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1) Historie Ajurvédy  

Proč vznikla Ajurveda.

Lidé přestali žít podle zákonů přírody a přítomností. Začali se více zabývat 
myšlenkami nad minulostí a budoucností, s tím začaly přicházet i nemoci, protože 
se mysl začala zatěžovat. Bůh se tedy rozhodl nad lidmi slitovat a vytvořil 
Ajurvéda. Podle ajurvédy se vytvořily zákony, kterými se lidé mohou řídit a tím žít 
plnohodnotný život. Můžeme se rozhodovat, jaký život budeme žít, každý máme 
volbu, jestli chceme být šťastní, nebo se necháme pohltit nemocemi. 

 Ajurvéda se může jevit velice složitě a někdy je náročné zapojit ji do svého 
běžného života, ale její principy jsou založeny na přirozeném a praktickém 
způsobu. Je krásné, že se zabývá celkem, tělem, myslí i duší. A tím se zdá být 
velice nadpřirozená a pro mnoho lidí nepřijatelná. Proto je mezi námi stále 
spousta lidí, kteří jsou velice nemocní a danou nemoc přijmou jako svůj životní 
styl. A pak už se jejich život stále jen točí kolem ní, léků a doktorů. Neuvědomují 
si, o kolik krásných věcí kvůli tomu přijdou, ale někdy v probíhajícím životě 
nemůžou dojít k vyléčení. 

Ajurvéda přišla od Brahmy, což je somavznikající, samovytvářející princip. Odtud 
vznikl celý vesmír včetně ajurvédy a všech znalostí o lidském těle a každé buňce. 

Brahma stvořil i bohy, kterým předal tuto moudrost. Jako první byl Pradžápatí, ten 
ji dále předal Ašinovi a od něj ji získal bůh Indra, kterého také stvořil Brahama. Od 
Indry ji získal člověk Bharadvádž, ten tuto moudrost získal spojením hmotného 
světa se světem nehmotným. Bharadvádž byl obdarován tímto darem, aby se 
Ajurvéda mohla dostat mezi lid. Bharadvádž ji dále předal mudrcům ( Átrej, 
Kašjap, Dhanvantry, Vašistha) tito dále předávali svým žákům a tak vznikaly první 
spisy o ajurvédě. Dříve se ajurvéda předávala ústně, zpívanými slokami. Do naší 
doby se dochovali jen některé spisy.

2) Vznik podle Ajurvédy  

Každá lidská bytost je stvořena Brahmou, každý člověk má danou svou vlastní 
konstituci. Tak jako celý vesmír tak i člověk se skládá z hmoty, atomů, pevného 
materiálu, obalu a tomu se říká Prakrti. Je to ženská energie, která dává všemu 
tvar, barvu a vlastnosti. Tato energie by nemohla fungovat bez mužské energie, 
která se nazývá Puruša. Puruša je konatel, to co existuje, žije. Je to čisté vědomí. 

Náš život se skládá z pěti obalů, ten nejzákladnější se nazývá:

1) Annamaja-kóša = fyzické tělo, obal potravy. Je to obal tvořený z potravy, 
vody a vzduchu. 

- Je to prakrti 

- Tento obal je pouze 20 % z našeho života. Těmito 20% se 
zabývá západní medicína. 



Ajurvéda se zabývá zbylými 80% což je puruša. Puruša je energie obsahující čtyři 
kóši. 

2) Pránamaja-kóša = životní esence, éterické tělo

- Udržuje annamaja-kóša na časové  ose

- Prána = energie ovládána myslí, Man = mysl( tiskový 
mluvčí hlavy, myšlenky..)

3) Manomaja-kóša = mentální tělo, kteréje přímo propojeno s myslí

- Emoce člověka jsou ovlivňovány kombinací prána-kóši a 
mano-kóši

4) Vidžňánamaja-kóša = buddhi, intelekt, přemýšlení, jsou to všechny vědy 
(matematika, přírodověda, fyzika, …) 

5) Ánandamaja-kóša = blaženost, duchovno, žádné emoce

- Je to oblast, ve které je taková síla, která je nad intelektem 

- Neustále může aktivovat vidžňánamaja-kóša

3) Časová osa + mé seznámení s Ajurvédou  

Díky Ajurvédě jsem pochopila, že vše běží na časové ose a má svůj význam. 
Základní prvek je čas a prostor. Dále musí být dána nějaká příčina, aby mohla být 
nějaká realizace. 



Čas = kála

Příčina= karen

Vždy musí přijít nějaký podmět, aby vše mohlo fungovat. Někdy stačí malé 
popostrčení a začnou se dít velké věci. 

Přesně takovým způsobem se člověk může dostat i k Ajurvédě. A to byl i můj 
případ. Díky tomu, že jsem se stala masérkou, tak jsem narazila na Ajurvédské 
masáže. A abych vůbec věděla co to je, začala jsem se informovat. Nakonec jsem 
přišla na to, že jde o nějaký životní směr, který mi je velice blízký. Myslela jsem, 
že se dá studovat pouze v Indii.  To ale pro mě bylo nemyslitelné. Jen náhodou 
jsem se o tom zmínila před svou známou. Od ní jsem se dozvěděla, že její 
kamarád Ajurvédu studoval v Praze, a že to už není problém. Na internetu jsem 
našla více škol Ajurvédy v Čechách. Nejsympatičtější mi přišla Ajurvédská 
Instituce Dhanvanti na Kuti. A byla jsem velice ráda, když mě přijali a od září jsem 
mohla začít studovat. 

Díky tomuto učení jsem mohla více rozumět sama sobě a začala jsem si 
uvědomovat své kvality a vážila si sebe sama. Vždy jsem upřednostňovala a 
obdivovala ostatní lidi a můj život stál v pozadí. To vše bylo zapříčiněno povahou 
mé mamky, která nás v tom to duchu vychovávala a stále tak žije. 

Já se rozhodla odstěhovat od rodiny, dost daleko na to abych se dokázala 
odtrhnout od zajetých kolejí. A abych si mohla udělat vlastní názor na svět a 
objevila i jiné možnosti. Samozřejmě pozoruji jak výchova mých rodičů je ve mně 
zakořeněná a je dobré to přijmout. K tomu abych mohla lépe pochopit sebe samu, 
jsem vděčná józe. Tím že jsem se na tu to cestu poznání vydala z vlastního 
rozhodnutí a s otevřeným srdcem a touhou se nechat vést něčím novým, jsem 
díky cvičení a poznávaní jógy, se ve mně uvolnilo mnoho uzavřených tajemství. 
Za to vděčím skvělému přístupu Honzy a Petry. Při hodinách jsem se cítila 
bezpečně a mohla jsem se bez jakéhokoli vysvětlování uvolnit a nechat vše 
odeznít.

4) Tri Guny  

Ajurvéda mi otevřela oči v pochopení chování ostatních lidí a jak je zajímavé to 
dění kolem sebe jen pozorovat. 

Je důležité si uvědomit, že vše má svůj začátek, průběh a konec a je potřeba se 
smířit s věcmi, které se na první pohled mohou zdát negativní, jako je na příklad 
strach, arogance, chamtivost, závist i tyto vlastnosti k životu potřebujeme. 
Nemůže být totiž vše jen veselé, sladké, dobré.

Tri guny = tři vlastnosti, kvality

• Satva = vznik, čisté vědomí

• Radžas = přeměna, autorita, touha



• Tamas = likvidace, temnota, strach ignorace

Spojením těchto tří kvalit vzniká ego. Důležité ale je udržovat tyto vlastnosti 
v rovnováze a harmonii a tím člověk zůstává zdravý

Nejen naše mysl a tělo, ale i celý vesmír je řízen těmito vlastnostmi = na 
kosmické úrovni je satva rozsáhlý čistý prostor, radžas je atmosféra a tamas je 
pevná hmota. 

Vzájemným působením těchto kvalit vzniká celý anorganický i organický vesmír. 
Satva a Tamas jsou brány jako neaktivní energie a k vytvoření něčeho nového 
potřebují pohybující energii Radžasu.  Díky tomu vzniká Džňánendrie – pětice 
(smyslových drah), Kárméndrie – pětice (motorických drah), pět Tanmáter 
(smyslové orgány) a pět prvků (éter, vzduch, oheň, voda, země).

5) Guny

Tanmátry jsou gunami prvků – šabdy(zvuku), sparši(hmatu), růpy(tvaru), 
rasy(chuti) a gandhy(pachu a vůně).

Celá ajurvéda stojí na působení těchto nejjemnějších vlastností. Každá organická i 
anorganická část má své určité vlastnosti (guny), které jsou rozděleny do deseti 
protikladných párů: těžká-lehká, pomalá-rychlá, chladná-teplá, mastná- suchá, 
jemná-hrubá, hustá-řídká, měkká-tvrdá, nepohyblivá-pohyblivá, malinká-obrovitá, 
temná-jasná. Seznámením a hlubokým poznáním těchto kvalit můžeme udržet 
tělo v rovnováze. 

6) Emoce  

Vlastnosti, které nás odlišují od ostatních a jsou nám přirozené, nás mohou 
spojovat ale také mezi námi vyvolávat konflikty. Díky těmto schopnostem jsme 
poháněni po časové ose a dosahujeme svých vysněných cílů. Ale také nás mohou 
dostávat na dno. Záleží pouze jen na nás, jak se necháme těmito emocemi 
ovlivňovat a zda je dokážeme udržovat v rovnováze a prožívat tak spokojený 
život. 

• Kám – vášeň, touha po rozmnožování a vybudování si vlastní rodiny

• Kródh - hněv, útok, agrese, strach

• Mad – euforie, schopnost užívat si, slavit

• Móbh – touha, která motivuje postavit si vlastní hnízdo

• Lóbh chamtivost, sobectví, touha vlastnit, lakota

7) Přírodní zákony  



Důležitá je znalost sebe sama a také znalost ajurvédy a díky tomu můžeme být 
tolerantnější ke svému okolí. Uvědomění si že to co se děje kolem mě, se mě 
přímo netýká. Když dosáhnu poznání a porozumění, stane se ze mě spokojený 
člověk (mókša).  Lidé kolem sebe, můžeme brát jako objekt pozorování, kam až 
jsou schopni dojít, kuli silnějšímu působení některé ze svých emocí. To je 
nedodržování přírodních zákonů a tím pak přichází nemoc. 

• Dhrama – povinnost, zodpovědnost dodržení přírodních zákonů

- dodržení zásad času a prostoru

• Artha – hmotná záležitost pro daný čas, prostor (pro dharmu)

• Karma = konání

- Konání prostředků arthy a dharmy

- Zákon stanovující, že po každém činu následuje stejně 
silná reakce

• Mókša – pocit osvobození = karma + dharma + artha

- Vše běží jak má

- Vše co se děje probíhá jen kolem mě, štěstí i neštěstí

- Konečný cíl veškerého poznání

= Když přijde poznání ke změně, přichází uzdravení. Po připuštění svého 
problému přichází vyřešení, uzdravení. Blázen neví, že je blázen. V okamžiku, kdy 
si uvědomí, že je blázen, jeho bláznivost mizí. 

8) Poděkování  

Závěrem bych chtěla poděkovat Govindžímu a Honzovi za skvělé přednášky a 
za mnoho přínosných informací. Dále bych chtěla poděkovat Marcelce za 
příjemné sobotní večerní zpívání a nedělní ranní probouzení s pránájámou. 
Také děkuji Péťe a Honzovi za seznámení s Jógou. 

9) Něco málo o mě  



Monika Kubů, narozena 5.4. 1988 v Mladé Boleslavi. 
Vystudovala jsem hotelovku, ale po několika zkušenostech v různých oborech, 
jsem si udělala rekvalifikační kurz maséra a zjistila jsem, že mě toto povolání 
velice baví a naplňuje a našla jsem v tom smysl. Nyní se ale má životní cesta 
vydala jiným směrem a za pár týdnu se ze mě stane maminka. A z toho důvodu 
nebudu nyní pokračovat v dojíždění za studiem Ajurvédy na Kuti, ale doufám, že 
až přijde ten správný čas budu moc zase pokračovat.  Ajurvéda je pro mne velký 
přínos a doufám, že v tom to životě porozumím alespoň časti z tohoto 
nekonečného oboru. 

 


