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Tak, zklidnil se VÁT, to jsem potřebovala. Po přečtení témat mé myšlenky lítaly jak splašené.  

Taky se zvýšil PIT. Ideální stav pro mou první seminární Ajurvédskou práci.  

Je to 5 let, co jsem naposledy psala seminární práci a je to zároveň poprvé co takovou. 

Dříve jsem Ajurvédu těm, co se ptali, vysvětlovala krátkým popisem – Indická medicína.  

Je plno lidí, kterým nemá cenu pojmy vysvětlovat… Ted je pro mě Ajurvéda návrat ke 

zdravému rozumu, přírodě, přírodním zákonům… 

Jak logické je vysvětlení, že početí nového života by mělo být za úplňku. Když měsíc je úplný.  

Měsíc, podle kterého se v ženě řídí tolik věcí. Na takovou informaci se nedá nic říct.  

JE TO PŘESNĚ TAK! A to mám na Ajurvédě nejradši.  

Vše zapadá do sebe, jako dvě ozubená kola. Jedno je můj život, druhé je Ajurvéda.  

Vše je tak logické. Proč mou maminku, které bude 60, bolí kolena? Proč je pro ní balzámem 

Ajurghí? Naprosto bez debat, že to co je vyschlé, potřebuje namazat.  

Vržou Vám doma dveře? Co uděláte? Půjdete do krámu a koupíte prášek? Vezmete olej a 

kapku pošlete přímo do pantů. Párkrát dveře zavřete, otevřete a je zase dobře. Jak snadné a 

hlavně jak logické. To je to, co na Ajurvédě miluji.  

Nedá se popřít, jen se tak krásně vstřebá a v hlavě uloží. 

Myšlenky létají a PIT se zvyšuje. Nejde sedět u PC, jdu uklízet, trochu to vybít. 

 

 
 

Co pro mě Ajurvéda znamená, jak je úžasná… Těžko odpovědět. Je to pro mě všechno nové. 

Koukám více okolo sebe. Je až neuvěřitelné jak to všechno funguje.  

Sedím v metru. Naproti mně si sedne mladá pani a má v igelitovém sáčku dvě vaničky jahod.  

Má je vedle sebe a jak se usazuje, snaží se narovnat jahody tak, aby byly vaničky vedle sebe. 

Nedaří se jí to, protože sáček tak velké dno, aby se jahody na něj položily a držely, nemá.  

Tak se pořád snaží to narovnat, a pořád srovnat do lajny až jí z toho spadne kabelka na zem, 

kterou pani zapomněla zavřít.  

Disciplinovaně si sedne a jahody jí stejně nedají spát. A pak na ní tak koukám a pani má 

krásné rovné vlasy v upnutém culíku, všechny dozadu a ani jeden vlásek se nehne. 

Tak se trochu usměji a říkám si „jo, to zapadá, ta má i oblečení v komínku.“  Kouknu ještě na 

boty, vzpomenu si na svého učitele, jak popisoval PIT a ejhle, boty jsou špičaté. 

To už se musím smát.  

Pak vystoupím a koukám zase jinam.  

Tak takhle moje poznatky z Ajurvédy jdou se mnou životem. Zatím ještě nedovedu určit 

TRIDÓŠ. Netroufnu si na to, ale aspoň část si zkouším zařadit. Ani u sebe nedokážu říci.  

Tělo mám poměrně statné, a vždy jsem trpěla nadváhou, tak si říkám, nejsem zrovna drobek, 

jsem kus tak KAF? 



Pak jsem tady měla poprvé možnost cvičit jógu. A i když cvičím poprvé, nedělá mi velké 

problémy se do asán dostat. Takže PIT?  

Vlasy mám jak rousy, v culíku jak hovínko, takové ty neposlušné kudrliny. V hlavě mi to pořád 

jezdí sem a tam. Nepřemýšlím jen, když spím, nebo dělám s hlínou. Takže VÁT? 

Asi od všeho trochu. Počkám, až to uzraje a ono se samo ukáže. Každopádně mě to pohltilo. 

Pohltilo mě přemýšlet. A nejen o všem co se mi honí v hlavě, to se naopak teď učím ovládat.  

Přemýšlím o souvislostech. V tom je pro mě Ajurvéda nepopsatelně úžasná a hltám ji každou 

novou informací. 

 

A když jsem se zmínila o józe, dost mě překvapilo, když jsem si s malou holčičkou, které je 5 

měsíců hrála a začala jsme jí foukat do obličeje. Jak sem se pravidelně zhluboka nadechovala, 

ona začala dýchat semnou. Vnímala můj dech a smála se u toho a taky začala dýchat 

zhluboka. Pokud to neškodí, myslím si, že je to krásná průprava k ovládání dechu. 

A to se moc těším, až bude větší a budu pozorovat, co všechno se svým tělem dokáže a 

hlavně jakou bude mít výdrž. Takovou, o které mě už se může jen zdát. 

Pružnost dětí také naprosto odpovídá tomu, co jsem se nedávno dozvěděla jako novinku. 

Že malé děti mají více kostí než dospělí člověk a postupně jim srůstají do větších. To 

vysvětluje, jak jsou děti gumové a hlavně, že se do břicha matky vejdou. 

Opět – logika. 

 

 
 

Mým velkým přáním je aby se Ajurvéda stala automatickou součástí nejen mého života.  

Aby tak logické věci, o kterých se nemusí ani dlouho přemýšlet byli součástí mé rodiny. 

Jsem ve věku, kdy mě čeká zakládání vlastní rodiny a s přístupem i mého přítele se zájem 

stále zvyšuje.  

Nechci dělat komerční chyby, které postihují každého druhého a reakce je na to vždy stejná 

„já to dělám také tak“.Hmm to je mi tedy argument. 

Pozastavila jsme se nad tím, že přítelova sestřenice, která je v 8 měsíci těhotenství a má něco 

málo přes rok starého syna, začala chodit na chvíli do práce. 

Důvod je jediný, chce si od role matky odpočinout, asi by sama raději něco jiného.  

Ale pokud jsem vyjádřila nesouhlas s navštěvováním práce v těhotenství, byla jsem 

okřiknuta. 

Tak to je přesně to, co já a i můj přítel ve svém životě nechceme. Chceme změnit myšlení 

k lepšímu.  



Když slýchávám od svých kamarádek, že k obědu svému ročnímu dítěti, dávají knedlo vepřo 

zelo a ke svačině malého kluka vidím oblizovat slané kupované sušenky, vím přesně, že tohle 

nikdy nedopustím. A proto si chci rozšiřovat obzory. 

Každá nová informace je pro mě dárkem a hned ji ukládám. 

Například septa dhátu. RASA, RAKTA, MÁMSA, MÉDA, ASTI, MADŽA, ŠUKRA. Je úžasné jak je 

na lidském těle vidět, že jedna tkáň se dotvořila a tvoří další. Myslím tím například, když se 

dotvoří ŠUKRA. Nikdy předtím mě nenapadlo nad tím tak do hloubky přemýšlet. Brala jsme 

to tak, že to tak v určitém věku je a hotovo.  

Není to tak. Lze vypozorovat na malém dítěti, že v těle se mu právě něco dotvořilo. Narodí 

se, za zubem. Je to bráno za anomálii, nebo je to odpad a tím pádem má už další z tkání 

vytvořenou? 

Nevím, ale myslím, že nic se neděje jen tak. 

Podle Ajurvédy se dají děti ovlivnit do 6 let věku. Pak je osobnost hotová a lze toho, v mých 

očích, malého človíčka jen směrovat.  

Někdo dostane menstruaci ve 12 letech, někdo v 16. Nevěděla jsem nikdy přesně proč 

některá tak a druhá onak. 

Ted, už vím, že to u svých dětí poznám. Vytvoří se odpad, ochlupení a následně přijde 

menstruace. Budu moci být pro svou dceru potřebná a třeba ji uklidnit.  

Vzpomínám si na sebe, že sedím v koupelně a pláču, protože jsme poprvé dostala měsíčky. 

Tátovi poprvé oznamuji, že se nemůžu koupat a on mi gratuluje, že jsem žena. 

Já si to pěkně obrečela, ostatní měli radost. 

Chci být jednou tu nejlepší mámou a vím, že mi v tom Ajurvéda pomůže. 

Vždycky jsem byla alternativní a Ajurvéda mi svým smyslem dává krásný smysl všeho. 

Někdy je těžké dělat vše, jak by se mělo a jak je to správné. 

Žiji 26 let nějak a nejde to úplně změnit ze dne na den. 

Ale říkám si do budoucna „Ono to určitě půjde k lepšímu.“ 

 

Mimochodem jsem Vám chtěla říct, byla jsem na výstavě BODYS, výstava lidských těl, jestli si 

vzpomínáte, že jsme se o tom v jedné hodině bavili. Bylo to obohacující a klidně bych šla 

znova. Asi tak 70% z těla jsem netušila, že vypadá takto.  

Že plod, který je malý jak nehet má prsty… Že skoro vše co je v těle jakkoli poškozené je 

zároveň mnohem větší, než když je to v pořádku. Logicky mi z toho pak vychází, že když 

doktoři ohmatávají tělo, tak jakmile je nějaký orgán v nepořádku, musí to hmatem poznat, 

protože je cítit více než při normálním stavu. 

A jsem zas u té logiky. Ajurvéda mi otevírá oči a nechává mě opět se vracet ke zdravému 

rozumu. 

 

 

 

 



Dalším velkým obohacením a krásným poznáním je pro mě Ajur jóga. Cvičit ji pod vedením 

Petry je nejlépe strávené ráno. A krásně to nestartuje na celý den. Baví mě to. 

Musím se, ale zároveň přiznat, že mi dělá velké problémy ji cvičit sama doma. Jak nemám 

dohled, mám pocit, že vše dělám špatně. V hodině je to tak přirozené, a když si doma lehnu 

na zem, nevím, jak mám začít.  

 

Zklidnit VÁT mi dělá někdy opravdu velké potíže. Strávila jsem krásný víkend v přírodě s mou 

sestrou Janou a manželem Lukášem. Také studovali první ročník ve škole. Takže s Janou 

Ajurvédu rády rozebíráme a mluvíme a mluvíme. Vždycky jedna obohatí tu druhou. 

A právě Jana mě tento víkend obohatila o vědomost, o které jsme asi věděla, ale neuměla ji 

uchopit. 

Žít přítomností. Vypnout v hlavě obrazy a myšlenky. Mít tam prázdno a plně se soustředit na 

právě probíhající okamžik. Když jedu v autobuse, nebýt myšlenkami v minulosti, ani 

v budoucnosti, ale v autobuse. Když si to uvědomím, zjišťuji, že pokud mé myšlenky pořád 

běhají sem a tam, nikdy nevnímám právě probíhající přítomnost.  

Neregistruji, co právě probíhá. 

Když se zamyslím ještě hlouběji, vím, že je to špatně. Nemohu nevnímat, kde právě jsem, co 

se děje a co probíhá. 

Tak se učím. Cvičím dokola a dokola, a pokud mne ovládne myšlenka, ihned si to uvědomím 

a vracím se do autobusu.  

Možná je to hloupost… 

Každopádně je obohacující mluvit s někým, kdo má Ajurvédu rád a žije tak.  

Je spousta věcí, které neznám, neumím, nevím, ale vím, že mám touhu po vědění. 

Myslím, že tato práce by měla být hlavně vstupenkou do druhého ročníku. Je nás ve třídě 

mnoho a je logické, že si budete chtít své žáky vybírat. I proto já s pokorou píši tuto práci a 

snažím se vstupenku do druhého ročníku získat. 

A proč? Je čas na změnu. Nechci být dále pohlcována davem a nastávajícími pravidly jako, že 

standard, se kterým nelze nic dělat. 

Počínaje od potravin z Polska přes testování na zvířatech, až po zubní pastu, která obsahuje 

fluor, který by si zuby měly vytvářet samy… 

Je toho mnoho. I já bych jednou chtěla mít rodinu a i pokud má rodina nebude inklinovat 

k tomu čemu já, když vím, že je to jejich volba. Ale lepší možnost jim ukázat můžu. 

 

 
 

Ráda poslouchám Vaše přednášky. Sedím a každou buňkou svého těla vstřebávám. 

Vždycky je plná hlava informací. Tak logických. 



Často se ptáte, jestli má někdo otázky. Tak si občas říkám, že jako žáci bychom jich měli mít 

mraky. Je tolik věcí, které nevíme. A věříte mi, že každá myšlenka, každá otázka, která mě 

napadne, mi přijde v tom okamžiku úplně hloupá? Že mi nějak samo naskočí řešení? Tak si 

pak říkám, že se přeci na něco tak blbého nemůžu ani zeptat. 

I když někdy by to bylo užitečné. 

Měla jsme PITový záchvat a pustila se doma do pořádného úklidu. A koupila jsme si 

v krámečku na KUTI od Marci františky. Františky PIT. 

Tak sem si tak říkala, že mám přeci PITový záchvat, tak PITové františky. Už přesně nevím jak 

sem tak k „chytrému“ nápadu přišla.  

Avšak když se mi udělalo špatně, sedla sem si na postel a koště odhodila, musela jsem ty 

františky vyhodit. Pod vodu, uhasit a vyhodit. Otevřít okno a honem pryč. Až zvracet se mi 

chtělo. Pak jsem seděla a přemýšlela, co se sakra stalo??? Přes to jak mi bylo zle, sem nic 

nevymyslela. 

Pak jsem se o víkendu zeptala, Marci a ta mi to vysvětlila. Že jsem blázen si při zvýšení DÓŠi 

ještě přidat. 

Tak jsem pochopila DÓŠ a jeho zvýšení. Už nikdy to nezapomenu. 

I Honza uvedl krásný příklad. Když si dnešní rodiče stěžují na svou hyperaktivitu dětí a přitom 

jim dávají ty kukuřičné suchary. Jsou VÁTové, proto zajisté jejich pohyb nezmírní. 

Když vidím, jak takové dítě se vrtí v kočárku a snaží se dostat ven. Chápu to. 

Ještě před několika měsíci by mě to ani nenapadlo. Byla bych jako většina maminek.  

Dítě pořád něco chce, tak ať je, to alespoň zdravé a netloustne se potom. 

To je pro mě Ajurvéda – zdravý rozum. Proto ji tak hltám. 

Nechci, aby mi děti jednou lezly po hlavě, já jedla antidepresiva a ony kukuřičné suchary…  

 

 

 
 

 

 



Otázky a odpovědi 

 

 

1. Jak jsem se k Ajurvédě dostala 

Jednoho dne jsem věděla, že mé dny jsou prázdné a stereotypní, že tak to dlouho nevydržím. 

Že je čas se něčemu věnovat. Má sestra s manželem do školy chodili a dost vědomostí celé 

naší rodině předávali. Mě „to“ uchvátilo. 

Po čase mi odpovědi sestry přestaly stačit a chtěla sem vědět víc a víc. Zavolala jsem poprvé 

Marci a zařadila se do seznamu žáků jako náhradník. 

 

 

2. Co jsem očekávala 

Že se i po duchovní stránce posunu dál. Myslím, že dostala. Více přemýšlím o sobě i o 

druhých. Situace, které by mě dříve, jakož to pořádného cholerika, rozzuřily, do nepříčetnosti 

beru jinak. 

„Nepřátelé jsou našimi nejlepšími učiteli.“ Dost často jsem sama sobě učitelem. 

Očekávala jsem, že začnu více otevírat oči a budu více o věcech přemýšlet, že mě Ajurvéda 

obohatí a posune dál. Stalo se. A mám touhu vědět víc a víc. 

 

 

3. Co jsem skutečně poznala 

Že všechno má svůj důvod. Nic není jen tak a nic není anomálie, s kterou se nedá nic dělat. 

Jaké je jídlo, taková je mysl, jaká je mysl, takové je tělo. To jsem poznala. 

 

 

4. Co mě přitahuje k Ajurvédě 

Návrat k přírodě, přírodním zákonům, k rozumu. Jak všechno zapadá, jak není námitky, není 

potřeba slova na víc. 

„Pokud Vás o radu nikdo nepožádá, neraďte.“ Člověk má tendenci druhé obohatit, když ví, že 

jim to přeci pomůže. Ale pokud sami opravdu nechtějí, nepomůže jim nic. 

Vyprávění o pani, která byla suchá jak sušenky, že kůže se z ní skoro prášila. A vy jste jí nabídl 

olej, ona odmítla, tak jste se s ní rozloučil, a poslal ji domu. 

Nám jste tenkrát řekl, že se vrátila po 4 letech a milovala olej.  

Vaše vysvětlení bylo „měla tu nemoc mít ještě 4 roky.“ 

Prostě přesně TAK, o tom už se dál nemusí diskutovat. Je to přesně TAK. To mám na 

Ajurvédě nejvíc ráda.  

 

 

 

 

 



5. Co bych Vám doporučovala 

Vám jako Vám Govinde? Nebo vám jako vám ostatním? 

Neumím odpovědět, pokud je to ta první varianta. Nelze po prvním ročníku svému učiteli 

cokoli doporučit. Neumím to. 

Pokud je to varianta druhá, vám jako ostatním lidem. Tak bych doporučila naslouchat svému 

tělu a svým přirozeným potřebám.  

Holky máte pocit, že když vám začíná menstruace, že si musíte někam zalézt? Že nemáte 

náladu nikoho vidět? Udělejte to. Poslechněte své tělo. Ono se vám odmění.   

 

6. Můj nejkrásnější zážitek na KUTI 

Pranajáma s Marci. Zavřené oči, přikryté uši a rezonující ÓM v mé hlavě. Ty krásné vibrace, 

které se mi linuly celou hlavou. Našly si místo a rezonovaly.  

Nepopsatelný a nádherný zážitek…  

 

 

 

 

Govindží, nedodržím svou prací rozmezí požadovaných stránek. Nedokážu vypravovat  

na X stran jsem stručná, jasná, hotovo ☺ 

Neumím věci natahovat, roztahovat. Snad se na mě nebudete za to zlobit. 

Můžu ještě vložit sto a jeden obrázek a zvětšit písmo, ale to mi přijde dětinské. 

I když má práce nemá 10 tisíc slov, snad Vás i tak potěší plod, který jste zaséval… 

Já Vám za to z celého srdce DĚKUJI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Něco málo o mě 

Je mi 26 let a bydlím v Praze 5 let. Předtím jsem žila s rodiči v menším městě za Prahou. 
Pracuji v německé firmě, která prodává kávu, čaj, čokoládu a ostatní doplňkový 
sortiment.  
Jsem upovídaná a mám ráda společnost. Na KUTI jsem ale tichá a užívám si klidu. Na 
první pohled působím nedobytně a přísně. Nejsem taková, ale při prvním kontaktu tak 
působím.  
Ráda se usmívám. Nikdy bych nechtěla zažít den, ve kterém bych se neusmála… 
Ráda zpívám Badžany a chci se podívat do Indie. Ráda cestuji, poznávám nové. Nemám 
ráda stereotyp a nudu.  
Mám ráda indické jídlo a zeleninová jídla vůbec.  
Mým oblíbeným kořením je Chát Masala. 
 

Kontakt: 776 556 491, stepankova00@seznam.cz 

 

 


