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V prvním ročníku Ájurvédy jsem si jistá, 
o tom…

…, že Ájurvéda je tradičním indickým léčebným systémem, propracovanou 
soustavou  duševně  –  tělesné  medicíny  a  přirozeného  způsobu  života. 
Ajurvéda v doslovném překladu znamená ,,nauka o životě‘‘. Je uznávaná 
pro  svoje  dietetické,  bylinné a  jógové terapeutické  postupy,  které  nám 
umožňují žít déle, šťastněji, uvědoměle a v plné harmonii s naším životním 
prostředím. V Indii se ajurvéda uplatňuje jako komplexní léčebný systém. 
Její  kořeny  sahají  daleko  do  hlubin  času  i  lidského  vědomí.  Obsahuje 
mnoho tajných znalostí a hluboké moudrosti. 

V sánkhji se rozeznávají dva konečné vesmírné principy ducha a hmoty – 
puruša a prakriti – neboli princip vědomí a princip tvaru. Ze vzájemného 
spojení puruši a prakriti povstávají všechny úrovně vesmírného stvoření od 
neživé hmoty až po živé bytosti všech forem. 

Puruša představuje ,,čiré vědomí‘‘ či ,,vyšší Já‘‘, které je zdrojem života, 
uvědomování a prožívání. Cílem lidského života je uvědomit si toto vyšší 
Já, v němž člověk překročí veškeré utrpení a bolest a dosáhne vysvobození 
z karmy  a  koloběhů  zrodů  a  zániků.  Toto  sjednocení  s vyšším  Já  je 
konečným cílem ájurvédské léčby.

Prakriti  znamená  ,,příroda“  či  princip  projevu  v čase  a  prostoru,  jehož 
zákony  a  procesy tvoří  základ těla  a  mysli  i  jejich  vzájemných vztahů. 
Stejně  jako  je  naše  vědomí  či  nepomíjivá  přirozenost  neustále  jedno 
s vyšším Já,  je  i  naše  tělo  a  mysl  dočasným projevem zákonů  přírody. 
Abychom si byli schopni uvědomit toto vyšší Já (puruša), je nejprve nutné 
uvést  do  harmonie  naši  ztělesněnou  formu  (prakriti).  To  znamená,  že 
rovnováha  a  zdraví  v těle  i  na  duchu  představují  nedílnou  součást 
duchovního rozvoje a tvoří základ pro hlubší transformace lidské podstaty. 
Při hledání ducha nemůžeme přehlížet vlastní tělo, které je nám k realizaci 
duchovní podstaty tím nejbezprostřednějším nástrojem.

Ájurvédský pohled na tělo a energie

Puruša  je  složená  z čistého  vědomí,  jež  je  pozorovatelem  a  svědkem 
skrytým za přírodními procesy fungujícími díky jeho přítomnosti. Prakriti – 
příroda – je složená z protichůdných dějů. Skládá se ze tří gun – prvotních 
prakvalit  nazývaných  sattva  (rovnováha  a  inteligence),  radžas  (čin  a 
energie)  a  tamas  (netečnost,  ,,materiálno‘‘)  a  jejich  neustále  se 
proměňujících permutací a vzájemných interakcí.
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Guny  jsou  prapůvodními  hybnými  silami  vesmírné  evoluce,  která 
postupuje  do  hmoty  (tamas)  k oživené  formě  (radžas)  a  duševnímu 
projevu (sattva). Teprve z úrovně čisté sattvy (jasu vyšší mysli) může mít 
člověk  trvalý  přístup  k purušovi  či  vyššímu  Já,  jejichž  přirozenost  je 
materiálně neuchopitelná.  To je  důvod,  proč ájurvéda zdůrazňuje rozvoj 
sattva guny.

Ze vzájemné kombinace tří gun vzniká pět praprvků (paňča mahábhúta) 
země,  vody,  ohně,  vzduchu a  éteru  –  tedy tuhých,  tekutých,  sálavých, 
plynných a éterických forem hmoty,  které jsou pro ájurvéské uvažování 
základními veličinami.

Ájurvéda rozeznává také nejjemnější vlastnosti (gun) všeho existujícího ve 
vesmíru. Je jich 20 základních druhů, tedy 10 párů a 10 jejich protikladů, 
viz níže. Ideální je, když se tyto energie udržují v rovnováze. 

guru (těžký) - laghu (lehký)

mand (pomalý) - tikšn (rychlý)

šít (chladný) - úšna (teplý)

snigdh (mastný) - rukša (suchý)

slakšana (jemný) - kchár (hrubý)

sandra (hustý) - drav (řídký)

mredu (měkký) - kathín (tvrdý)

sthir (nepohyblivý) - čal (pohyblivý)

šukšam (malinký) - sthul (obrovitý)

avila (neprůhledný, temný) - višidha (průsvitný, jasný)

Z pěti  přírodních  elementů (paňča mahabhúta)  se  rodí  pět  biologických 
podstat  zvaných  dóša,  které  stojí  v samotných  základech  systému 
ájurvédy a které reprezentují uvedených pět praprvků prosycených životní 
silou – pránou. Každá dóša se skládá ze dvou z pěti prvků mahabhúta a 
také z určité části tří gun.

ELEMENT               GUNA                               DÓŠA

éter………………………sattva…………………………..váta

vzduch………………….radžas………………………….váta

oheň………………sattva + radžas…………………..pitta
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voda……………….sattva + radžas……………..kapha/pitta

země……………………tamas…………………….…….kapha

V tomto  schématu  jemnohmotné  prvky  vzduchu  a  éteru  (váta  dóša) 
ovládají hrubé prvky země, vody a ohně (kapha a pitta dóša).

Tři dóši řídí vnější, ale i naše vnitřní prostředí. Neustále se mění a střídá 
pohyb  (váta),  teplo  (pitta)  a  vlhko  (kapha)  v časových  rytmech.  Zdraví 
závisí na harmonické vazbě mezi všemi třemi dóšami. Nemoc je příčinou 
nerovnováhy dóš.

1. Váta dóša – pohyb a hnací síla  

Váta znamená ,,to,co přenáší nebo hýbe“. Je složena z prvku éter, je to její 
stav klidu a z prvku vzduch, je to její  pohyb. Váta řídí transport tekutin, 
vnitřní sekreci a vylučování odpadních látek z těla. Jejími poruchami jsou 
úbytek tkání, vyčerpanost, dehydratace, duševní a nervové poruchy. Váta 
řídí  mysl  a  smysly.  Poskytuje  dobré  komunikační  dovednosti.  Po  citové 
stránce jsou strach a úzkost poruchou váty.  Dominantní  formou váty je 
prána, vitální síla, odpovídající za vyváženou funkci vnitřních orgánů, růst, 
uzdravení a tvůrčí přístup. Hlavním sídlem váty je tlusté střevo. Odtud je 
oběhovou soustavou přenášena do oslabených částí těla, které způsobuje 
poruchy, např. artritidu, váhový úbytek, nespavost.

Váta se ještě dělí na pět podtypů (subdóš), neboli váju:

• Prána  váju   odpovídá  za  příjem živin,  jako  palivo  pro  tělesnou  a 
duševní činnost, vodu, vzduch a vnitřní dojmy. Jejím sídlem je oblast 
hlavy, takže má blízký vztah i k nervstvu.

• Uána  váju  odpovídá  za  vzestupný  pohyb  energie,  např.  při  řeči, 
výdechu, ale i vynakládání úsilí. Hlavní sídlo je krk a má úzký vztah 
ke svalstvu.

• Vjána váju odpovídá za vnější pohyb energie, např. při natahování 
končetin a tepennému proudění krve. Její hlavní oblastí je hrudní koš, 
ruce a nohy. Má úzký vztah k vazivu.

• Samána váju odpovídá za vnitřní pohyb energie, např. při stahování 
svalů  končetin  a žilnímu  proudění  krve.  Zabezpečuje  rozklad  a 
trávení  potravy.  Sídlí  v pupeční  oblasti  a  v trávicích  orgánech.  Má 
vztah k tukovým tkáním.

• Apána  váju  odpovídá  za  pohyb  energie  směrem  dolů,  např.  při 
vylučování stolice, moči a menstruační krve. Sídlo má v podbřišku a 
vztah má ke všem kostním tkáním.
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Tělesný typ váta poznáme pole štíhlé postavy, nízké tělesné hmotnosti, 
slabé  odolnosti  vůči  nemocem,  nedostatečné  tkáňové  tvorby.  Často  se 
přepíná a následně se vyčerpá. Je citlivá na vítr, chlad a sucho. Naopak, 
dobře  se cítí  v teplém,  vlhkém a klidném prostředí.  Váty jsou neklidné, 
aktivní  a  tvořivé  s mnoha  nadáními,  ale  i  přecitlivělé  a  náchylné  ke 
stresům.

2. Pitta dóša – princip trávení a tvorby tepla  

Pitta znamená ,,to, co vaří či tráví‘‘. Skládá se z elementů ohně a vody, 
které  zajišťují  tělu  palivo.  Odpovídá  za  přeměnu  potravy  v tepelnou 
energii, tkáň a odpadní látky. Řídí trávení a látkovou výměnu. Poruchy pitty 
představují horečky, infekce, záněty a krvácení. Na duševní rovině opovídá 
za úsudek a rozhodování.  V citové oblasti  vyvolává pitta pudové reakce 
a touhy a hlavní poruchou je hněv, který představuje tzv. toxické emoční 
teplo. Dominantní forma pitty se nazývá tédžas, který poskytuje pozitivní 
teplo a vyzařování, zajišťuje sexuální vitalitu, odvahu, schopnost vzdorovat 
nemoci a odolnost vůči chladu. Hlavní sídlo pitty je tenké střevo a tam se 
hromadí v podobě kyselin a tepla. Odtud se krevním oběhem rozvádí do 
oslabených  částí  těla,  kde  vyvolá  nemoci  např.  vředy,  infekce,  záněty 
s poruchami krve.

Pitta se také dělí na pět subdóš:

• Sadhaka pitta odpovídá za trávení nervových podnětů v mozku

• Álóčaka pitta odpovídá za vstřebávání světla prostřednictvím očí

• Bhradžaka pitta odpovídá za vstřebávání slunečního světla a tepla 
pokožkou

• Páčaka pitta odpovídá za trávení potravy zejména v tenkém střevě

• Raňdžaka pitta odpovídá za zabarvování krve, žluči, moči a stolice

Tělesný typ pitta má uměřenou postavu, střední tělesnou váhu, výraznou 
chuť k jídlu, zdravou barvu pleti a teplé končetiny. Snadno se přehřívají a 
rychle podléhají infekčním nemocem. Jsou citlivé na teplo a světlo. Lépe 
jim je v chladnějším a klidnějším prostředí. Pitta je rozhodná, inteligentní, 
motivovaná až agresivní, vyvolává konflikty.

3. Kapha dóša – princip soudržnosti  

Kapha znamená ,,to, co drží pohromadě“. Skládá se z prvků vody, to je její 
stav hybnosti a z prvku země, její stav klidu. Kapha odpovíá za vytváření 
nových  tkání,  hydrataci  organismu,  výživu,  zvlhčování  a  mazání  těla  a 
ochranu před horkem, větrem a opotřebením. Při poruše kaphy se hromadí 
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hlen, voda a zvyšuje se tvorba tkání, hlavně tukových. Na psychologické 
úrovni je kapha základem citových reakcí, lásky a starostlivosti. Poskytuje 
vnitřní stabilitu, klid a spokojenost. Dominantní formou kaphy přestavuje 
ódžas,  který  je  esencí  veškerých  tělesných  tkání  Ódžas  odpovídá  za 
odolnost vůči nemoci, vytrvalost, sílu, trpělivost, plodnost a dlouhověkost. 
Je  podkladem  pevného  zdraví,  citového  naplnění  a duševní  pohody. 
Hlavním sídlem kaphy v těle je žaludek, kde se hromadí ve formě hlenu. 
Odtud je kapha rozváděna krevním oběhem do oslabených částí těla, kde 
vyvolává např. astma, cukrovku, otoky, srdeční poruchy a obezitu.

Kapha má pět subdóš, které ovládají různé formy zvlhčování a mazání:

• Tarpaka  kapha  odpovídá  za  promazávání  mozku  a  nervové 
soustavy

• Bódhaka  kapha  odpovídá  za  zvlhčování  jazyka  a  hlavních 
smyslových orgánů

• Šléšaka kapha odpovídá za promazávání kloubů

• Klédaka kapha odpovídá za lubrikaci trávicího traktu

• Ávalambaka kapha odpovídá za promazávání srdečního svalu a 
plic

Tělesný typ kapha se vyznačuje podsaditou postavou robustního vzrůstu. 
Tito  lidé  mají  averzi  vůči  pohybu  a  díky  jejich  pomalému metabolismu 
snadno přibírají na váze, hromadí v těle vodu a hlen. Jsou citliví na chlad, 
vlhko a nehybný vzduch. Naopak dobře se cítí v teple, suchu a při zvýšené 
činnosti.  Po  psychologické  stránce  jsou  kaphy  citlivé,  starostlivé, 
vyrovnané a konzervativní. Snadno podléhají jednostranné náklonnosti.

U některých lidí se mohou objevit i smíšené dóšické typy, kterým říkáme 
váta-pitta, pitta-kapha anebo váta-kapha.

Léčba  disharmonie  dóš  spočívá  v použití  opačných  vlastností,  které  na 
dóšu  působí  a srovnává  ji.  K tomu  nám  dále  pomáhají  byliny,  koření, 
změna jídelníčku, půst, detoxikace, cvičení, jóga anebo odpočinek.

Abychom  dobře  pochopili  lidské  tělo,  je  nutné  znát  sedm  typů  tkání 
(dhátu). Tkáně se obnovují během celého života.

Tkáň Charakter Funkce Anatomické 
zařazení

plazmatická tkáňový mok a 
sliznice

zásoba živinami pokožka
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(Rasa dhátu)

krevní 

(Rakta dhátu)

krevní 
hemoglobin

okysličování cévy

svalová 

(Mamsa dhátu)
svalová tkáň pohyb

svaly a vnitřní 
orgány

tuková 

(Méda dhátu)     
tuková tkáň

promazávání a 
vycpávka

tukové vrstvy

kostní 

(Asthi dhátu)

kostní a 
chrupavková 
tkáň

opora a ochrana kosti a kostra

nervová 

(Madžža dhátu)

nervová tkáň a 
kostní dřeň

přenos informací mozek a mícha

reprodukční 

(Shukra dhátu)

reprodukční tkáň 
a sekrety

reprodukce varlata a děloha

Tkáně  jsou  vyživovány  pravidelným  přísunem  potravy.  Z těla  se  pak 
vylučují odpadní látky (mala). Vylučování tlustým střevem je faktorem pro 
řízení  váty,  močení  řídí  pitta  a  pocení  řídí  kapha.  V ájurvédě  probíhá 
diagnostika podle kvality opadů.

Tkáně vznikají jedna z druhé od nejhrubších až po nejjemnější. Přeměna 
tkání na každé úrovni trvá 5 dní a to zajišťuje oheň (agni). Agni, tzv. trávicí 
oheň odpovídá za správnou funkci těla. V těle existuje několik forem agni. 
Nejvýznamnější je hlavní trávicí oheň (džathara agni) ,,oheň v břiše‘‘, který 
tráví  potravu a tekutiny.  Další  je oheň pěti  prvků (mahabhút).  Sídlo má 
v játrech a úkolem je rozdělit jídlo do jednotlivých tkání. 

Popis tlustého střeva z     pohledu gun a dóš  

Tlusté  střevo  je  konečná  část  trávicího  traktu,  odkud  se  vypuzují 
nestrávené zbytky potravy konečníkem z těla ven. Měří asi 1,5 m a jeho 
šířka je asi 7 cm. Má tvar trubice a její stěny nejsou příliš silné. Dělí se na 
několik částí, slepé střevo, vzestupný, příčný a sestupný tračník, esovitá 
klička, červovitý výběžek (slepé střevo) a konečník. Sliznice tlustého střeva 
je  pokryta  řasami a malým množstvím resorpčních buněk. Zde dochází 
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k vstřebávání minerálů a vody. Zbytky natrávené potravy účinkem bakterií 
kvasí a hnijí. Při tomto procesu vznikají různé plyny (metan, vodík a oxid 
uhličitý). Aby se natrávená potrava mohla pohybovat, tlusté střevo dělá 
peristaltické pohyby (je to pohyb proti sobě).

Mezi  nemoce  tlustého  střeva  patří  mimo  jiných  i  hemeroidy.  Jde  o 
onemocnění  konečníku.  Kolem  svěrače  dochází  ke  zvětšení  a  zduření 
žilního pletence.  Hemeroidy mohou být  vnitřní  i vnější.  Někdy dochází  i 
k vyhřeznutí  části  střeva.  Defekace  je  velmi  bolestivá  a  ve  stolici  je 
přítomna jasně červená krev (ta není natrávená). 

Z pohledu ájurvédy je hemeroid kóst (obal) a jeho obsah je kostang. Pokud 
je zduřený žilní pletenec, bude i zvýšené teplo (zvýšený pitt) a prosakovat 
voda  (zvýšený  kaf).  Z pohledu  gun tam bude zastoupena úšna (teplý), 
rukša (suchý), drav (řídký), mredu (měkký).

V přednáškách o ájurvédě jsem si osvojila spoustu cenných návodů, jak si 
zjednodušit život a naplno si ho užívat bez starostí. V minulosti jsem cítila, 
že jsem si během života toho ,,naložila‘‘ moc. Něco fungovalo a to, co už 
nefungovalo, toho jsem se vzdala. Byla to hlavně moje práce, která se mi 
po 20 letech stala břemenem. Byly to i moje kamarádky. Prázdný prostor 
vyplnila nová práce masérky a bývalé kamarádky mi nahradily klientky. 
Přes  masérský  kurz  jsem se  dověděla  i  o  ájurvédské  škole.  Na  mojich 
klientkách  se  učím  pracovat  s dóšami  a  oni  zase  rádi  poslouchají,  co 
nového jsme se  ve  škole  učily.  Ráda jim vyprávím o prvním a  druhém 
programu,  že,  první  tzv.  tamas  program je  zvířecí,  pudový  a  zahrnuje 
negativní  vlastnosti:  vášeň,  touhu  po  rozmnožování,  euforii,  sobectví, 
lakotu a touhu vlastnit. Člověk si může zlepšit svůj život tím, že přepne na 
druhý  tzv.  sattvický  program,  díky  kterému  se  zbavíme  nemocí  a 
prodloužíme  si  život.  Program  zahrnuje  tzv.  Dharmu,  kdy  dodržujeme 
pravidla prostoru a času, tzv.  Arthu, kdy hmotné prostředky používáme 
k realizaci dharmy, tzv. Karmu, kdy máme konat s pomocí arthy v soulau 
s dharmou  a  tzv.  Mokša  znamená  osobní  rozvoj,  poznání  a  pochopení 
existence, odpoutání  se od všeho a jen takto přijde pocit  osvobození a 
štěstí. 

V ájurvédě mě zaujalo mnoho dalších témat, např. jak se zbavit ega, co je 
to vášeň, proč žít přítomností, proč se stát pozorovatelem, co je poznání, 
že většina nemocí je v hlavě, nic si nebrat osobně, o strachu a agresi.

Ájurvéda se stala součástí mého života a díky ní se cítím být ,,DOMA“.
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