
V čem jsem si jistá po prvním ročníku ájurvédy

Po zadání tématu se mi z paměti vynořil Sokratův výrok „Vím, že nic nevím“ 
 Teď bych to upravila na „ čím více informací o ájurvédě mám, tím více vím, 

že opravdu málo vím“ 

Po skromné úvaze jsme dospěla k několika jednoduchým tvrzením “v čem 
jsem si jistá po 1. ročníku ájurvédy” ….

- Mám víc otázek jako na začátku studia ...

- Jsem přesvědčená, že opravdové hluboké studium ájurvédy není jenom 
na tři roky, ale je to způsob života po celou pozemskou existenci

- S jistotou tvrdím, že ájurvédská strava mi chutná ze všech světových 
kuchyň nejvíc. Koriander, skořice, chilli, kardamon, římsky kmín, 
kurkuma atd. se stali neoddělitelnou součastí police s kořením u mně 
v kuchyni. Sledováním a posloucháním Marci zajímavého vyprávění 
o áju-vaření jsem se naučila připravovat a rozlišovat jídlo, které tělo 
ochladí nebo naopak zahřeje. Navíc jsem díky Marci pochopila, že 
vaření není jenom o hrnci, potravinách a vařečkách, ale hlavně o lásce 
a úctě, s kterou k vaření přistupuji.

- Ajurvédu chápu jako védu zahrňující celý komplex životních zákonů, 
funkcí, vlastností, pravidel postavených na (ne)logické funkční 
a fungující čisté božské podstatě, která proniká a je v každém žijícím- 
nežijícím, aktivním- neaktivním, viditelným i neviditelným elementu 
nekonečného světa bez konce a začátku.

- Všechno je energie

- Meditaci vnímam jako spojení s podvědomou myslí (manas) za účelem 
pochopení vlastného bytí. A zrodila se otázka „ Proč chci poznat 
hloubku mé existence?“- snad abych mohla lépe poznat mé 
nedostatky, které mi brání v jasné bdělé mysli...

- Nejsem si jistá v nasledujícím tvrzení, ale minimálně jsme si na 100% 
jistá, že mi vznikla další otázka: je puruš sattvická a prakrti radžastická 
(prakrti chápu jako impulz, něco co dáva- nutí do pohybu, vzniku, má 
již vlastnosti). S jistotou ale tvrdím, že puruš bez prakrti existovat 
může, ale prakrti bez puruš nikoli.



Puruš = mužská energie  prakrti = ženská energie, 

puruš + prakrti = neprojevená forma (avjakta)

= projevená forma (vjakta), pomocí Mahád nejvyšší 
inteligence se začne „programovat“vznik nového bytí, Ahamkára si vymezí 
svůj prostor a vytvoří iluzi „já jsem“ a současně vzniká i Buddhi (individuální 
uvažování= intelekt), po procesu ztotožnění se vědomí začne dělit na tři 
guny: sattva, radžas, tamas

                        Radžas

Sattva (vznik organického vesmíru)                                         Tamas (vznik 
anorganického vesmíru)

Sattva a tamas jsou neaktivní energie a potřebujou kinetickou sílu radžasu.

• Sattva-   má nápad, schopností, je kreativní

• Radžas- kreativní nápad posune do „výrobného procesu“

• Tamas- nápad realizuje, dokončí, dá do konečné podoby

Bez sattvy by nebyl nápad, bez radžasu proces, bez tamasu výsledek.

- Átman chápu jako individualizovanou puruš

- Dále jsem si jistá, že mi vzniká otázka, jaký je rozdíl mezi puruš, éter, 
prána...všude se dočtu, že jsou všechny všudypřítomné, vším 
pronikající... 

Mohu puruš chápat jako něco nekonečné bez konce a začátku, co 
přesahuje vesmír? Mohla by být puruš Bůh? Jestli bych vycházela 
z křesťanské víry tak asi ne, protože křesťané připisují Bohu vlastnosti- 
je dobrotivý, milostivý, láskavý, odpouští apod. a puruš je bez 
vlastností a aktivity...Nějak cítím, že Bůh by mohl jenom jednoduše být, 
že není taký nebo jiný. Tak mi napadá další otázka „Je Bůh skutečně 
jenom puruš nebo spojení puruš a prakrti jako spojení mužské a ženské 



energie?“ A v tomhle bodě jsem si jistá jenom tím, že sattva kreativně 
produkuje myšlenky, radžas je pozoruje, hodnotí, přemýšlí a tamas 
udělá závěr: „ Vím, že nic nevím“  a destruktivně zbortí prvotní 
myšlenku: Puruš by mohla být Bůh...

Éter vnímam jako něco “menšího” než puruš, ale už má nějaké 
vlastnosti, je rozpínavý, prázdný, neklade odpor…a v éteru je vzduch. 
Prána jako princip prvku vzduchu je vitální životní energie …

- Celý svět živý i neživý je tvořen z 5 mahabhút – ákaša, váju, agni, 
ápas, prthvi

- Ájurvéda zkombinovala 5 prvků do tří základních typu energie, jež jsou 
přítomny  ve všem živém i neživém . Pojmenovala je dóši, což 
znamená “chyba, nedokonalost, nečistota”. Každá dóša se skladá ze 
všech 5 prvků, ale vždy dvě převládají.

• Váta= prostor + vzduch

• Pitta= oheň + voda

• Kapha= voda + zem

- Dogmaticky platí, že dóši se mění během dne, roka I životního cyklu 
(víc rozepsáno v práci o denním režimu)

- Starověký ájurvédsky lékař Čaraka dále zjistil, že všechno, co na světě 
existuje, i myšlenky a činy mají svoje určité vlastnosti, rysy a vytvořil 
10 páru protichodných páru vlastností ( víc jsem poslala v prací 
o gunách)

- Ostatné vědomosti o subtypech dóš a agni si doplňuji a jistá jsem si 
jenom v teoretické rovině…



- Dhanvantri mě naučilo rozšířit vnímání světa za hranice smyslů, 
přemýšlet nad tím, co se učím a hlavně jsem pochopila, jak důležité je ptát 
se, protože bez otázek není poznání…

Děkuji

S úctou Dušana


