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Téma: Z prvního ročníku Ájurvédy 
jsem si jistá o tom:



1. Filozofie

K tomu abychom pochopili učení je chtění sbírat informace, ale není to jen o tom sbírat 

informace, ale také nad tím zapřemýšlet, umět si to představit, neučit se jen „slepě“ ale 

pochopit to, proč se tomu právě tak děje. Pokud chápeme učení, dáme si dohromady a snáze 

tak poznáme příčinu, proč k tomu právě tak došlo. Vidíme následky, ale měli bychom vidět 

příčiny. Bez příčin nejsou následky. Následky značí příčiny. 

Všechno vzniklo z NIC, proto všechno je NIC. Z NIC přichází realizace – existence, tím 

přichází směr, časová osa, která má své stádia a fáze.

- stádia – KÓŠ

- fáze – TRIGUN

Začal se měřit čas – KAL, ale pro realizace je důležitý prostor, ve kterém se odehrává čas i 

příčina – KARM - bez příčiny se nic nerealizuje. Příčina je realizace, stejně jako realizace je 

příčina. Všechno je spojené, vesmír, příroda, my lidi, ale pokud chceme něco realizovat 

vzniká důvod, protože chtíč je důvod nějaké příčiny.

Ajurvéda se skládá ze slov: Ájuh – život, véda – vědění poznání. Ajurvéda zahrnuje zdraví, 

nemoc, emoce, ale také definuje život jako spojení těla a mysli s duchem. Každý individuální 

život je mikrokosmem vesmíru. Ajurvéda má za cíl uzdravovat, zlepšovat kvalitu života a 

dosažení dlouhověkosti. Je to umění každodenního života, které má své kořeny v Indii. Na 

člověka se dívá individuálně. Každý má jiné tělo, mysl a vědomí, proto směr a technika léčení 

je na každou osobu zvlášť. Ajurvéda čerpá a inspiruje se z přírody. 

Tvorba podle Ajurvédy: 

- Avjak – Prakrti: prvotní vůle, prvotní hmota, tvůrčí potenciál, činnosti tvar, barva,        

vlastnosti, psychosomatická, biologická konstituce člověka, kombinace tří dóš

                    Puruša – čisté vědomí, smysly, energie, duch jako původ, 

      Neprojevený stav Puruši a Prakrti – Brahma – čisté uvědomění a vědomí, věčná 

      existence, tvůrčí potenciál

- Mahád – Intelekt, tvořivá inteligence

- Ahamkár (ego) – Satva, Radžas, Tamas



2. Kóši
Annamaya Kóša

- fyzické tělo, nejhrubší část, element - země

- fyzické tělo potřebuje potravu

- zaměření na kůži, maso, tuk, kosti, 

- nezabývá se poznáním svého vlastního já, které je oddělené od fyzického těla

- mrtvola, jsou v ní orgány

Pranayama Kóša

- prána

- prána je energie, vitální síla, dává život, ovlivňuje tělo i mysl, je v celém těle

- fyzický projev je dech, vstupuje a vychází ven z těla

- pokud je život je prána, po smrti již není prána

Manomaya Kóša

- mysl

- rozlišuje mezi já a moje

- spoutává i osvobozuje, ovlivňuje, jak myšlenky rychle přicházejí, tak i rychle 

odcházejí, hlava, která je ovlivněna emocemi je plná myšlenek, ale jen zlomkem se 

dále zabýváme

Vijnanamaya Kóša

- intelekt, síla

- diskriminuje, určuje, touží

- porozumění, vnímání, znalostmi se člověk ztotožňuje s tělem a orgány

- je proměnlivý, neživý, omezený, není stále přítomen

Anandamaya Kóša

- blaženost, kauzální tělo, pravdivá, krásná, absolutní, nejjemnější, element - éter

- ve spánku, kdy smysli a mysl přestaly fungovat, tak tato kóša stále stojí mezi 

konečným světem a já, nejvíce se projevuje v hlubokém spánku, v bdělém stavu se 

projevuje částečně

- základem pro pochopení toho čemu prvky, energie, smysly a kóši slouží



3. Trigun

Jsou tří fáze, které má každá existence:

- Satva: vznik, harmonie, rovnováha, vnímavost, čistá mysl bez rušivých vjemů, cesta 

dobra, pokory, láska k sobě i k ostatním, čistota, světlo, 

- Radžas: přeměny (do těla), zahrnuje aktivity, činnost, energie, emoce, mysl je již 

v pohybu, vnímavost již může být zahalená, či zkreslená, vzniká napětí, není 

rovnováha mezi vnitřním a vnějším světem, ale vzniká touha po dominanci, 

manipulace, uznávání a prosazování jen svých názorů, špatná tolerance k ostatním, 

- Tamas: úmrtí, jedná se o fázi, kdy je vše zahalené temnotou, nečinností, odpor k sobě 

a k životu celkově, nezájem o život uvnitř i vně, vznikají emoce strachu, úzkosti, 

ignorace vlastního života. 

U vývoje člověka jdou tyto fáze po sobě. V dětství převládá Satva, kdy ještě dítě není 

ovlivňováno nepříjemnými emocemi, má touhu poznávat je více spjato s přírodou, smysli jsou 

všemu více otevřené. Období dospívání a dospělosti je období, kdy už vznikají rozdíly, již 

jsou smysli a mysl ovlivňována, vztah s přírodou je slabší. Stáří období Tamas, kdy lidé už 

jsou zahořklý stářím, nemají elán a chuť do života, všechno vidí černě, stěžují si a nic je 

nebaví. 

Samozřejmě tyto fáze u každého nejdou tak postupně. Jediné co je pro všechny stejné je, že 

všechno začíná Satvou je to vznik, ale jak dlouho v tomto světle zůstanou je již na každém 

z nás. Jsou to proměnlivé vlastnosti. Tyto fáze se v životě mění. 

Mysl nás ovlivňuje v jaké fázi se pohybujeme. Pokud je vyrovnaná mysl, nerozhází jí žádný 

vjem z okolí. Všechno tělo přijímá s pokorou, láskou, nehodnotí, nerozeznává zda je to špatný 

nebo dobrý, jen přijímá události tak, jak jsou. Není to tak, že by ten člověk neměl zájem, to 

má, ale hned by neměl kritizovat, nebo 



4. Panč Mahabhut

Ze tří Gun (Satva, Radžas, Tamas) vzniká pět elementů, Satva vytváří éter. Radžas vytváří 

oheň. Z Tamas se tvoří zem. Spojením Satva a Radžas vzniká vzduch. Radžas a Tamas 

vytváří vodu. 

Pět elementů: éter, zem, voda, oheň a vzduch. Těchto pět elementů vytváří konkrétním 

spojením Tridóš. 

Tyto prvky utváří a obsahují vše viditelné i neviditelné. Prostřednictvím těchto prvků se 

projevuje stav mysli, psychika a emoce. Je zde spojení s Puruš jako energie, která je hýbající, 

přeměňující, stabilizující. 

Stav mysli ovlivňují emoce:

- KAM – vášeň, touha, žádost

- KRODH – hněv, útok, agrese

- MAD – euforie, schopnost užívat si, slavit

- MÓBH – touha, která motivuje

- LÓBH – chamtivost, sobectví, touha vlastnit, ovládat, lakota

Emoce způsobují nemoce. Veškeré emoce jsou špatné, jsou to nějaké touhy, očekávání, které 

když se nesplní vzniká smutek, vztek, agrese. Tělo ztrácí kvůli emocím rovnováhu. Tělo pak 

dělá co chce mysl a ta chce jen to, co je jí pohodlné. Intelekt tak zůstává neprojevený. Právě 

intelekt nám ukazuje správnou cestu. Mysl hodnotí co je dobré co je špatné. Je to naše 

rozhodnutí co se nám líbí nebo nelíbí. V hlavě máme spoustu myšlenek. Intelekt je 

pozorovatel těchto myšlenek v mysli a vyhodnocuje je. 

DHARMA – je jen jedna možnost – povinnost vůči času a prostoru, která je rozhodnutím, vše 

ostatní je vášeň. Zásady přírody v daném čase a prostoru. 

ARTHA – je to hmota, která slouží k naplnění DHARMY. Hmotný prostředek pro daný účel.

KARMA – konání v souladu s ARTHOU a DHARMOU. Konání prostředky, dodržují zásady.

MÓKŠA – odpoutanost od KARMY, ARTHY a DHARMY, je to osvobození.



5. Tridóš

Tridóš vzniká z Mahabhút, kdy pomocí elementů vznikají tři základní živly (prvky): Vát, Pitt 

a Kaf. Z éteru a vzduchu vzniká Vát. Voda a oheň se projevují jako tělesný oheň, jako Pitt. 

Spojením země a vody vzniká Kaf. Všichni máme v sobě zastoupeny všechny prvky, ale 

některé převládají. Jsou to ty, které nám byli dány od rodičů při početí. 

Tridóš řídí biologické, psychologické funkce, mysl a vědomí. Z toho vznikají potřeby chuti, 

vůně a správné teploty jídla. Tím co jíme ovlivňujeme zvýšení nebo snížení Tridóš. 

Nerovnováha v Tridóš má za následek nemoce. 

Vát – suchý, studený, lehký, jemný, pohyblivý, nemazlavý, drsný

Pitt – mírně mastný, horký, ostrý, tekutý, kyselý, přeměňující, září, rozpíná se, pálivý

Kaf – těžký, chladný, měkký, mastný, sladký, nepohyblivý, sliznatý

Každý orgán je spojen s jedním ze třech živlů. Na daném místě – v orgánu jsou všechny dóši, 

ale pouze jedna z nich převládá. 

- Vát: pánev, hýždě, stehna, uši, kosti, pod kůží

- Pitt: břicho, žaludek, tenké střevo, výměšky potu, krev, plazma, oči

- Kaf: hrudník, krk, hlava, žlučník, žebra, břicho, plazma, tuk, nos, jazyk

Vát se dále dělí:

- Prán: pohyb kupředu, sídlo je v mozku a pohybuje se směrem dolů ke krku a hrudníku, 

tím pádem ovlivňuje nádech, polykání, kýchání, slinění, plivání, říhání

- Udán: pohyb je tlak v nervech směřující vzhůru, má sídlo v hrudníku a uprostřed krku, 

ovládá tím výdech a řeč

- Smán: rovnováha vzduchu v těle, sídlo je v tenkém střevě, kde probíhá nervová 

energie potřebná k trávení

- Vján: je pronikavý, až výbušný. Má sídlo v srdci, je tudíž po celém těle, protože 

ovládá cirkulární systém, pohyb kloubů, svalů, propouští impulzy a sekreci

- Apán: pohyb směrem dolů, je ochlazující. Má sídlo v pánvi a tím ovládá vylučovací 

funkce jako močení, vyprazdňování, menstruaci, ale také sex



Pitt se dále dělí:

- Páček pitt: oheň, který tráví jídlo. Sídlí v tenkém střevě.

- Sádhak pitt: oheň, který tvoří energii pro mysl, pravdu, intelekt a ego. Má sídlo tím 

pádem v hlavě a srdci

- Bhrádžak pitt: oheň, který se stará o lesk a barvu kůže. Tudíž má sídlo v pokožce.

- Áloček pitt: je to oheň, který ovládá zrak a tím zpracovává světlo z okolí. Má sídlo 

v očích

- Sandžak pitt: je to oheň, který zabarvuje krev, žluč a stolici. Sídlí v játrech, slezině, 

břiše, v tenkém střevě, ale také v krku. 

 

Kaf se dále dělí:

- Tárpak kaf: je to voda přinášející spokojenost, tím usměrňuje emoce, klid, radost a 

odvahu. Má sídlo v hlavě, srdci a mozkomíšním moku.

- Šléšak kaf: voda, která je jako mazivo, tím pádem je umístěna v kloubech, kde je 

promazává

- Klédak kaf: voda, která dává vlhkost a vytváří tekutinu, která přidává jídlu vlhkost 

potřebnou ke trávení. Má sídlo v břiše a sekrece ve střevech

- Bódhak kaf: voda, která dodává vnímavost, rozlišuje chuť jídla. Má sídlo v ústech a 

jazyce.

- Avalambak kaf: voda, která se utváří v hlen, který pomáhá v sídle srdce a plicím.

Vát se projevuje jako pohyb, energie a aktivita. Pitt je žár, oheň a projevuje se jako tělesná 

teplota, zvyšuje horkost, žár v těle. Kaf je voda a vylučování. Pro zdraví život, by měli být 

Tridóš v harmonii. Docílí se toho tím, že se snižuje dominantní prvek. Zvýšené některé z dóš 

mají za následek nemoci, proto je důležité rozpoznat jaká z konstitucí převládá a zvýšit ty 

prvky, které jsou oslabené a tím se sníží dominantní prvek. Může docházet k tomu, že se zvýší 

najednou dva prvky, pak zvýšíme pouze ten jediný oslabený prvek. 

Konstituce se rozpoznává podle vlastností fyzického těla a mysli. Pozoruje se tvar těla, váha, 

lesk, zkušenosti, přecitlivělost, nemoci. Nelze se zaměřit pouze na jednu část, ale člověk by se 

měl posuzovat individuálně z hlediska celého těla. 



6. Guny

Všechno má své protiklady, i vlastnosti mají k sobě protiklad. Je dvacet základních 

protikladů, které na sebe působí. Jsou to prvky, které jsou skryté uvnitř. Nejsou vidět, ale jsou 

poznatelné, když se projeví. Konáme podle gun, i když to v hlavě zůstává, pusa to již neudrží. 

Je to odraz toho, co se děje uvnitř. Pokud to zůstává neprojevené, tak to není guna, protože 

guna se projevuje, dá o sobě vědět.  Za vším co se děje uvnitř těla stojí guny. Neprojevuje se 

nemoc, ale guna. 

Guny se skládají z Mahabhut - Tridóš - Puruš - Prakrati. Mahabhut jsou ingredience, ze 

kterých se vytvaruje Tridóš. K tomu je zapotřebí konatel, vědomí projevit se, který má jasný 

úmysl a vede to – Puruš. Prakrati k tomu přidává hmotu, tvar, barvu. Prakrati nemůže 

existovat bez Puruš, protože hmota nevzniká bez energie, ale energie může existovat bez 

hmoty. Tudíž Puruš může být bez Prakrati. 

K tomu, abychom drželi rovnováhu v těle, vycházíme z těchto Gun – vlastností:

- GURU – těžký, dominantní, stabilizující, pevná jasná podoba, kterou dává najevo 

svému okolí, je nám těžko po jídle, tím se ztotožňujeme s těžkostí, proto jsme GURU 

- LAGHU – lehký, malé, meditace, lehce stravitelná jídla, osvěžující, jemný

- MAND – pomalý, všude kolem nás může být pomalý proces např. pomalý tep, tlučení 

srdce, pomalá přeměna, mysl, psaní, dech, pohyb, ale i relaxace

- TIKŠN – rychlý, prudký, ostrý, bleskový, aktivní, 

- ŠÍT – chladný, studený, mrazivý, zima, ochlazující, 

- ÚŠNA – teplý, zahřívací, horký, žár, pálivý, vařící, 

- SNIGDH – mastný, sytý, tučný, olejovitý, máselný, 

- RUKŠA – suchý, sušený, vyschlý, suchost vede k prasklinám, 

- SLAKŠANA – jemný, hebký, hladký, 

- KCHÁR – hrubý, drsný, hrbolatý, vyčnívající, 

- SANDRA – hustý, tuhý, hutný, 

- DRAV – řídký, tekutý, umožňuje mobilitu, pohyb, přesun

- MREDU – měkký, jemný, sladký, relaxace, chuť, uvolňující

- KATHÍN – tvrdý, síla, bezcitnost, chamtivost

- STHIR – nepohyblivý, zablokovaný, překážky, stabilní



- ČAL – pohyblivý, mobilní, stěhující se, dává do pohybu přeměny

- ŠUKŠAM – malinký, jemný, subtilní, identita k nejmenšímu, prosazující svůj život

- STHUL – obrovitý, velká hmota, velké tělo, vytváří překážky v životě

- AVILA – neprůhledný, temný, nejasný, nečistý, znečištěný, kontaminovaný, bordel, 

zánět

- VIŠIDHA – průsvitný, jasný, průhledný, čirý, čistý, mírumilovný  

Guny mají své vlastnosti v těchto vlastnostech je zahrnuto Apatarpan a Sartarpan. Jsou to také 

protiklady. Kdy Apatarpan je nasycený, neaktivní, nedá se s tím nic dělat, protože už jsme 

sytý, už se dále sytit nemůžeme. Je to naplněné a dokončené. Naopak Sartarpan je 

nenasycený, aktivní, děje se to, může se s tím něco dělat, plnit. 



7. DHATU

Dhátu jsou tkáně, kterých je podle Ajurvédy sedm – SAPTA DHATU. Přeměna je do 7 

prvků. Každá tkáň může být nezralá – ASTHAI DHATU nebo zralá SHAI DHATU. Zralé 

zůstává, ale nezralé se dále přeměňuje. Z nezralé se stává zralé, které má jemnější kvalitu 

(subtilnější), vzniká tím lepší kvalita, která je nezralá pro další stupeň a vývoj. Až vzniká 

odpad, který je také použitelný a plní další důležité funkce. 

Sedm tkání + DHATU SAR:

Rasa: plazma

-  Dhatu Sar: měkká, sladká, ideální stav hlasu, pleti, rozmnožovacích orgánů, 

spokojenost, touha po životě, láska, tělo udržuje optimální váhu, milý, příjemný, 

více tolerantní, méně RAS: přecitlivělost, urážlivost, na ostří nože, omezená 

spolupráce

Rakta: krev

- Dhatu Sar: zářivá, orgány těla, uši, nos, čelo, spojivky, líce, sliznice, dásně, jazyk, 

patro, rty, dlaně, chodidla, penis a nehty jsou červené, hladké a lesklé. Osoby jsou 

samolibé, arogantní, inteligentní, jemné a šťastné. Nemají rádi námahu a horké 

prostředí. Mají pěknou pleť, dobré trávení, krevní oběh je naplněn kvalitní krví, 

přecitlivělost

Mámsa: svaly

- Dhatu Sar: síla, trpělivost, vytrvalost, stálost, upřímnost, velké znalosti, zdravý a 

bohatý život, fyzická síla, lze poznat na postavě (sedí rovně, rovná páteř, projevená 

síla)

Méda: tuk

- Dhatu Sar: netečný, lenost, neaktivní, měkkost, jemnost, jemně olejová vlastnost 

v barvě hlasu, kůži, očích, vlasech, nehtech, rtech, moči a stolici. Velké tělo. Mělo 

by se s nimi zacházet jemně. Klouby a krevní cesty jsou umístěny hluboko pod 

kůží. Jsou upřímní, laskaví, mají bohatství, užívají s radostí hmotný svět, rádi 

obdarovávají



Asthi: kosti

- Dhatu Sar: tvrdý, velká kostra, paty, kotníky, lokty, ramena, kliční kosti, brada, 

hlava, veškeré kosti, klouby a zuby jsou velké, zdravé a plné. Vysoká, aktivní, 

energetická osoba s pevným tělem.

Madža: dřeň, nervová tkáň

- Dhatu Sar: pevnost, silná vůle, odhodlanost, kůže je mastná a tenká, hlas je jemný, 

zvučný, oči jsou výrazné. Klouby jsou velké, široké s hladkým povrchem. Má 

velkou sexuální sílu, stabilitu a výdrž.

Šukra: semeno

- Dhatu Sar: touha k sexu, silný, přitažlivý, užívá si sex s radostí a je schopen plně 

uspokojit partnera. Je plodný a má děti. Příjemný, spokojený, mírný, lesklé, bílé, 

dobře tvarované zuby, atraktivní hlas. lesklá kůže a široký zadek. Dokonalý stav 

Madždža sar.

Dhatu Sar se může v průběhu věku měnit. Podle tělesné tkáně jsme každý jiný. Jak jsou tkáně 

psané postupně, tak to má svůj důvod. Rakta nemůže být kvalitní, pokud není kvalitní Rasa. 

Máma nemůže být kvalitní tím pádem bez Rakty a takhle se postupuje dál. Šukra sár má tudíž 

kvalitní všechny tkáně. 



8. Chuť, Virja, Vipák

Ras z hlediska chuti:

- dá se poznat podle chuti na jazyku, nebo později, podle toho jak působí v těle

- je tvořená ze dvou až pěti látek (země. vzduch, oheň, voda, éter)

- sladká (K): těžkost, otupělost, únava, není zde oheň, 

- kyselá (K): má v sobě oheň, kyselé ovoce, citron, odstraňuje pocit žízně, podporuje 

růst všech tkání

- slaná (P): neutralizuje kyselou chuť, obsahuje oheň

- ostrá (P): zahrnuje oheň, dominantní v tenkém střevě, na konci fáze ostrá se 

začátkem další hořká, nese lehké elementy, člověk pociťuje lehkost a tím i pocit 

hladu, ale nemělo by se dále jíst.

- hořká (V): vstřebávání přebytku vody, vysušující proces

- svíravá (V): trpká, ve většině zeleniny, zastavuje krvácení a podporuje léčbu 

kožních nemocí

Virja: 

- síla, esence, určuje celkový efekt látky jako celek, metabolický (Pitt – přeměna), 

anabolický (Kaf – přitahující), katabolický (Vát – přetáhne na jednu nebo druhou 

stranu). 

- síla ingredience k hodnocení potraviny. V těle působí jako zahřívací nebo 

ochlazující. 

Vipáka: 

- funkce chuti na konci trávení, ovlivňuje vylučování. 

- chuť v RAS po vstřebání. Ras je syrová chuť. Po vstřebání je VIPÁK. Co je sladké 

na jazyku nemusí být anabolické, ale pokud VIPAK je sladký, tak je to anabolický. 

- chuť po vstřebání má vliv i na tkáně



9. Agni

Agni je prvek trávení, Je to příčina, příčiny, úmysl, úmyslu, energie té energie – je potřeba 

energie, aby to fungovalo. Přesně ví co má dělat, je to nadefinováno časem a prostorem. 

Následkem jsou aminokyseliny. Produktem je Tridóš, Mahabhút a Dhatu. Agni je neustále 

přítomen v našem těle. Je to zdroj našeho života. Bez Agni není život. Funkce není pouze 

trávení, ale také dozrávání tkání. Agni spojuje tělo, mysl a vědomí. Mysl se nedá zastavit, 

protože jí dává do pohybu Agni. Zde se hledá příčina do té úrovně, kde se dá ještě něco dělat. 

Kde se dá něco dělat, tam máme na dosah Guny, které můžeme měnit. Měníme, ale také Dóši, 

Mahabhut a Dhatus. 

Jak se ovlivní dóši:

- Vát: zvýší se Agni – rozhodí se

- Pitt: urychluje Agni - stejný směr

- Kaf: zpomalí Agni – pomalý proces

Guny se pro Agni posuzují:

- v těle: Vát – bolest, Pitt – zánět, Kaf – otok,

- mimo tělo: suroviny, prostor, ingredience

Dóš je řízená Gunami a Dóš vyřeší Dhátu. Abychom pochopili lidské tělo, musíme nejdřív 

začít s Gunami. 

Je třináct druhů Agni rozdělených do tří skupin:

- Džatharagni – má sídlo ve střevech a v břiše, rozmělňuje jídlo v žaludku

- Bhutagni – sídlo je v játrech, má pět druhů, které odpovídají jednotlivým 

Mahabhút. Hlavní činnost je rozdělit pomíchané jídlo do jednotlivých prvků, které 

jsou výživou pro jednotlivé tkáně.

- Dhátuagni – tvořen z Bhutagni, hlavní činnost je dodávání energie jednotlivým 

tkáním, které si vyberou nejvhodnější prvky a množství. Nespotřebovaná část je 

odpad.



10. Denní režim podle Ayurvédy

Den začíná s východem Slunce. Příroda se probouzí, začíná nový den. Tímto se dostáváme 

z fáze spánku do bdělého stavu. Uvědomíme si své tělo. Než vstaneme protáhneme se a 

uvědomíme si všechny části svého těla. Následuje vyprázdnění, hygiena, vyčištění zubů, 

jazyka, omytí těla. Je dobré se po hygieně zejména po vyčištěných zubech napít čisté teplé 

vody. Tělo by se mělo protáhnout i uvnitř a to pomocí pranajámy. Po cvičení je snídaně, která 

by měla být lehká, teplá, ale ne smažená. Snídaně by neměla být těžké a ve velkých porcí. Její 

funkcí je nastartovat trávicí oheň. Po snídaně se vypravujeme do zaměstnání. V práci se 

soustředíme jen na svou činnost. Kolem poledne vzniká žár a žaludek je připraven na další 

jídlo, které by ale mělo přijít až když máme opravdu hlad. Oběd by měl být vydatný 

s obsahem všech chutí. Jídlo by mělo být pokud možno v klidném prostředí. Člověk by se měl 

soustředit jen na jídlo. Po jídle by měla přijít krátká alespoň dvacet minut relaxace bez fyzické 

námahy. Po práci a cestě domů je dobré si zacvičit a zameditovat. Zvelebit si své obydlí a 

v případě hladu si dát lehkou večeři, která by měla být teplá např. polévka. Čas do spánku by 

měl být věnován svým blízkým, vyprávění příběhů, četbě a učení. Následuje spánek, který by 

měl ideálně přijít po západu Slunce. Ráno převládá KAFF, kdy je člověk stažený, 

neprotažený. Kolem oběda převládá PITT kdy je žár nejsilnější. Odpoledne patří VÁTT kdy 

probíhá trávení, člověk je  rozpohybovaný, plný energie. 

Čas podle Tridóš:

- Váta: 2. - 6. hodina ráno, 14. – 18. hodina, pozdní podzim, zima

- Pitt: 10.-14. hodina, 22. – 2. hodina, Letní Slunovrat, Časný podzim

- Kaf: 6. – 10. hodina ráno, 18. – 22. hodina, jaro, časné léto 

Rozpis dne příklad:

5:30 – probuzení a vstávání

5:40 – 6:00 Vyprázdnění, hygiena, čištění zubů a jazyka, namazání těla, sklenka vody

6:00 – 6:15 Pranajáma

6:30 – 7:00 Snídaně, klid a vypravování do práce

7:30 – zaměstnání

12:00 – 14:00 oběd (v čase kdy je opravdový hlad) + alespoň 20 minut relaxace bez námahy, 

15:30 – odchod domů, cesta domů

16:00 – 17:00 Cvičení + meditace

17:00 – lehká večeře v případě hladu, následuje čas pro blízké, vyprávění příběhů

19:00 – Hygiena

19:30 – Četba

20:30 – Spánek



11. Anatomie – Vaječníky

Je to párová pohlavní žláza, uložená v malé pánvi při boční stěně, velká asi jako švestka. 

Připomínající olivu. 

Povrch vaječníku je v mládí hladký,  s menstruací dochází k postupnému zvrásnění jizvičkami 

po uvolněných vajíčkách. Mikroskopicky můžeme na vaječníku rozlišit dřeň a korovou 

vrstvu.

Vaječník má dvě hlavní úlohy: vytvářet ženské pohlavní hormony a ženské pohlavní buňky –

vajíčka. Zatímco hormony se ve vaječníku tvoří v podstatě celý život, s vajíčky je to jiné.

Ty vznikají již v období před narozením a poté jsou ve vaječníku pouze „skladována“, nová

vajíčka už se netvoří. Vajíčka takto ve vaječnících čekají, aby vždy jednou za měsíc jedno

vajíčko dozrálo, uvolnilo se a stalo se schopné oplození. Takto uvolněné vajíčko je zachyceno

vejcovodem, kterým putuje směrem do dělohy. Pokud se na své cestě potká s mužskou

pohlavní buňkou – spermií, dojde ke splynutí obou buněk tzv. oplození vajíčka. Oplozené

vajíčko doputuje do nitra dělohy, kde se uhnízdí ve sliznici, zde se dělí a postupně vyvíjí ve 

zralý plod. Všechny tyto pochody jsou řízeny pohlavními hormony stejně jako vývoj 

sekundárních pohlavních znaků (růst prsů, ochlupení v podpaží a na genitálu, formování 

ženské postavy).



Vajíčko mi připomíná olivu. Košt Ang:

Štopka – uchycení k vejcovodu

Buccia – slupka, kůra – Germinal epithelium – obal vaječníku

Polpa – dužina, dřeň – Tunica albuginea – pojivová tkáň zakrývající vaječník

Nocciolo – pecka jádro – tkáň, vyplňující vnitřek vaječníku nebo jako dřeň držící vajíčko

Endosperma – vnitřní pletivo (vyživující, regulační) Sekundární folikul – obal vajíčka – 

tekutinou naplněné dutinky

Epismerma – vnější ochranná vrstva semene – Gráfův folikul – tekutina vyplňující vajíčko

Embrione – základ nového života – Primární folikul – buňka ze které vzniká vajíčko, ale je to 

obal pro oogonii, ze kterého se vyvíjejí oocyty které mají původ v entodermálním žloutkovém 

vaku, poté putují do genitálních lišt a výsledně osidlují kůru budoucího vaječníku, kde se dále 

dělí, až jejich počet dosáhne přibližně 6 milionů. 

Po prasknutí Gráfův folikul se začíná vyvíjet žluté tělísko, které produkuje hormon 

progesteron – brání k tvorbě dalších folikulů a připravuje se na oplodněné vajíčko, a dále 

pokračuje v produkci hormonu estrogenu. Nejdode-li k oplození vzniká bílé tělísko, které 

následně zaniká. 



Artáva-dhátu - vajíčko

Ženské vajíčko je pitta - je horké a pasivní. Vajíčko obsahuje pránu, apánu a vjánu, dvacet 

vlastností, pět prvků, tři dóši a sedm dhátu od matky. Vajíčko také obsahuje satvu, radžas a 

tamas. Vznikají ve vaječnících, kde jsou buňky artáva-dhara-kalá. V kale je přítomen agni 

jenž napomáhá vzniku vaječníkových buněk. V ártava-dhara-kale je také přítomen ženin 

ódžas spolu s tédžasem a pránou. Při ovulaci může dojít k bolesti kvůli narušení apána-váju, 

ódžasu, tédžasu a prány, jež jsou pro ovulaci nezbytné. Intenzivní tédžas vyvolává návaly 

horka, citlivost prsních bradavek a

bolesti prsou. Syrový ódžas v ártava-dhara-kale vyvolává v průběhu ovulace přecitlivělost. 

Dochází k zadržování vody a může tak dojít k zvětšení a bolesti prsou. Náladavost v důsledku 

nerovnováhy kaphy - chuť na sladké. Pokud při ovulaci dojde k vyprovokování apána-vaju, 

žena pociťuje bolesti v dolní části zad a má svalové křeče. Trpí zácpou, nespavostí, úzkostí, 

nejistotou, nervozitou a strachem z neznámého. 

Mahabhút vaječníku:

- Satva – vznik a vývoj vaječníku

- Radžas – zralé vajíčko

- Tamas – přechod 

Tridóš ve vaječníku:

- Vát – Pohyb vajíčka uvnitř vaječníku, pohyb při přeměně – dělení – odchod vajíčka

- Pitt – přeměna Primordiální folikul – Primární – Sekundární – Gráfův folikul – 

Žluté a bílé tělísko

- Kaf – tekutina uvnitř vaječníku

Kóš: 

- anamaja – v podbříšku, v místě vaječníku - samotný orgán 

- prána – živoucí energie, vitalita, zrání vajíčka

- mano – mysl - duše ve smyslu čistého vědomí, proces mezi zralým vajíčkem a 

menstruací

- vigjan – vědomí si svého úkolu, vajíčko odchází – menstruace, 

- ananda – správná funkce – blaženost, intuice



Dhatu ve vaječníku:

- Rasa - Stháji rasa (zralý) – za 5 dnů, Áhara rasa (výživná šťáva) – 12 hodin po 

pozření živin

- Rakta - za 10 dní

- Mans – za 15 dní

- Meda – za 20 dní

- Asthi – za 25 dní

- Madždža – za 30 dní

- Šukra – zhruba 35 dní po pozření živin trvá než dojde k vytvoření Stháji-šukry 

(tekutina vylučovaná ženou při sexu) nebo Artávy (menstruace)

Agni ve vaječníku:

- vznik vajíčka

- dospívání z dívky v ženu, dozrávání vajíčka

- vylučování vajíčka – menstruace

- přechod

- nemoci – zvýšení nebo snížení Agni

Onemocnění vaječníku:

- Záněty – zde působí Pitt, který svými vlastnosti zvyšuje zánětlivost, z Gun mi to 

připomíná UŠNa (horká)

- Nádory – zvýšená Kaf, Guny - Sthula

• Nepravé: cysty folikulární, cysty žlutého tělíska, cysty endometroidní, cysty 

luteinní (těhotenské), polycystická ovaria

• Nezhoubné – benigní

• Zhoubné – maligní

• Rakovina – stádia: 

I - nádor je omezen na vaječník

II - nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky a šíří se do pánve

III - nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky, šíří se mimo malou pánev, na pobřišnici 



nebo na povrch jater, do tenkého střeva nebo do tříselných a retroperitoneálních uzlin 

IV - jsou vytvořené vzdálené metastázy 

- vývojové poruchy – Nevyvinuté vaječníky – snížená Vát, Guny – Manda

Onemocnění zcela specifická pro gynekologii:

- poruchy menstruačního cyklu – nízká Vát – neprobíhá tam pohyb, jsou překážky, 

Guny – Manda, Sthira

- ženská neplodnost (sterilita) – zvýšená Vát a Pitt, Guny – UŠNa, 

- endometrióza (částečky endometria nacházejí mimo dutinu děložní, projevuje 

nejčastěji bolestivou menstruací, dlouhodobými bolestmi v podbřišku, bolestmi při 

pohlavním styku a někdy i přítomností krve v moči), zvýšené Pitt, Guny – UŠNa, 

Tikšna

- poruchy při vzniku a začátku vývoje těhotenství (mimoděložní těhotenství,nemoci 

trofoblastu), zvýšená Vát, Guny – ČALA, 
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