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1. Prvotní seznámení s ájurvédou aneb „ájur co?“ 
 

„Ájur co?“ zeptá se mě kamarád. Přesně tak, jak jsem před pár lety reagovala na mou 

kamarádku já. „Co to jako má být?“ Ozdravný systém zahrnující cvičení, pránajámu, byliny, 

masáže a mnohé další procedury, jiný pohled na svět, vztah k sobě samé, ke svému tělu,  

k ostatním? „A to jako sedíte celou dobu při výuce na zemi? Zpíváte mantry? Společně 

vaříte?“ Ano, a s chutí odpovídám rodičům. „Není to nějaká sekta?“ přisadí si babička. 

Pravidelné sledování večerních televizních zpráv se nezapře. Nedávný průzkum mezi mými 

kamarády a klienty mi ukázal, že se o této vědě pramálo ví.  

Po roce studia jsem nabyla dojmu, že jsem se vydala na hodně dalekou cestu a jsem teprve 

na jejím začátku. Cestu, na které kráčím vstříc vrcholkům poznání, osamoceně, s nezbytnou 

dávkou odvahy a s jasným záměrem. Ale jak to všechno začalo? 

K ájurvédě jsem se dostala „náhodou“. Na toto slovíčko již notnou dávku let nevěřím, 

používám ho v jiném smyslu, protože nic se mi v životě náhodně neděje. Pamatuji si den, kdy 

jsem přišla za kamarádkou Ilonou do jejího masérského salonu v Kunraticích, unavená, 

s bolavými zády, nervózní a vystresovaná, s typickými příznaky celodenní neoblíbené práce  

u počítače. Jen tak ledabyle se mi zmínila o tom, že se jednou měsíčně na celý víkend schází 

s partou lidí v Počernicích s nějakým Indem, dělají se pročišťovací procedury a učí o lidském 

těle. Ve stejné době jsem hojně navštěvovala různé semináře s alternativní tématikou, proto 

mě tato informace zaujala. Ne tak mého partnera, který spráskl ruce a bědoval, koho to má 

doma, zda se chci stát součástí sekty a jestli náhodou těch aktivit alternativního směru 

nemám trochu moc. Ájurvéda byla pro mě v tomto období pouhá informace, prázdné slovo, 

nicméně semínko záměru do školy zavítat, bylo zaseto.  

 

Trvalo přes 4 roky, než se myšlenka zhmotnila. Bylo zapotřebí dalších zkušeností, pádů, 

vzestupů, rozchodu, odchodu z vyčerpávajícího zaměstnání, touhy, odvahy, vnitřního 

rozhodnutí, síly a pokory. To vše pěkně zamíchat, protřepat a podepsat v pravém rohu 

přihlášky do 1. ročníku. A přesto, po odeslání přihlášky a vyřízení ostatních formalit, se 
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dostavil nezvyklý pocit neklidu. Je to opravdu cesta, na kterou se chci vydat? Co když není 

možnost se později vrátit zpátky? Budu mít pro cestování dostatek „vybavení“? Pochybnost 

vystřídala nezvyklá vnitřní jistota korunovaná slovy mé kamarádky, že za zkoušku nic nedám.  

Teorie „vše má svůj čas“ se potvrdila. Jen těžko bych se ve svých dobách zbrklých rozhodnutí 

dostala až k napsání této práce. Je pravdou, že bych lhala, kdyby mě v začátku nenapadlo si 

místo sezení ve škole udělat volný víkend, kterého si jinak nedopřávám a užívat si 

nicnedělání, ale „něco“ ve mně vědělo, že se ve škole mám ukázat a vydržet. Velice tomu 

„něčemu“ děkuji, že jsem to neudělala a nesešla tak nadobro z cesty. 
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2. Na cestě  
 

„Není důležitý cíl, nýbrž cesta k němu.“ 

 

Vstupuji na cestu. Vždy mi zůstane v paměti první den na Kuti. Teplý den, spousta nových 

spolužáků, vůně santalových vonných tyčinek, kvetoucí zahrada, vysvětlování teorie 

pančmahabhút formou krásného příběhu stavění domečku, přátelská atmosféra, Govindží,  

sezení na zemi a bolavé nohy, Marci, neskutečná únava a otupělost. Málo nebo hodně? Kdo 

ví. Střih, je téměř konec školního roku, stejně teplý den, spolužáci mi odkrývají své další 

tváře, takže jsou pro mě stále noví, informací trochu více přibylo, sezení na zemi není tak 

bolestivé jako na začátku a únava je ta tam. Mezi učitelem a žákem už není taková propast 

jako v počátcích, spíše jde o vztah založený na respektu a pokoře.  

 

Od začátku jsem vůbec nevěděla, co si mám o ájurvédě myslet. Nebo naopak „věděla“ až 

moc. Očekávání byla veliká. Jeden navštívený víkendový seminář lékařky studující a žijící  

v Indii, jedna přečtená kniha. Vát, pit, kaf, je to jednoduché, co je na tom tak složitého. Za 

rok ve škole už budu umět spoustu věcí, budu pomáhat nejen sobě, ale i ostatním. Oni mě to 

tam naučí. Dostanu odpověď na každou otázku. Vše si pěkně zapíšu pro pozdější použití. Pak 

bude stačit vytáhnout z šuplíku sešit z prvního, druhého a třetího ročníku, nalistovat 

příslušnou problematiku a lék je na světě - 3x denně a za chvíli jste fit.  

Ti klienti se ale budou mít.  

 

Při hlubším rozhovoru s kamarády ze školy, kteří již pozvali ájurvédu do každodenního života, 

jsem si připadala jako totální blázen, který přišel mezi premianty. Pocity studu kroužily nad 

mým egem jako supi. Já, dřívější premiantka třídy a tady nejsem nic. Jak bláhové! Při 

posledním květnovém setkání jsem si uvědomila, jak je tomu dobře, že nejsem „zkažená“ 

radami zdánlivě chytřejších a zkušenějších autorů. Přistihla jsem se, že se při otázkách mých 

spolužáků, odkazujících se na myšlenky údajných odborníků v ájurvédských kruzích, dokonce 

usmívám. Jiný pohled. 
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Jsem na cestě. Ájurvéda se pomalu ale jistě začíná vplétat do mého života. Sice pomalými 

kroky, zato jistými.  Cesta nabírá nový směr. Počínaje jógou, vařením, způsobem nahlížení na 

nemoc, na vztah k sobě samé i k ostatním. Začíná mi docházet, že pouze masáže nemohou 

klientům od jejich bolestivých svalů pomoci a přinést jim úlevu, kterou tolik chtějí. Pasivní 

cvičení, která se ve škole učíme, se stávají čím dál častěji součástí mé masáže. I přes 

předsudky, že se klientům nebude chtít „cvičit“ zjišťuji, že někteří z nich se dokonce na 

protažení těší více, než na samotnou masáž a že cviky z jógy se stávají jejich pravidelným 

pozdravem novému dni. Na masírované osoby se začínám dívat více komplexněji, do 

souvislosti si začínám dávat i psychické přetížení v jejich soukromém životě  

a jejich pohled na život a sebe sama vůbec. Nezúčastněně, jako pozorovatel. 

 

Když se sejde z cesty. Ajurvéda ale v mém prvním roce studia nezabírala své „srdeční“ místo 

po celou dobu. V jednu chvíli jsem k ní musela najít cestu zpátky, což vystihuje příběh  

o shiatsu. 

Zhruba v polovině výuky, v době zimních prázdnin, jsem měla možnost zúčastnit se úvodního 

víkendového kurzu shiatsu masáží. Jedná o jiný typ masáží, spíše intuitivní a jemnějších 

technik, pracuje se více s energií, kterou při svých masážích též využívám. Během víkendu 

jsem si uvědomila, že se chci věnovat shiatsu masážím hlouběji a že mi dva víkendové kurzy 

stačit nebudou. Po ukončení kurzu jsem zjišťovala, jak se dá pokračovat dál. Nabízí se tříleté 

studium profesionálního shiatsu terapeuta. Kurz se vypisuje jednou za 3 roky, během kterých 

není možné studium přerušit a vrátit se zpátky do prváku. Neotevírají se také žádné jiné 

kurzy prvních ročníků. Co teď? Studovat ajurvédu a současně kurz shiatsu terapeuta? Není 

toho trochu moc? To přeci zvládnu, říkala jsem si. Nesmysl, znělo mi v uších po hlubším 

zkoumání stylu výuky, četnosti seminářů a praxí, též finanční náročnosti. Stále více jsem 

začala pomýšlet na to, že ajurvédu přeruším a od září nastoupím na tříletý kurz. Ale cesty 

osudu jsou nevyzpytatelné, jak se říká. Není náhodou (opět), že jsem najednou přestávala 

být s shiatsu v kontaktu. Odešli mi z práce lidi, kterým jsem slíbila, že jim v rámci praxe budu 

dávat shiatsu zdarma. Já sama jsem chtěla docházet na tuto masáž a najednou nebyl čas 

nebo jsem zrovna v době setkání měla klienty. V té době jsem začala tušit, že shiatsu v mém 

životě prozatím nebude hrát takovou roli. Vrátila jsem se ke čtení poznámek z přednášek 

ájurvédy, anatomii a najednou mě to začalo bavit a dávat smysl. Doposud nechápu, co se ve 

mně zlomilo, ale jsem tomu vděčná. Pak to šlo ráz naráz. Od mé kamarádky Ilony jsem 
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dostala nabídku pracovat s ní v salonu. Proč já? Divila jsem se, vždyť ještě nic neumím? Jen 

se nepodceňuj, říkala mi. To, že ve volných chvílích poslouchám přednášky ze školy a když se 

setkávám s lidmi, pozoruji je očima „trochu jinak“, ve mně vyvolalo dojem, že se opravdu, ale 

opravdu stává ájurvéda mým každodenním spojencem. Jsem zpátky. 

 Zpátky na cestě.  

 

Často si kladu otázku, co pro mě vlastně ájurvéda znamená - mnoho.  

Dostala jsem darem klíč k poznání. Je pouze jen a jen na mě, zda klíč správně použiji  

a pootevřu dveře, nahlédnu dovnitř. Je pro mě těžké definovat přesně k čemu. K lidské 

mysli? Tělu? Dýchání? Cvičení? Všem těm gunám, pančmahabhútám, tridóš………ne, myslím, 

že mě vše vede pouze jen a jen ke mně. Tam vše začíná a končí. Ale proč? Proč je pro nás tak 

těžké během hodiny zahodit své předsudky, znalosti a všelijaké harampádí a podívat se na 

daný problém jinýma očima?  

Cesta se začíná zpevňovat. V době, kdy píšu tuto práci, jsem se byla podívat na veletrhu 

neziskových organizací, kde mě upoutal slogan jedné z nich - „Slepí jsou ti, kdo zavírají oči“ - 

já osobně doplňuji, před sebou samými. Přesvědčení, že není možné se vyléčit, pokud se 

člověk nepodívá hlouběji do sebe a na svou nemoc v souhře pro nás důležitých událostí, je 

upevněno. Ano, snažší je si vzít lék, zapít vodou, vykloktat, namazat, napíchnout, vyříznout, 

vytrhnout a vypálit. Podívat se dovnitř a změnit se, je bolestivější, stojí to více času, námahy, 

snahy a vnitřního odhodlání.   

 

Proměna na cestě. Přesně o čem tu mluvím, vystihuje můj přístup k józe. Před několika lety 

jsem byla pravidelnou návštěvnici kurzů powerjógy – mým cílem bylo efektivně zhubnout, při 

hodině se pořádně vypotit, nejlépe zvládnout všechny možné i na první pohled pro mě 

neproveditelné ásany a ukázat ostatním, že „na to prostě mám“. Poplašené tělo bije na 

poplach a po několika měsících se hlásí bolest v bedrech. Stává se tak urputnou, že i běžné 

stání se stává zajímavou sestavou úlevových pozici pro pobavení ostatních. Nepochopila 

jsem, zanevřela na ni. O nějaký ten rok později se dostávám do dalšího kurzu, tentokráte 

kurzu hatha jógy a systému „jógy v denním životě“. Kurz je veden svědomitou jogínkou, vše 

mě baví, ale končí přesunem do jiného centra, blíž k mému novému zaměstnání. A tam už to 

začíná skřípat, kurz je veden pro starší lidi a tak mě začíná nudit. Přeci ve svém věku nebudu 

dělat miniaturní pohyby rukama, nohama, otáčet se, na tom mám čas ve stáří. Opět 
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nepochopeno. Pak mě jednoho dne „osvítilo“. Otevřela jsem knihu s jogovými cviky, ke 

kterým jsem dříve potřebovala učitele a začala jsem pomalu ale jistě „pouze sama se sebou“ 

pociťovat své tělo – jaká to byla nádhera! Najednou i miniaturní pohyb stačil k tomu si 

uvědomit, že „něco“ uvnitř mě, se dalo do pohybu.  Opět se mi čekání na správný okamžik 

vyplatilo. Až nyní dokážu pochopit naši cvičitelku Petru, když se nám snaží při hodině sdělit, 

že je důležité se při cvičení nebavit se sousedem, nešprýmovat a zůstat ve svém těle  

a procítit danou pozici.  

 

Důležité poznání. Zůstat v sobě, odhodit emoce a podívat se na člověka novýma očima. 

Pomalu objevovat, nespěchat na sebe a nenechat se vykolejit. Nehodnotit, neposuzovat, 

nenaléhat, nic neočekávat. Nenabízet ani nekritizovat. Otevřít oči ke své vlastní intuici. 

Nenechat sebou manipulovat. Jde o umění říci v pravou chvíli „ne“ nebo naopak „ano“. 

Nelitovat a nesnažit se někoho zachraňovat. Vědět a ve vhodnou chvíli konat.  

To, že je to běh na dlouhou trať, bude to stát nemalé úsilí, sílu, překonání svého ega, jsem 

pocítila velice záhy. Že výše uvedené nejsou jen prázdná hesla nějakého sdružení, jsem se 

mohla začít učit na příkladu mé nemocné sestry.  Bolest zad ji překvapila ve věku, kdy by 

měla skákat přes kaluže, užívat své energie naplno a plně se realizovat. Zkoušet, objevovat, 

tvořit a jít za svými sny. Bolest přišla ve chvíli nejméně vhodné, kdy začíná s vlastním 

podnikáním. V první chvíli, kdy se dovídám o jejích bolestech, jsem překvapená mým 

vnitřním rozladěním, zuřivostí, nespravedlností a jsem ochotná pomoci jakýmkoliv 

způsobem, až se divím sama sobě. Západní medicína nepomáhá a tak „hlavně nenápadně“ 

sestru směřuji do školy. Vedu tajné besedy s naší mamkou, kde se jí snažím přesvědčit  

o „nezávadnosti“ ájurvédy a naopak „závadnosti“ západní medicíny.  Proč ta sestra proboha 

nechápe, že její nemoc má hlubší kořeny? Proč létá od čerta k ďáblu, od vyšetření 

k vyšetření, když může jít jinou cestou? Jsem rozčílená při jakémkoliv telefonátu, ve kterém 

spolu probíráme pro a proti léčení. Nedokážu se vnitřně přehoupnout přes to, že se tak 

mladý člověk dokáže opakovaně ničit a trpět. Ano, cítím a myslím programem č. 2,  

tj. v programu, ve kterém mnou cloumají emoce a kalí mou mysl. Po měsících strávených 

v nejistotě sestra sebere odvahu a vydá se za Govindžím. Výsledkem konzultace je stanovení 

léčby, jejíž součástí se stává olejová procedura, ve které jsem osobně zaangažována. Každý 

den sestře polévám teplým olejem speciálně ohraničenou partii zad a sleduji, jak se stává 

čím dál tím nervóznější, když procedura nemá takové účinky, které si představuje.  
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Je zajímavé na sobě vnímat můj vlastní postoj k celé proceduře. Jelikož se mi už ze začátku 

časově nehodí, jsem nervózní, protože je přece spousta dalších aktivit a má vlastní práce, 

kterým se mohu věnovat. Postupně spatřuji v konání větší smysl.  Propojuji jógové cvičení 

s olejovou procedurou a začíná mě léčení bavit. Začínám chápat, že je potřeba zapracovat 

nějakým způsobem i na psychice mé sestry, ale že to není můj úkol. Nemůžu se přeci plést se 

svými radami do života někomu, kdo vše potřebuje teprve zažít, ochutnat, ohmatat  

a procítit. Získávám odstup a začínám se na celou věc dívat jinýma očima. Po týdnu se stav 

sestry nelepší, dokonce se zhorší. Byť je další konzultací ujištěna, že je vše v pořádku, 

obnovuje své „vztahy“ se západní medicínou a dostává se do nebezpečného koloběhu 

lékařských kontrol, rehabilitací, fyzioterapeutů a všelijakých živlů v bílých pláštích. Ano, 

získala jsem díky nemoci mé sestry hodnotnou lekci toho, jak jsou rady, které ve škole 

získáváme velice cenné a nejsou jen prázdnými slovy zapsanými a podtrženými v mých 

poznámkách.  

 

Dalším poznáním na cestě je to, že jsem pochopila, že k ájurvédě je potřeba si najít vztah  

a jedná se o vztah celoživotní. Prostě odhodit staré a začít znovu, s novou, nepopsanou 

deskou. Tabula rasa.  

Třeba u toho, že stejně jako člověk, má mnoho tváří i pomoc. Heslo z letáčku již v této práci 

zmíněného veletrhu neziskových organizací je pro mě zásadní. Nejde ke každému 

přistupovat stejně a měřit mu stejným metrem. Každý jsme individuum, které si zaslouží 

zvláštní přístup. Někomu bude vyhovovat jóga ráno, dalšímu večer, jinému byliny k obědu  

a druhému vůbec. Hned se mi vybavil dotaz mé spolužačky, zda je nějaký „univerzální“ lék na 

právě projednávaný problém jejího příbuzného nebo kamaráda. Pro „západně“ uvažujícího 

žáka, který chce pokud možno rychle a bez námahy vyřešit klientův zdravotní problém, běžný 

dotaz.  Odpověď Govindžího mě donutí se zasmát – zapomeňte na univerzální přístup! 

Probuzení na cestě. Velice moudré a poučné, ale co s tím! Tady mi začíná svítat, že tři roky 

na přihlášce do tohoto studia opravdu stačit nebudou a možná ani celý život. A to je vlastně 

na ájurvédě krásné, na druhé straně i záludné zároveň. Je zapotřebí mít pevné základy, neboť 

lék či bylinka může pomoci, ale i uškodit.  

 

Už není cesty zpět si uvědomuji velice záhy. Životní lekce si žádají své. Komplexnější řešení 

zdravotního problému navždy změnilo můj pohled na farmaceutický průmysl a všemožně 
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zázračné doplňky stravy. Příkladů  mám několik. Kamarádka z fitness, ve kterém pracuji, mi 

nabízí jako přivýdělek možnou spolupráci při distribuci léku na vše, zázračné Aloe Vera. Její 

přednáška o lákavých účincích této „léčivky“ je poutavá a věřím, že své příznivce velice rychle 

zaujme. Zavzpomínám i na své vlastní experimenty. Po přednášce se mě zeptá, co si o tom 

myslím.  Poděkuji ji za úžasnou přednášku, po které jsem ještě chytřejší, ale svůj názor na 

univerzálnost léčby neměním.   

Nejinak je tomu v případě názoru na léky a mé největší učitelky, mé babičky.  Je v důchodu, 

v pokročilém věku, velice aktivní. Kde kdo by ji mohl čipernost závidět. Jediným vroubkem 

jejího zdraví, je astma. Trpí jím několik let. K léčení využívá různých oblbujících léků, 

foukátek, dýchátek. Když jsem se dříve dozvěděla, že babička „onemocněla“ astmatem, 

litovala jsem ji při každé příležitosti, kdy mi velice přesvědčivě vyprávěla o své nemoci.  

Postupně, jak jsem zjišťovala, že se alergie stává více psychosomatickým problémem, začala 

jsem se dívat na celou věc jinak. O další pohled mě obohatila právě ajurvéda. Vlastně  

o pohledy dva – nejdříve ten, proč se astma v těle babičky objevilo a druhý, že opět nikoho 

nemůžu k léčbě nutit. Měla jsem totiž díky společnému bydlení u prarodičů možnost 

nahlédnout pod pokličku babiččiny nemoci, různých zlozvyků a bubáků v životě a dát si 

dohromady souvislosti vzniku nemoci s těžším obdobím v životě babičky. I když jsem se opět 

snažila babičce ukázat, že může zaujmout k léčbě jiný postoj a vyléčit se, babička se držela 

svých léků zuby nehty. Dokonce se mi přiznala, že jí nemoc vyhovuje.  

 

Pokud mi někdo vypráví o své nemoci, už pro mě není cesta zpět. Vyslechnu dotyčného  

a hlavou mi běží, proč se tělo porouchalo, odkdy problémem trpí, co je nejspíš spouštěčem, 

jak to v těle vypadá…….v hlavě mi naskočí celá řada otázek.  

 

„Jsi blázen“, dozvím se nedávno. A odkdy, naskočí mi v hlavě …… 
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3. Horský výšlap 
 

 

Závěrem práce bych připodobnila mou cestu k ájurvédě k horskému výšlapu.  

 

Začínám v údolí s plným batohem zásob očekávání. Dívám se nahoru, do posvátných hor 

zahalených v mlhavém hávu. Zeleň, živost, radost. Jdu zvesela, s elánem, plná energie.  

Dostatek zásob vzbuzuje klid a jistotu. Potkávám jiné lidi, vzájemně si vyměňujeme poznatky 

potřebné na cestu vzhůru a dodáváme si kuráže.  

Cíl je jasný, dorazit k vrcholu.  

 

Postupně stoupám výše.  Dostávám se do mlhy. Zeleně ubývá, radost a elán zůstává. Zásoby 

pomalu ale jistě ubývají, pocit jistoty je trochu slabší, což má vliv na i na klid. Lidí je na cestě 

čím dál tím méně a když už dojde k setkání, informací je málo, zato velmi cenných  

a přínosných.  

 

Těsně pod vrcholem začíná být situace kritická. Zeleň žádná, lidé zmizeli. Zásoby jsou 

vyčerpány, objevuje se pocit nejistoty a neklidu. Hůře se dýchá. Vrchol už je na dohled. 

Cíl je přesto jasný, dorazit k vrcholu. 

 

Vrchol. Mlha se rozplynula, všude se rozlévá zářící světlo a je vidět široko daleko do kraje. 

Dokázala jsem to. Bez zásob, sama. Nabývám vnitřní jistoty. Hranice se rozplynuly, nejsou 

žádná omezení. A pokud přeci, tak jen ty,  v mé hlavě, program č. 2…… 
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Profil - Jana Třešková 
 

 

alias blondýna. Narodila jsem se v Praze Podolí, pod bájným Vyšehradem, sídlem českých 

panovníků. Asi proto v sobě nezapřu bojovnici a jdu si za svým cílem. Dlouhou dobu jsem 

pracovala ve finančním sektoru,  ale práce mě dostatečně nenaplňovala. Věnovala jsem se 

proto jiným dovednostem, udělala si masérský kurz, naučila se práci s energii Reiki  

a rozdmýchala touhu pro poznávání svého těla, jogy a především,  začala si důvěřovat.  

To bylo pro mě osvobozením. Odešla jsem z práce a začala se naplno věnovat masérskému 

povolání. K ájurvédě jsem se dostala náhodou a moc za to děkuji. 

 

 

 

 

 

731 493 369 

treskova.jana@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


