
   JSEM SI JISTÁ O TOM, CO JSEM POCHOPILA V 1. ROČNÍKU AJURVÉDY

 (Julie Honyšová)

V prvním ročníku jsem se znovu dotkla definice toho, co je ajurvéda.Kompletní 
filozofie o vesmíru, věda o životě a umění žití,ve které je pochopení člověka 
vyjádřeno představou jednoty hmotné, energetické, emoční, intelektuální a 
karmické. Ajurvéda v této souvislosti mluví o pěti tělech, o tzv. koshach. 

Hmotné tělo, které je předmětem vzniku a rozpadu je ANAMAYA KOSH, za ním 
následuje energetické tělo tzv. PRANAYAMA KOSH, za ním tělo emocí MANOMAYA 
KOSH, pak intelektuální tělo, které je VIDYAN MANA KOSH a mimo dosah 
interpretace je kauzální neboli karmické tělo ANANDA MAYA KOSH. 

Celý vesmír se rodí z prázdnoty ( AKASH), faktory potřebné k realizaci pro vstup do 
hmotného těla jsou  čas, prostor a příčina nebo-li KARN. Zároveň vesmír řídí tři 
GUNY, které jsou součástí všech vesmírných procesů - SATTVA (vznik)-RAJAS 
(přeměna)- TAMAS (rozpad), tyto guny se zároveň používájí v ajurvédské 
psychologii pro popis mentálních vlastností člověka. 
Když jsou tedy splněny požadavky pro vznik bytosti - čas, prostor a příčina-jsou 
zadány požadavky pro jeho existenci tzv. TANMATRAS- recept na výrobu člověka, 
požadavky pro vybavení bytosti smysly . Každá bytost je vybavena pěti smysly - a to 
je SABHDA ( ZVUK), SPARSHA ( DOTEK)-RUP (ZRAK)- GANDA ( ČICH) - RASA ( CHUT).  

Pro vyvstání existence je tedy nutná příčina a podstatou příčiny je vášeň/touha. 
Tady nevím, je-li mé pochopení správné. Má-li se tedy NIC -PRÁZDNOTA projevit, je 
k projevení zapotřebí prostoru a času a příčiny, kterou je TOUHA (KAM). Z touhy se 
rodíme znovu a znovu, s touhou přichází HNĚV (KROD)-EUFORIE ( MAD)-CHTÉNÍ 
(MOH)a PŘIPOUTANOST (LÓBH). Pokud žijeme v řetězci těchto pětí stavů mysli, 
je tu stále s námi příčina KARN, která nás vede do další existence. Tak se roztáčí kolo 
DHARMY. Pokud ale pochopíme a překonáme svoji touhu, touha se rozplyne a naši 
existence může být řízena pěti ušlechtilými stavy mysli, kterými jsou DHARMA- ART-
KARMA-MOKSH. Tady se mi vybaví ten hezký příběh, který jsme si říkali při 
přednášce o synovi a otci, kdy syn je ochranka v bance a tatínek lupič, který přijde 
vykrást banku. Synova dharma v dané chvíli je chovat se jako ochranka, jeho ART je 
pistol, kterou má k dispozici a má ji v případě nutnosti použít. Otec se pokusí vykrást 
banku a tak jeho syn zakročí, plní svoji DHARMU a zastřelí otce. Tímo aktem - 
zastřelením se naplní KARMA, a v dalším kroku může dojít k uzavření cyklu 
prostřednictvím MOKSH, tedy k OSVOBOZENÍ. Žijeme-li tedy v souladu se svojí 
dharmou, používáme-li vhodně prostředky, která nám naše dharma přináší, 
vytváříme tak KARMU, která vede k osvobození, k zastavení touhy. Tady si 
neodpustím jednu krásnou citaci z učenice dr. Lada, která mě provází : 
"Nejdůležitější věc je pochopit vlastní touhu. Touha je bezčasá a věčná, ale 
porozumění touhy vede k jejímu ukončení. " ( "The most important thing is to 
understand desire. Desire is timeless and ancient, but understanding of desire is th 



endin of it. ".)

 Projevení existence ve hmotě se v ajurvédě popisuje pomocí PÁNČAMÁHA BHÚT, 
tedy pěti elementů. Tak jak to popisuje filozofie sankhya je pět živých elementů, 
tedy země, vítr, voda, oheň, prostor, projevem Purush a stejně tak i energetické, 
emoční, intelektuální a kauzální tělo ( 4koshy) jsou projevem Purush. Pouze hmotné 
tělo – ANAMAYA KOSH - je projevem Prakrti. 

Pánčamáhabhúty se propojují do dóš - vat -pitt -kaph , v základním popisu se vat 
projevuje jako pohyblivá energie, která spojuje element prostoru+vzduchu, pitt jako 
proměňující energie spojuje element ohně + vody, kapha jako stabilizující energie 
spojuje element země+ vody. Celý vesmír se skládá z mahabhůt, z elementů, ale jen 
živý vesmír je tvořen dóšami. To co platí pro makrokosmos, stejně tak platí i pro 
mikokosmos. Při bližších zkoumání dóš můžeme říct, že doš mají základní 
charakteristiku elementů, která může být ovlivněná tím, s čím se v konrétním 
okamžik daný dóš spojí.

Zároveň každá z dóš se skládá z pěti subdóš. Váta dóš je tvořen subdošami prána 
váju, která směřuje z hlavy do pasu, a je zodpovědná za oblast mozku a dechové 
centrum, udána váju, která směřuje nahoru a zodpovídá za oblast krku a řečové 
centrum, samána váju sídlí v žaludku a její pohyb je odstředivý do všech směrů a 
zodpovídá za míchání, vjánu váju koluje po celém těle a zodpovídá za oběh, apána 
váju pak směřuje od pasu dolů a zodpovídá za vylučování odpadů, menstruaci a 
vypuzení plodu z dělohy. 

Stějně tak i pitta dóš se skládá z pěti subdóš, kde ranjaka pitt je v oblasti jater a jeho 
funkcí je produkce žluči, jaterních enzymů a zabarvení krve. Pačaka pitt pak je 
v oblasti žaludku a tenkého střeva a zodpovídá za proces trávení, absorpci a 
asimilaci, její narušení vede k hypoglekémii, hyperacitidě a gastritidě. Sádhaka pitt 
se nachází v šedé kůře mozkové a je spojena se srdeční čakrou, její funkcí je 
transformace počitků do emocí a podle véd je zodpovědná za tvorbu ega – 
AHAMKÁR.Každá emoce, myšlenka a pocit se proměňují do inteligence, a zároveň 
nezpracované emoce se ukládají do tkání.
Sádhaka pitt je přítomna v SRDCI, kde se metabolizují emoce, srdce jakožto centrum 
LÁSKY a SOUCITU.

 Stejně tak RNA/DNA a pamět jsou spojené s funkcí sadhaka pitty. Sádhaka pitt 
vytváří funkci JÁ JSEM. Existujeme v čase jako funkce- dívání, naslouchání, 
ochutnávání – vše jsou funkce a funkce je časový moment. 

Sádhka pitt vytváří most, kdy jedna funkce rozeznává druhou. 

Otázka reality a pravdy. Realita je spojená se subjektivním, individuálním 
zakoušením a realita je podmíněna časem a prostorem, je to individuální pravda. 
Pravda jako taková je však absolutní a nepodmíněná, nepodléhá času a prostoru. 



Alóčaka pitt je přítomna v očích a řídí lesk, barvu a teplotu očí, zvýšená pitta v očích 
vede k zánětu spojivek, pálení očí a fotofobii. 

Branjaka pitta je v kůži, odráží teplotu, lesk a vstřebávání skrze kůži. Kůže je spojená 
s játry a se všemi interními orgány. Branjaka pitta je propojená s ranjaka pittou- její 
zvýšení vede k onemocněním jako je ekzém, akné, dermatitida a ztráta citlivosti 
kůže. Pod kůží se nacházejí pojivové tkáně, kde se ukládá zloba, strach a stres. Když 
se zlobíme, tak nám zčervená kůže. 

Kapha dóš má také pět subdóš, kde kledaka kapha se nacháží v trávící trubici, kde 
chrání sliznici žaludku( např. takové látky jako kayenský pepř či alkohol rozkládají 
membránu žaludku), vytváří v žaludku vhodné vodní prostředí, které napomáhá 
spojení enzymů s jídlem.Nedostatek kledaka kaphy může vyvolat gastritidu, např. 
alkohol vyprovokuje pačaka pitt, dojde ke zvýšení ohně, oheń začne trávit žaludeční 
stěny a dochází tak ke vzniku žaludečních vředů. Zvýšená kledaka kapha vede 
k obezitě a hyperglykemii, snížená pak k hypoglykemii a žaludečním vředům. 
Spaním na pravém boku potlačujem kaph a budujeme pitt, spaním na levém boku 
zklidňujeme pitt a zvyšujeme kaph.

Bodhaka kapha se nachází v ústech a je spojená se sliněním a začátkem trávícího 
procesu, kde trávení škrobů začíná už v ústech. Přemíra slinění odkazuje 
k dehydrataci, a pokud např. malé dítě slintá do polštáře tak by mohlo mít červíky. 
V ústech se nacházejí chuťové pohárky – ajurvéda rozeznává celkem 6 chutí, 
přičemž sladká chut stimuluje štítnou žlázu a brzlík, ostrá chuť žaludek a tenké 
střevo, slaná chuť ledviny, hořká chuť játra, slezinu a slinivku, a trpká chut tlusté 
střevo. Kyselá chut?

Tarphaka kapha se nachází v šedé kůře mozkové a je zodpovědná za výživu 
mozkových buněk ( sladká a slaná chut představují výživu pro nervy). Molekuly DNA 
také představují TARPAKA KAPHU. Rozeznáváme 

Psychologickou a biologickou pamět, přičemž biologická pamět je spojená s orgány a 
tkáněmi, kdežto psychologická pamět odpovídá sexuální energii mužů a žen. V rámci 
TARPKA KAPHA existuje prostor, který je mimo čas a stárnutí, můžeme ho dosáhnout 
jen citlivým uvědoměním – „ žít vpřítomnosti znamená žít v bezčasém 
prostoru“.

Shlesaka kapha se nachází v okolí kloubů, nedostatečnost shlesaka kaphy 
způsobuje degenerativní artritidu a revmatoidní artritidu. 

Avalambaka kapha se nachází v oblasti srdce a plic ( prána ze srdce putuje ke 
každé buňce).Avalambaka kapha je spojená jak s respiračním tak i trávícím 
systémem ( v ajurvédě jsou ty dva systémy velmi těsně propojeny a vzájemně se 
ovlivňují –např. nedostatečnost trávení způsobuje různá respirační 



onemocnění).Dysfunkce se v této oblasti projevuje jako bronchitida, astma či zápal 
plic. Psychologicky této oblasti odpovídají kvality jako podpora, láska a soucit. 

 Pokud se oheň pojí více se vzduchem než s vodou, tak to bude suchý oheň. Pokud 
se pojí s vodou, tak to bude žíravina atd. Dóši se popisují na základě 20gun, 20 
charakteristik, které představují 10 protikladných párových dvojic.  Díky hloubce a 
komplexnosti 

sánskrtu je nezbytné se naučit guny ve sankrstských termínech, každý sankrtstký 
termín je pak popsán dvěma či více ekvivalenty v češtině, které i tak často v plné 
míře nejsou schopny vyjádřit přesnost sanskrtského termínu.  

Základní dvojice tedy jsou guru-laghu ( těžký, objemný, strnulýx lehký, čirý, 
jemný), mand-tiksh(lenivý, loudavý,relaxační x ostrý, pronikavý, prostupující), šít-
úšna(chladný, zkřehlý, necitlivý, bojácnýXteplný, rozpínavý,zlostný, 
nenávistný),snighd-rukš(mastný, hladký, vlhký, soucitnýxsuchý, zvyšující 
nervozitu, nadýmání, vstřebávání), slakšana-kchár ( jemný, snižující hrubost, 
potřebu opatrovat xhrubý, způsobující praskání povrchu), sandra -drav (hustý, 
tuhý, pevný, silný x řídky, snižující agni, rozpouští, podporuje,  slinění, přilnavý, 
soudržný),mredu x kathin(měkký, chutný,uvolńující, jemný, starostlivýXtrdvý, tuhý, 
chamtivý, bezcitný),sthir -čal ( nepohyblivý, podporující stabilitu, vytváří překážky, 
vytváří nadýmáníx podporuje pohyblivost, vratký, bez odpočinku, nedůvěřivý), 
šukšam-sthul(malinky, lehce proniknde, zvětšuje emoce a pocityxobrovitý, otylý 
tělnatý, vytváří překážky), avila-višidha ( neprůhledný, temný, tvoří zlomy, 
nejasnýx průsvitný, jasný, mírumilovný).
 Když se pokusím popsat svoje prakrti, které vnímán jako vát-pitt konstituci, tak mě 
vyvstávají následující obrazy pro které bych vybrala tyto guny. Vnímám v sobě 
vátové projevy jako chladné ruce a nohy, vyhýbám se extrémnímu horku a saunám ( 
úšna). Tendenci k vátové  suchosti  kůže obzvlášt v podzimím a zimním ročním 
období ( rukš) a zároveň k prasklinám na kůži (kchár), a tendenci k občasné 
nervozitě ( rukš). Dále pak velkou pohyblivost a flexibilitu kloubů (čal), snadno 
rozvířitelnou mysl ( čal) a tendenci k nespavosti. Drobnost postavy ( šukšam) a 
mentální sklony věci nafukovat a přehánět, či emoce prožívat v extrémních polohách 
( šukšam). Dále pak pittové, nebo i pittově- vátové  sklony  projevující se v lehké 
přizpůsobivosti, potřebě jemného projevuje a používání jemných prostředků ( lagh), 
v potřebě po informacích a rozmanitosti poznání ( ušna)a v zálibě v teplném počasí 
(ušna), ale ne v horkém. V přitažlivosti jemného chování, jemných způsobů 
komunikace a potřebě opatrovat (slakšana). V potřebě mít kolem sebe sebe 
spolehlivé lidi, s pevným postojem ( sandra) a zálibou v hustých, výživných 
polévkách ( sandra), v potřebě dostatečné relaxace a dostatečného množství 
laskavosti a vřelosti kolem sebe ( mredu), a v potřebě prožívat a vyjadřovat lásku a 
soucit (snigdh).



V anatomii fyzického těla -anamaya kosh je důležitý koncep 7dhátus, nebo-li sedmi 
tkání .

Základními stavebními  částicemi těla jsou dhátus , upadhátus a mala ( odpady). 
V sanskrtu dháhu znamená  "ten, který drží při sobě". Na pomezí mezi stavbou a 
funkcí jsou dóši. Dóša v překladu znamená " chyba " . V pojetí západní medicíny se 
na tkáň nahlíží z hlediska struktury, v ajurvédě z hlediska funkce, v západní 
medicíně je základní stavební kámen buńka, ale v ajurvédě se tkáně dělí na základní 
funkce.
Tkáň v ajurvédě vzniká z toho, co přijímáme. Přijímáme potravu, pomocí trávícího 
ohně AGNI dochází k trávení a ke vzniku tkáně. Přijímáme potravu, vznikne z ní guláš 
AHÁRA a trvá 12hodin než se vytvoří roztok živin, první tkáň RASA tkáń se vytváří z 
potravy.  Tvorba tkáně od přijetí potravy trvá 5dní, tedy tvorba všech 7 tkání v těle 
trvá  35dní.  Tkáně se z každou další úrovní stávají jemnější, ta nejjemnější tkáň 
pohlavní tkáň ARTAVA/ SHUKRA vede k reprodukci života.  Každá tkáň v těle má dvě 
formy - zralou a nezralou formu. Zralá tkáň - sthayi - je samotná tkáň ( v případě 
první tkáně) je to RASA TKÁŇ  a nezralá tkáň ASTHAYI se používá na stavbu další 
tkáně a na tvorbu UPADHATU ( podpůrné tkáně) a MALA ( odpadů).

V ajurvédě je mala ( odpad) důležitá a považuje se za zdroj výživy.  V celém procesu 
tvorby tkání má důležitou funkci oheň přeměny AGNI. V indické tradici pak oheń 
patří k nejuctívanějším živlům. V těle máme celkem 40 různých druhů AGNI. Ten 
který působí při trávení potravy je Džátaragni ( oheń v žaludku), který můžeme  
ovlivnit  a posílit před jídlem podáváním vhodných karminativ ( zázvor, česnek, 
římský kmín, skořice, pippali atd.). Dále je to 5 bhútaagni, trávící ohně v játrech  
( dobrá poznámka- nejhorší alergické reakce jsou ty, které nejdou přes játra - např. 
píchnutí sršňem, včelou atd.) a  7 dháta agni ( ohně v tkáních), které působí na 
rozhraní dvou tkání - tkáńové membráně DHATA DHARA KALA.

Funkční nerovnováha tkání je způsobena vysokým, proměnlivým či nízkým agni. 

Pokud je tkáńové a trávicí agni optimální, tak dóša pouze projde kolem tkáně a 
nevstoupí do ní. Vše je v rovnováze a máme DHATU SARA, optimální tkáň. Pokud je 
ovšem agni nízké, tak dochází k nakupení asthayi tkáně ( nezralé tkáně), která začne 
cirkulovat v krvi a způsobí dóšický problém. Dojde ke zvýšení množství tkáně, což se 
nazývá DOSHA VRUDDHI. Pokud je tkáňové agni vysoké, tak dojde ke snížení 
množství tkáně, což se nazývá DOSHA KSHAYA. Pokud je agni proměnlivé, tak 
dojde ke změně kvality tkáně. K charakteristikám samotnách tkání:

 RASA tkáň je první tkáň. Slova rasa v sanskrtu znamená melodie, čerstvá štáva, 
chut. Rasa tkáň odpovídá tomu, jak věci vnímáme, jak se cítíme. Je to nejviditelnější 
tkáń a nejsnadněji ovlivnitelná.  Vzniká jako první tkáň z natrávené potravy a přímo 
souvisí s kvalitou stravy a trávení. Z hlediska funkčnosti se podílí na výživě tkání, 
orgánů a na stavu pleti, pohlavních orgánů a hlasu ( zazpívejte si po ránu a 
poznáte v jakém stavu je vaše rasa tkáň). Je to plazma, která roznáší po těle 



živiny (z hlediska západní medicíny je rasa tkáň součástí krve, v ajurvédě se jedná o 
dvě tkáně rasa a rakta dhatu) . Hlavní dóša rasa tkáně je KAPHA, rasa je chladivá, 
mastná, má bělavou barvu a její dominantní chut je sladká a slaná. Dále  pak v rase 
působí vyana vayu, která je zodpovědná za cirkulaci rasa tkáně v těle a paččaka 
pitta.  Její upadhátu je mateřské mléko, menstruační krev a vrchní vrstva pokožky. 
Mala rasa dhátu jsou všechny typy kaph v těle - poshaka kapha. Optimální rasa tkáń 
je měkká, hladká, zářivá kůže, měkké vlasy, dostatek síly, soucitu, lásky a víry. 
Opačný efekt způsobují emoce strachu, nejistoty a obav, které uvíznou v této tkání a 
zabudují se do ní ( viz neprůchodnost vejcovodu). Příčiny onemocnění rasa tkáně 
jsou nadměrné, těžké a staré jídlo, přílič tučné, olejnaté, smažené jídlo a zbyky. (v 
Indii se mouka starší 5 let vyhazuje), nadměrné používání soli a fermentované jídlo, 
mléčné výrobky jako jogurt, tvrdé sýry a potraviny, které vážou vodu- meloun a 
okurka. Dále pak krmi- bakterie, viry, kvasiny). Nadměrné přemýšlení a nadměrné 
obavy- nejvíce zanesená je naše mysl. Jsme schopni se dostatečně otevřít prožitkům 
dne? K obecným příznakům tkáňové nedostatečnosti patří ztráta chuti, narušená 
chut´,  rychlé střídání chutí, nedostatek jasnosti, nadměrná tvorba slin, bolest celého 
těla ( únava bolí), zadržování vody v těle ( např. u žen zadržování vody v oblasti 
zadku, břicha, stehen), PMS, sexuální slabost. 

Rasa vruddhi způsobená nízkým agni se projevuje otoky, zahleněním, rýmou, 
častými infekcemi dýchacích cest, pocitem tíhy v těle,bledostí, bílými skvrnami na 
kůži, lenivostí a ospalostí.

Rasa kshaya způsobená vysokým agni se projevuje jako dehydratace, suchá 
pokožka, vyčerpanost, bušením srdce a vyhublostí, ztrátou menstruace, 
nevyvinutými ňadry a syndromem PMS, chronickým únavovým syndromem. 

Rasa dusthi se pak projevuje jako anorexie, slabost a padání vlasů, zvracením, 
horečkou a ztrátou chuti k jídlu.  

Pro rasa dhátu se doporučuje pít dostatečné množství vody ( V-8skleniček denně, P- 
7skleniček, 

K- 4/5skleniček). 

Další tkání k jejíjž tvorbě je potřeba 10dní je rakta tkáň, raktu tkáń tvoří červené 
krvinky ( životnost červené krvinky je 120dní), a je zodpovědná za okysličení 
organismu džívána. Z pohledu dóš se podílí na cirkulaci rakta tkáně vjána váyu 
(roznáší krev po těle) a apána váyu, které vylučuje CO2. Upaddhátu rakta tkáně jsou 
cévy a kandara ( úpony + vazy), mala rakta tkáně představuje žluč a pošhaka 
pitta. Všechny buňky v těle se koupou v rasa/rakta roztoku. Dále pak  rakta + rasa 
tkáň nese hormony ( výrobek agni, složitý metabolický cyklus) z endokrinních žláz 
do kostní dřeně majja dhátu. Rakta tkáń je koncentrována  v játrech a ve slezině,kde 
se tvoří a odkud je pak po narození dítěte přenesena do kostní dřeně majja dhátu. V 
játrech dochází k vázání železa a z jater, železo recykluje do kostní dřeně za pomocí 
randžaka pitty.  Když se červená krvinka rozpadá, tak hemoglobin jde do jater, a 



odpadní část do žluči. Ve slezině, která  představuje důležitou část imunitního 
systému, se z krve filtrují viry a baktérie.  Optimální rakta tkáň se na emocionální 
rovině projevuje jako živost, vřelost, empatie, jasnost, ostrost a vyhraněnost.  
Onemocnění rakta tkáně je způsobeno příliš sladkými, pálivými, kyselými a příliš 
fermentovanými potravinami. Dále pak přílišnou konzumací cukru, čokolády 
( sladké), přílišnému vystavování se sluníčku a ztrátou  krve, železa a vitamínu B 12.  
Dále přílišnou konzumací alkoholu, drog  a tabáku.  Požíváním návykových látek 
dochází k roztahování cév a následně k uvolnění svalů, následně pak ke zvýšení 
průtoku krve a k navození příjemného stavu. Na druhý den se pak ale svaly 
stáhnou , mozek pociťuje  nedostatek prány a kyslíku, dostavuje se stav jako by po 
opici.  

Meditace má stejný efekt jako návykové látky, ale nedochází k  žádnému postefektu. 

Rakta vruddhi - zýšená rakta tkáň se projevuje zvýšenou krvácivostí z různých 
částí těla, afty, otoky, záněty spojivek, hemerodiy, kopřivkou, hypertenzí. Rakta 
kshaya snížená rakta tkáń  se projevuje bledostí, bledými rty, ztrátou enthusiamu, 
bušením srdce, otoky a studenýma nohama, touhou po masu a omítce. 

Rakta dusthi , tedy kvalitativní změny v rakta tkáni vedou ke zvýšené krvácivosti z 
dásní, k snadnému tvoření modřin,k mononukleóze, k zánětu žil, herpes virům, 
krevním sraženinám, k slepému střevu a k hepatitidě, vysokému krevnímu tlaku, 
vysokému cholesterolu, cukrovce a ke zvýšené hustotě krve ( triglycerinům), kdy 
dochází k tomu, že krevní cukr glukóza není v játrech dostatečně rozštěpena, 
následně dochází k zvýšení hustoty krve a ke krevním sraženinám, k ucpání tepen - 
k mrtvici a infarktu. Z pohledu emocí pak cévy roztahuje hněv, a stahuje strach. 

K léčbě krevních problémů se v ajurvédě hojně používají pijavice, a provádí se rakta 
móksha,kdy se upouští žilou a se pijavice přikládají na postižené místo. ( pán 
Dhanvanatari, symbol ajurvédských lékařů, drží v ruce pijavici).


