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      Jmenuji se Stanislav Vyskočil, Ájurvédskou školu 
navštěvuji druhým rokem. Pro seminární práci jsem si vybral 
ájurvédskou proceduru Kajásek.

      Úvodem se chci zmínit o všech procedurách, protože jsou 
všechny  důležité,  moc  příjemné  a  prospěšné  k danému 
problému.  Pro  mou  práci  maséra  mi  druhy  ročník   přinesl 
spoustu důležitých informací, které usnadní a vylepší masáže, 
které provozuji ve Veselí nad Moravou.

      SARVANG – čtyři maséři na jednom těle. V mé praxi jsem 
zažil  masáž se dvěma maséry, to je pohodička, není problém 
v sehrannosti.  Ale  čtyři  maséři,  aby  výsledný  efekt  vyzněl 
společně dobře, dá velkou práci.

      GARŠAN – peeling cizrnovou moukou. Celé tělo se potře 
sezamovým  olejem,  posype   cizrnovou  moukou,  měl  jsem 
chladivý pocit. Rychlá prohřívací masáž vše prohřeje a odrhne. 
Prohřívací Svédan box dokončí, uklidní a zvláční tělo a kůži.

      SVÉDAN BOX – dřevěný box pro parní prohřátí usnadní 
uvolněni vátt konstituce před masáží nebo po masáži.

 NÁDY  SVÉDAN  –  parní  hrnec  s hadicí.  Z hadice  proudí 
horka  pára  a  prohřívá  lokální  místa,  uvolňuje  např.  ramenní 
kloub, lopatku, koleno…

       PINDA SVÉDAN – dva i více masérů pracují na jednom 
těle.  Uvařenou  rýži  a  obilí  dáme  na  připravenou  látku  a 
zavážeme do měšců, které zahříváme v hrnci  s vodou.  Měšce 
přikládáme  na  celé  tělo  především  na  místa,  kde  se  upínají 
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šlachy.  Kaf  a  teplo,  který  vstupuje  do  úponů,  vazů,  kloubů 
uvolňuje Váttové potíže.

ŠIRÓDHÁR – stékání pramínku oleje na prostřed čela - na 
třetí oko. Olej teče z nádoby po knotu na čelo, teče po vlasové 
části  hlavy,  působí  na  psychiku,  nervovou soustavu,  poruchy 
spánku, migrény, úzkost, na dutiny…

Je velmi relaxační,  uklidňující,  musí se provádět s velkou 
láskou.

BASTI  –  klystýr,  provádí  se  sezamovým  olejem,  olej  se 
zavede  výplachovou  stříkačkou  s 33cm  dlouhou  silikonovou 
hadičkou přes konečník do tlustého střeva, při zavádění se leží 
na levém boku. Nechá se působit, až se ze stěn tlustého střeva 
vše uvolní. Provádíme s velkým citem a opatrností.

 MERU BASTI – jezírka, vytvoříme těsto s cizrnové mouky a 
modelujeme jezírka na různých místech kolem páteře, teplý olej 
nalijeme a při vychladnutí vyměníme, aby došlo k důkladnému 
prohřátí. 

NÉTRA  BASTI  -  jezírka  na  oči,  s cizrnové  mouky 
vymodelujeme  brýle,  jezírko  naplníme  ghi.  Oči  se  zklidni, 
promažou se víčka i oční svaly.

  VÝPLACH OČÍ TRIFLOU - Triflu necháme vyluhovat celou 
noc ve vodě. Z výluhem provádím výplach očí. Působí na šedý, 
zelený zákal, unavené oči.

KARNAPURNA – výplach uší olejem.

ŠIRÓBASTI – kyblík nad hlavou, kůži omotám kolem hlavy, 
utěsním  cizrnovým  těstem.  Do  kyblíku  naliju  olej.  Uvolní  se 
dutiny.

NASJA – očista nosních dírek.

VIRÉČAN – projímadlo. 
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VAMAN – zvracení.

            

KÁJASEK

Moje  Vátt  konstituce  napoví,  proč  jsem  si  vybral  právě 
kajásek. Tahle ta terapie mě dostala nejvíc, ono jsou všechny 
předešlé  procedury  bájo,  protože  řeší  mnoho  zdravotních 
problémů a navíc jsou relaxační. Vyrovnávají Tridóš.

Kajásek  se  provádí  na  nakloněném  masážním  stole 
se zarážkou pro nohy. Prohřívá se celé tělo, do největší hloubky. 
Polévá se teplým olejem v 5 polohách.

- poloha na břiše, začínáme polévat od 
chodidel,paty,kotníky.

 Dáme si záležet v oblasti Achilovky, aby se úpony dokonale 
prohřály. 
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 Dále lýtka, stehna, hýždě,kost křížovou.

.

Podél páteře, kolem lopatky,ramenní kloub, 
paže,loket,zápěstí, dlaně, až po konečky prstů.
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 Vše se opakuje na druhé noze a polovině těla. Delší dobu 
věnujeme problémovým částem těla, podle potřeby člověka. 
Pracujeme, tak dlouho, dokud není vše dokonale prohřáno.

-poloha na boku, člověk se opatrně přetočí nejprve na 
pravý bok, spodní noha natažená, honí noha pokrčená, 
stabilizovaná poloha. Polévat začínáme od natažené nohy. 
Chodidlo, vnitřní kotník,lýtko,vnitřní část kolene, stehenní svaly.
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Pokračujeme druhou nohou od chodidla, vnější 
kotník,lýtko,lýtkovou kost, koleno,vnější úpony šlach, postranní 
fascie,hýžďové svaly,Velký chocholík,úpony šlach na lopatě 
pánevní.

Žebra, mezižeberní svaly, lopatku, celý pletenec 
ramenního kloubu,paži,loket, předloktí, zápěstí,dlaň, prsty.
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- další poloha je stejná, jen na levém boku.
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- poloha na zádech, jako u všech předešlých poloh 
začínáme od chodidla, přes nárt, kotník, lýtkovou kost, koleno, 
čtyřhlavý sval stehenní, prohřejeme obě nohy.
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Pokračujeme na břišní svaly, žebra, hrudní kost, na 
podklíčkovou jamku, klíční kost, ramenní pletenec, paži, 
předloktí, zápěstí, hřbet ruky na články prstů.

Postupně poléváme i druhou paží.
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- při Vátt problémech v bedrech ,můžeme pokračovat 
v sedě s nataženými dolními končetinami, poléváme krční 
páteře a necháme olej stékat dolů, prohřeje se celá páteř a 
dlouhé svaly zádové.

Člověk se postupně předklání, záda se uvolňují.
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Terapie trvá hodinu- hodinu a půl, až dvě hodiny, 
podle potřeb člověka. 

Vátt konstituce – teplota oleje 35-45°C, čas pro 
polévání bude dlouhý,věnujeme se maximálně.

Pitt konstituce – teplota oleje spíše pokojová, čas 
pro polévání bude kratší.

Kaf konstituce – teplota oleje 30- 40°C, čas pro 
polévání bude střední.

Olej používáme tradičně sezamový, pří polévání 
děláme jemnou relaxační masáž. Vnímáme, jestli 
klient potřebuje větší dotek.

25.7.2012                               Stanislav Vyskočil
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