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AJURVÉDA   I. ročník

Ro

níková práce

Co jsem pochopila během prvního roku studia ajurvédy...  

Hana Matějovská

Během studia prvního ročníku ajurvédy jsem pochopila, že filosofie ajurvédy je 
jiná, než na co jsem byla doposud zvyklá, že pokud chci pochopit ajurvédu, 
potřebuji se naučit myslet jinak.

Pochopila jsem to na tridóš, na tom, když jsem se pokoušela vysvětlit tridóš 
někomu, kdo o ajurvédě ještě nic neslyšel. A pokračuje to dál. Nyní se zabývám 
gunami a je to zase něco úplně jiného. Podle našeho západního vnímání může být 
ostrá čepel, ostré jídlo, ostrý jazyk  i ostrá mysl, ale  tím už zřejmě končíme. 
Tíkšna je všechno toto, ale ještě je toho spousty navíc.

Pro mě je toto trochu jako detektivka. Jako když detektiv odhaluje stopy. Čtu to 
samé potřetí, počtvrté a najednou v tom vidím něco jiného, chápu to jinak než 
předtím. Je to úžasně zajímavé. Po roce jsem tedy pochopila, že jsem se ocitla 
před branami, že pokud chci bránu otevřít, neřku-li vstoupit dovnitř, musím se 
dívat a vnímat jinak.

Na druhou stranu – připadá mi, že ajurvéda je geniálně jednoduchá. Tedy, podle 
toho, co považujeme za jednoduchost, protože v našem duálním světě má 
všechno dvě stránky, to, co se zdá být uvnitř, může být i venku a naopak a tedy i 
jednoduchost se může jevit býti složitou a naopak.

Pominu-li pro zjednodušení vznik vesmíru apod. a soustředím se na náš duální 
svět, mám za to, že ajurvéda nás učí o tom, že vše nějak vzniká (satva), funguje 
(radžas)a zase zaniká (tamás), aby vzniklo něco dalšího. A v té době fungování, 
tj. v době mezi vznikem a zánikem by to, co funguje, mělo fungovat dobře. Tj. 
pokud to vztáhneme na sebe, lidské bytosti, jsme tu od toho, abychom náš život 
prožili ve zdraví ( a spokojenosti), protože to nemusí být zase až tak těžké. Stačí 
dodržovat určité principy, způsoby chování, přijímání potravy. A pokud jsme to 
zameškali, nedodrželi, dá se to stále ještě napravit. 

Maria Treben, která sbírala byliny a léčila jimi lidi (napsala knihy, např. „Zdraví 
z boží lékárny“), říkala, že Bůh nás stvořil, abychom byli zdraví a pokud nejsme, 
pak nám poskytl vše, abychom získali zdraví zpět. Z mého pohledu říká ajurvéda 
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to samé. Bůh, energie, vesmír, ať už to nazýváme jakkoliv, nás stvořil jako zdravé 
bytosti. Pokud nejsme, je tady náprava. Pokud ovšem máme opravdu zájem. Ale 
opravdu.

Tak do toho!

Vezmeme to popořadě:

Panč máhábhut

Všechno na světě, nejenom na světě, v celém vesmíru,  se skládá z pěti prvků:  
éter/akáš, vzduch/vajú, oheň/agní, voda/džal, země/prtví. Nedá se nic dělat, 
musím požít výrazy sanskrtu, protože český překlad není ono. Oheň např. je oheň, 
ale agni je agni. To se nedá srovnat. Pojďme tedy používat raději sanskrt, co to 
půjde, zvykneme si a budeme lépe rozumět. Doufejme. Pět prvků = panč 
máhábhut: akáš, vajú, agní, džal, prtví

  

Tridóš

Těchto pět prvků – panč máhábhút se pak seskupuje, kombinuje a vytváří  tridóš, 
tj. vátu, pittu, kafu. Váta sestává ze vzduchu a éteru, pitta z ohně a vody a kafa 
z vody a země.

A to se týká i nás, lidí. Člověk je mikrokosmem vesmíru a proto  pět základních 
prvků obsažených ve veškeré hmotě je také přítomno v každém z nás. Prvky se 
v každém z nás seskupují různým  způsobem a tak i lidé jsou bytosti typu váta, 
pitta, kafa. Jak poznáme, kdo je co?
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Váta je pohyb, řídí v těle dýchání , mrkání, pohyb svalů a tkání, srdeční puls, 
veškeré pohyby cytoplazmy a buněčných membrán. Váta je pohyb, kreativita, 
flexibilita, ale pozor  - i strach, rozrušení a  úzkost.

Pitta je metabolismus, trávení, zažívání, vstřebávání, výživa, tělesná teplota. 
Pitta je transformace, inteligence, chápání, ale pozor – i žárlivost, nenávist a 
hněv. Záněty.
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Kafa je tmel, drží buňky pohromadě, promázává klouby, zvlhčuje kůži a udržuje 
imunitu. Kafa je láska, klid a schopnost odpouštět. Ale pozor – i připoutanost, 
chamtivost, přehnané vlastnictví. Zahlenění.

Pěkné, zatím jsme schopni to sledovat, složitější situace nastává, když si máme 
určit, kam sami patříme. Jsem váta, pitta nebo kafa? Po podrobnější analýze jsem 
zjistila, že jsem kafa s vátou nebo i váta s kafou, nicméně  prvky pitta mi 
rozhodně také nelze upřít. Na kafu jsem zezačátku trochu zahlížela, ale co jsem 
přišla na to, že mám dosti kafa-vlastností, pojala jsem k ní stále se zvětšující 
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náklonnost. Nebudeme to však dále rozpitvávat, jsme stále teprve na začátku. Na 
úplném začátku.

Guny

Přecházíme na guny. Guny mě naprosto a úplně nadchly. Gun je dvacet. Fascinuje 
mě pomyšlení, že nějaký člověk (konkrétně Čaraka) zjistil, že všechno, tedy 
veškeré látky, organické i anorganické mají určité vlastnosti a rysy. Ale nezůstává  
u látek, tyto vlastnosti a rysy mají i naše myšlenky a činy.

A teď se to začíná malinko komplikovat: tyto vlastnosti nějak působí a jsou se 
svým působením úzce propojené, protože potenciální energie vlastností se stává 
působením neboli kinetickou energií, k jejímuž uvolnění dochází, když látka 
prochází chemickou přeměnou – hořením nebo trávením.  A těchto základních 
vlastností je dvacet, tj. existuje deset párů protichůdných vlastností. Chápu to 
tak, že v našem duálním světě existuje ke každému dni noc, tma ke každému 
světlu a tedy ke každé vlastnosti i její protikladná.

Govind řekl, že základem všeho je pochopit guny. Chápu to tak, že pokud jsou 
jednotlivé prvky v rovnováze, pokud je tedy tridóš v rovnováze, znamená to, že 
v periodě radžas, tj. fungování, vše funguje tak, jak má, vztaženo na nás, lidské 
bytosti, jsme zdraví. To znamená, že všechny guny jsou přesně takové, jaké mají 
být. Pokud nejsou, ocitají se tridóš v nerovnováze a to se projeví formou 
problému, neduhu či nejspíš nemoci, lehčí nebo těžší. A ajurvédář, který výborně 
zná jednotlivé guny, přesně ví, co který neduh či nemoc znamená. Ví, která guna 
nebo které guny nejsou takové, jaké by měly být a hlavně, co udělat pro to, aby 
se tento stav napravil, aby se znovu obnovila rovnováha tridóš a tím se navrátilo 
zdraví. A základní tajemství spočívá v pochopení jednotlivých gun.

Gun je dvacet,jak jsme si již řekli,  tj. deset a deset navzájem protikladných 
vlastností. Pokud můžeme guny chápat jako vlastnosti. O tom jsme vedli diskuzi. 
Govindží řekl, že guna je to, co je neprojevené, co se teprve projeví. Honza pak 
řekl, že ano, že pokud chápeme vlastnosti jako něco, co je danému subjektu 
vlastní, pak mohou být vlastnosti i neprojevené a pak můžeme guny chápat a 
překládat i jako vlastnosti. (Zjišťuji, jak málo si všímám smyslu vlastního jazyka. 
Používám slova bez vnímání jejich obsahu: neuvědomovala jsem si, že vlastnost 
pochází od vlastní – a co to znamená, danému subjektu vlastní). Guny jsou tedy 
to, co se projeví.

Chápeme již, že s jazykem, jako je čeština, si tady příliš nevystačíme. Chceme-li 
pohchopit, musíme pochopit v jiné dimenzi, v sanskrtu. Pak se nám, alespoň 
některým, snad rozbřeskne.
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Stále jsme na začátku, ale alespoň jsme pochopili, že na to musíme jinak, 
rozhodně jinak, než jak jsme byli doposud zvyklí.

Guny nebudeme rozebírat jednotlivě, ukážeme si na jednom příkladu, jak se liší 
pojetí západního jazyka, kam počítám i češtinu, a pojetí východní.

Moje nejoblíbenější vlastnost je  tíkšna /tikšana, což je ostrost, pronikavost, 
rychlost, nezastavitelnost, viz příklad (nezastavitelnost hrocha):

- jede, nedá se zastavit, je to jako šíp, když se vystřelí, šíp se stává 
tíkšnou

- ještěrka běží po hladině – běh je tíkšna

- když se dva hádají – je to tíkšna

- když kyselina sírová padne na koberec, je to tíkšna

Tíkšna je tedy protikladná vlastnost mandy, tj. tuposti, pomalosti:
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Guny jsou tedy cokoliv, co se projeví. 

Kombinaci a proporce váty, pitty a kafy u člověka určuje hlavně genetika, strava, 
životní styl a emoce rodičů v okamžiku početí. Osobní konstituce vzniklá při 
početí kombinací tří dóš se nazývá prakrti.

Současný stav tří dóš se nazývá vikrti. V ideálním případě , tedy pokud jsou 
v daném okamžiku dóši stejné jako v prakrti, tedy vikrti se rovná prakrti, je člověk 
v rovnováze a zdravý. Pokud není, je  možné dosáhnout optimálního zdraví 
pomocí patřičné stravy, vhodných metod vaření, správného životního stylu a 
vhodného přístupu k životu. To je jistě daleko náročnější, než polykat předepsané 
prášky, které potlačí příznaky choroby (bolest, záněty apod.), nicméně neodstraní 
příčinu ani nezabrání opakování nemoci.

Agni

Potrava je to nejzákladnější pro náš život.  Už i v naší televizi se objevují pořady 
typu „Jsme to, co jíme“. Potrava obsahuje životní energii, kterou jsme schopni 
využít pouze prostřednictvím trávení. Tato potrava musí být přeměněna na 
vstřebatelné látky, které mají schopnost vyživovat naše tkáně. To, jakým 
způsobem trávíme a přeměňujeme potravu, je hlavním úkolem agni (ohně) – jak 
jsem již zmiňovala, překlad není dostačující, oheň je oheň, ovšem agni je agni. 
Agni je hned třináct druhů ve třech základních skupinách, které si tu uvedeme: 

1) Džatharagni – tkzv. břišní oheň, který pomáhá rozmělňovat jídlo v žaludku, 
sídlí proto ve střevech a břiše.

2) Bhutagni – sám název napovídá, že se jedná o oheň pančmáhábhút (pěti 
životních prvků).z toho dále vyplývá, že druhů bhutagni je pět a že 
rozdělují jídlo z břicha do jednotlivých prvků. Připravují tedy výživu pro 
jednotlivé tkáně (dhátu - k tkáním se dostaneme za chvíli, zatím se můžete 
těšit).

3) Dhátuagni – to je již jednoduché, již pomalu přecházíme k tkáním – jak 
jsme mohli pochopit v předchozím odstavci, dhátuagni je oheň tkání, který 
jednotlivým dhátu dodává energii. Tkání je sedm, dhátuagni tím pádem 
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také, přesně podle jednotlivých tkání. Co se z břicha nespotřebuje, odchází 
jako odpad z těla pryč.

Dhátu

Dhátu zmíním všechny. Je jich jen sedm. Funguje to tak, že výživa tkání probíhá 
v jednotlivých fázích právě podle pořadí jednotlivých dhátu. Zde je velmi důležitý 
agni jednotlivých dhátu (viz výše uvedený odstavec agni), který musí být 
dostatečně silný na to, aby dokázal udržovat fyziologické funkce každé dhátu. 
Pokud jedna dhátu není v pořádku, nemohou pak být v pořádku ani další. 

1) Ras dhátu je plazma, tělesná tekutina. Přímo souvisí se stravou, odpovídá 
za zdraví, ideální stav hlasu, pleti, rozmnožovacích orgánů.

2) Rakta dhátu je krev, červené krvinky. Vzniká v játrech, slezině v době 
fetálního života a v kostní dřni. Lidé s optimálním rakta dhátu mají pěknou 
pleť a dobré trávení.

3) Mans dhátu je svalstvo. Dostává výživu prostřednictvím krve, přináší do 
těla sílu, pokrývá a chrání vnitřní orgány, stejně jako meda dhátu (tuková 
tkáň), ale není tak mastná.

4) Meda dhátu je tuková tkáň, he rozšířená po celém těle, zejména v obladti 
břicha, kde jsou tuky vstřebávány v tenkém střevě a dále rozváděny do 
celého těla.

5) Asthi dhátu jsou kostní tkáně, nejtvrdší tkáně v těle. Pro stavbu kostí je 
nutná výživa z tučných tkání.

6) Madždža dhátu jsou nervové tkáně, tj. mozek a mícha,  a kostní dřeň, 
pojivé tkáně. Dřeń dostává výživu stejně jako asthi dhátu (kostní tkáń).
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7) Šukra dhátu jsou pohlavní tkáně. Dodávají spermie a vajíčka, které 
obsahují zárodky všech ostatních tkání. Spermie jsou chladné a vodnaté na 
rozdíl od horkých vajíček plných energie. Touto odlišností se navzájem 
přitahují.

Na tomto místě bych se chtěla zastavit u následující věci, která mne velmi 
zaujala. Když jsme probírali tkáně a orgány těla, zmínil Govindží, že když se 
díváme na tělo, ale chápu to tak, že se nemusí jednat jen o tělo, ale o cokoliv, 
díváme se na objekt, který nám připadá býti celistvý, ale při dalším zkoumání 
zjistíme, že to, co vidíme na povrchu, je jen obalem pro to, co je uvnitř. A tak to 
pokračuje a pokračuje. Govind to nazývá  kosth a kosthang. Ukážeme si to na 
příkladu trávicí trubice:

 

Trávicí trubice je celek, tedy kosth, a má nějaký obsah, kosthang. Řídké vazivo je 
celek, obal,  kosth, který obaluje kosthang, podélnou svalovinu a další vaziva.  
Jdeme-li ve zkoumání dál, podélná svalovina se stává obalem, kosthem, který 
obaluje kosthang kruhovou svalovinu. V další fázi se se kruhová svalovina stává 
kosthem, obalujícím kosthang podslizniční vazivo. I toto vazivo pak jako kosth 
obaluje kosthang slizniční svalovinu. Kosth slizniční svalovina dále obaluje 
kosthang sliznici. A můžeme jít samozřejmě dále až do buněk a atomů.

Při úvaze nad kosth a kosthangem mám následující asociaci. Kosth a kosthang, tj. 
obal a jádro nám ukazuje, že ten samý subjekt může být v jedné či druhé roli, 
jádro může být i obalem a obráceně. Není to tak i v našich různých životních 
rolích? Mnohokrát jsem se přesvědčila, že když se nacházím na životním jevišti  
v jedné roli a třeba odsuzuji herce druhé role, velmi brzy se ocitám na jejich 
místě, v odsuzované roli, stávám se jádrem či obalem či naopak. Jako příklad 
snad postačí uvést roli řidiče či chodce. Kolikrát nás jako řidiče rozčilují pomalí 
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chodci vrhající se bez rozhlížení před naše auto a naopak jako chodce nás rozčilují 
neurvalí bezohlední řidiči, kteří nás málem přejeli na přechodu.

Tak, to bylo velmi, velmi zkrácené a zjednodušené, jen abychom si vytvořili 
představu. Do prvního ročníku ajurvédy ovšem neodmyslitelně patří také jóga pod 
vedením Péti a Honzy, která mne předtím nikdy nebavila a nyní se mi stala 
potřebou. Neopominutelná je  pránájáma, dýchání  a také zpěv s Marci. A potom 
fantastická ajúrvédská kuchyně, zůsob, jakým Marci a Péťa jídla připravují.

 Často myslím na jedno přirovnání, které použil Govindží. Řekl, že naše znalosti 
jsou jako znalosti někoho, kdo stojí před čínskou zdí a ptá se člověka na té zdi, co 
vidí na druhé straně.  Člověk na zdi odpovídá a líčí člověku pod zdí, co vidí na 
druhé straně, co tam je, jak to vypadá, jak se to chová. Člověk pod zdí poslouchá 
a pak spokojeně odchází a rozdává tyto vědomosti dál. Má je za vědomosti, aniž 
si mu přijde na mysl, že je to pouze zprostředkovaná vědomost,  kdyby chtěl 
opravdu vědět, musel by sám vylézt na zeď.

Mám nyní pocit, že stojím před zdí a chci na ní vylézt. Tak se pomalu začínám 
škrábat po centimetrech nahoru.
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Na závěr bych chtěla zmínit pro mne zcela zásadní pohled na ajurvédu. Govindží 
řekl, že neexistuje nemoc, která se nedá vyléčit, nicméně, že existují lidé, kteří se 
nedají vyléčit. Tomu naprosto věřím. Věřím tomu, že při dodržování určitých 
postupů, procesů, stravování  a hlavně také při určitém způsobu myšlení lze 
vyléčit cokoliv. A ajurvéda  nám při tom může pomoci. Pro nás to však v prvé řadě 
znamená převzít zodpovědnost za své vlastní tělo, za sebe sama, za svůj život. 
Přestat přehazovat odpovědnost za své zdraví na druhé, na lékaře, domnívat se, 
že můžeme žít jakýmkoliv způsobem a je úkolem lékaře, aby nás pomocí prášků 
či chirurgie vyléčil. Myslím, že lékař nás může léčit, ale uzdravit se musíme sami. 
Jsme jediní, kteří to mohou udělat a jen my sami neseme odpovědnost za své 
zdraví a život. 

červenec 2015 Hana Matějovská
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