Pan Flandera se na mě tvářil velmi přísně, skoro jsem se ho bála a když se dozvěděl, že s tou 

bolestí chodím už asi 5 let, tak jsem myslela, že mě rovnou pošle domů :). Nicméně mě poslal na 

rentgen, kde mi nic nezjistila a následně jsem byla na MR, ale ani ta neukázala nic, než něco se 

šlachou, ale údajně nic vážného. Ovšem tento proces trval skoro další rok, protože ač vzhledem 

jsem spíše pitt, tak vnitru ve mně často vládne vát a já jsem mezitím dělala spoustu jiných věcí a k 

tomuto jsem se nebyla schopná dokopat. 

Mezitím jsem se ovšem celkem skamarádila s Ilonkou, které jsem se svěřila, že bych také ráda 

masírovala, že mě to baví. No a tak jsme se nakonec domluvili, že mě pošle do školy k panu 

Flanderovi, a že potom bych mohla pracovat u ní. Tak se stalo, že jsem se během týdne ocitla na 

kurzu a zároveň v jeho dobrých rukou, které mě zbavily bolesti hlavy... 

Krom toho, jsem i na kurzu zjistila, že jsem si vybrala dobře, že mě masírování hrozně baví a že mě 

zajímá vše okolo anatomie a člověka vůbec. Poprvé jsem se také setkala s názorem, že většina 

nemocí ma psychický původ a pomalu jsme se začali z různých narážek dozvídat i něco o ajurvédě.

Dříve jsem o ajurvédě vlastně pořádně neslyšela. Pouze jsem se zajímala o východní 

filozofii- buddhismus a také havajské učení h´oponopono. Líbí se mi, že některé věci mají všechna 

náboženství, či životní filozofie společné. Proto jsem ráda, že mi ajurvéda otevřela zase další 

obzory, které si myslím budu moci časem sama využít. Vůbec jsem vlastně netušila, co všechno 

ještě nevím a jak se dá na věci jako anatomie nazírat jinak, než klasicky podle západní medicíny.

Vím, že to, co jsme se dozvěděli v prvním ročníku na Kuti od Honzy nebo Góvinda je jen malinký 

zlomeček z tohoto bezbřehého učení, nicméně jsem ráda, za každou informaci, kterou jsem se 

dozvěděla. I to málo, co vím, jen třeba rozdělení Tridóš, mně spoustu věcí osvětlilo.

Věřím, a doufám, že ajurvéda mi pomůže dívat se na lidské tělo a na člověka jinak než doposud... 

Tak nějak komplexněji a do hloubky... A snad díky tomu, že poznávám lépe sama sebe, můžu 



poznávat lépe i druhé lidi...

Setkávání na Kuti

Když jsem měla dorazit do školy poprvé, tak jsem byla dosti nervózní. Necítím se totiž příliš 

dobře mezi cizími lidmi, v mně neznámém prostředí. Ale pomohlo mi jednak to, že jsem se stejně 

tak „bála“, než jsem nastoupila do kurzu masér a také to, že se mnou byl kamarád, právě z kurzu a 

to Martin Lankaš. Což je shodou okolností synovec Ilonky a se kterým jsem se u Flandery opravdu 

skamarádila, za což jsem moc vděčná. Nakonec jsem se u Góvinda setkala i s dalším „kolegou“ a to 

s Edou, takže jsem se nakonec cítila o něco lépe. 

První hodiny na Kuti se mi moc líbili, nedá se asi říct, co nejvíc. Tam je nějak všechno 

spjato se vším a nelze vytrhnout jednu věc. Takže jak přednášky, tak jídlo, tak pohoda, která tam 

vládne, vše splnilo má očekávání. Jediné co mě trochu „štve“ na Martinovi, že on má s indickým 

jídlem problém, takže jsme tam moc často nejedli, protože on radši chtěl jet na oběd někam jinam a 

vzhledem k tomu, že jsme tak sehraná dvojka, tak jsem jezdila s ním :) 

Jediné k čemu jsem si hned nenašla cestu a to přiznávám bez mučení je jóga. Asi je pro mě 

prostě problém se zklidnit. Vát se ve mně v tomto opět pěkně objevuje a přiznávám se, že jsem 

několikrát i nedělní cvičení s Péťou vynechala... Až teď, díky kurzu snéhán, jsem se nad sebou 

musela opravdu vážně zamyslet. Díky tomuto kurzu jsem si totiž uvědomila, že jsem opravdu hodně 

zkrácená a jak mi jóga může pomoct... Takže jsem si dala předsevzetí, že se polepším. Sice mi to 

občas trvá, ale nakonec mi to všechno většinou dojde.

P.S.: Pétě jsem na shéhánu slíbila, že se s docházkou polepším a mám v úmyslu to splnit! Tímto to 

slavnostně slibuji :)



Co mi ajurvéda dala

 Ajurvéda mi pomalu otevírá oči. Jak už jsem psala, je to jak můj osobní život a vztah k sobě samé, 

tak můj vztah k ostatním lidem. Ale je to ještě dlouhý proces... Běh na dlouhou trať a respektive na 

celý život. Nicméně budu, a jsem vděčná, za každý střípek informací, které se dozvím a které mi 

hlavně zůstanou vryty do paměti.

Sama na sobě chci vyzkoušet různé „procedury“ a druhy léčení různých problémů a věřím, 

respektive jsem přesvědčená, že pomůžou a že budu schopná šířit tyto vědomosti dál mezi lidi. Je to 

pro mě obrovská výzva a šance a nechci ji promarnit. Umět sobě i ostatním pomoci s léčbou a 

nemuset do sebe cpát miliony prášků, které vám u doktora napíší, to je prostě něco úžasného.

Ale jak říkám, tohle je budoucnost. Zatím se jen učím využít v praxi to málo, co jsem se dozvěděla 

a už se těším na další vědomosti. 



Na závěr bych moc ráda poděkovala všem, co mě na mojí cestu k ajurvédě dostali a těm, kteří mě 

na ní snad budou do budoucna doprovázet. Moc si toho vážím a jsem vám všem vděčná!

Jmenovitě tedy:

Pan Flandera, Ilonka, Góvind, Péťa, Honza, Marcelka a v neposlední řadě můj kamarád do deště- 

Martin Lankaš.

Díky vám všem!



Něco o mně

Jmenuji se Eva Schreiberová. Narodila jsem se 22.9.1985 v Praze, kde nyní stále žiji.

V dětství jsem strávila 5 let ve Švýcarsku, po návratu do Čech jsem šla na osmileté gymnázium a 

následně na vysoku školu Jana Amose Komenského, kde jsem vystudovala obor masmediální 

komunikace a stala se bakalářem.

Po té jsem absolvovala několik kurzů u pana Flandery, naposledy snéhán a začala se studiem 

ajurvédy. Pracuji jako masér, zatím sama na sebe. Uvidíme, jak to bude do budoucna.

Svůj volný čas trávím se svým psem flat coated retrievrem Samem, se svými kamarády nebo 

různými sportovními aktivitami a četbou.

A co říci o sobě... je těžké sebe sama hodnotit, ale ve zkratce- jsem kamarádská, veselá, miluji 

cestování, poznávání jiných kultur, ale zároveň jsem poněkud nedochvilná, čímž ostatní přivádím k 

šílenství, bývám náladová a většinou u ničeho moc dloho nevydržím, protože mě to přestane bavit. 

Ale na to pracuji :) A už se lepším. Musím. 
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