
Ročníková práce

Z prvního ročníku ajurvédy jsem si jist o tom?

Jsem si jist o tom, že Ajurvéda je prostá jako selský rozum jehož pomocí je 
možné studovat poznávat a hlavně  pochopit vše co nás obklopuje, protože 
tímto pochopením poznáme i sami sebe a svoji podstatu, neb my jsme toho 
součástí a jsme tedy i tím. Toto poznání nás vede i k pochopení a moudrosti, jež 
je podle tohoto principu dostupná všem a je neustále k dispozici. Ajurvéda je 
tedy pro mě vědou života a uměním žít. Je to „Návod na použití světa“ 
Ajurvéda je živá věda, která studuje rostliny, zvířata, nerosty buňky lidské 
bytosti, hmotné i nehmotné jevy a díky tomuto poznání se neustále rozvíjí, 
protože je otevřená a živá. Toto poznání nás vede k dobrému životu. Díky těmto 
principům je dostupná a použitelná pro každého člověka, což mě vede k úvaze, 
že vše je v našich rukou a jen záleží jak s tím naložíme. Ajurvéda je tu proto 
aby nám ukázala cestu a pomohla nám se na ní orientovat a my potom po ní 
můžeme kráčet a učit se, sbírat zkušenosti a poznávat.
 Ajurvéda se zabývá lidskou bytostí jako celkem a snaží se pomáhá nám 
pochopit to čím opravdu jsme. Studuje naši hmotnou i nehmotnou podstatu. Je 
to tedy i věda duchovní. 
 Vše co existuje se skládá z viditelného a z neviditelného a jsem přesvědčen a 
ajurvéda mi to ukázala, že to co je neviditelné je podstatnější než to co můžeme 
vidět, ohmatat, ochutnat..., prostě proto, že hmotný svět, tak že i naše fyzické 
tělo vzniklo z něčeho co je neviditelné, ale tak mocného, že umožńuje naši 
existenci, taktéž naše smysly, kterými vnímáme fyzický svět a sami sebe jsou 
jen omezeným nástrojem který nám nemůže dát všechny odpovědi. Celý vesmír 
a naše existence funguje na principech o kterých nemáme ani tušení, natož 
abychom je mohli nějak pozorovat, ale bez kterých by jakákoliv existence 
nebyla možná. Příkladem budiž člověk sám, který bez toho čemu říkame život a 
co není vidět je jen mrtvou hmotou, která jak říká klasík se rychle v prach 
obrátí. Podstatný je tedy ten život a to proč jak vzniká, co obsahuje, jak se 
projevuje.
 Cesta k těmto otázkám, vede přes mysl, jenž je naším podstatným neviditelným 
nástrojem pomocníkem a prostředníkem k duchovní části naší bytosti. A právě 
mysl a její používání je zásadním faktorem, který ovlivnuje naši existenci, 
protože jaká je mysl takové je i tělo a nemoci těla jsou často nemocemi mysli. 
Čistá spokojená a štastná mysl je základem pro zdravé tělo a spokojený život. 
„Zdravá mysl se promítá do fyzického těla, které kromě toho že dobře vypadá i 
dobře funguje“ ( vyvážená strava pomáhá dobrému trávení, což zajistí výživu 



pro všechný tkáně a silný imunitní systém udržuje tělo zdravé). Mysl ovlivňuje 
fugování procesů v těle a to až na buněčnou úroveň. Stav naší mysli může 
rozhodnout o našem bytí, či nebytí. Ne nadarmo se říká, veselá mysl, půl 
zdraví. Mysl představuje rozhraní mezí viditelným a neviditelným, scházejí se v 
ní nitky informací, které dostává od našich smyslů o okolním světě a zároveň 
dostává informace od vyších složek neviditelného světa (intelekt, podvědomí...) 
podle toho jaká je její kvalita potom všechno zpracovává a řídí další procesy 
včetně našeho chování vůči okolí i vůči sobě. Mysl je náš nástroj a na kvalitě 
tohoto nástroje závisí výsledek našeho bytí. Měli bychom se snažit být dobrým 
člověkem a pěstovat klidnou a čistou mysl a tím si zajistit dobré zdraví.
 
 Jsem si také jist o tom, že existuje dokonalá propojenost všeho co existuje, což 
znamená že všechno je jeden celek, jehož části ne sebe vyájemně působí a 
vzájemně spolupracují.
 Tak jako působí mysl na tělo a odráží se vněm, tak i hmotné tělo a fyzický svět 
působí na mysl.
Všechno existující ve vesmíru, včetně nás je složeno z pěti prvků (prostoru, 
vzduchu, ohně, vody a země). Díky kombinaci a množství těchto prvků má 
potom vše i svoje vlastnosti (kvality) Tyto vlastnosti na sebe vzájemně působí a 
vyvažují se. Stejné vlastnosti se umocňují, opačné se oslabují. Tento princip 
působí vně i uvnitř nás. Pokud ho začneme studovat a poznávat, můžeme zjistit 
jak vesmír i my funguje a co a jak ho ovlivňuje. Díky tomu můžeme ovlivňovat 
naše fyzická těla a skrze propojenost i naše mentální tělo a mysl. Je to pro nás 
nesmírně důležité poznání, protože naše fyzické tělo je kromě kosmické energie 
(prány) vyživováno a postaveno z výživy, která je složena z potravin, které mají 
již zmíněné vlastnosti a kvality, díky niž můžeme přímo ovlivňovat naší 
kondici, funkčnost, odolnost a zdraví. To je možné provádět pouhým 
pozorováním a studiem těchto vlastností. To je i principem ajurvédy. Člověk 
musí dobře poznat sám sebe, potom musí mít dobré znalosti o tom jaké 
vlastnosti mají prvky z kterých jsou složeny potraviny, rostliny, nerosty a musí 
pochopit jak na sebe tyto vlastnosti reagují a jaké budou mít ve výsledku účinky 
a skrze ně je potom možné působit na tělesné energie (tridoš) a díky nim na 
fyzické tělo. Pokud tento princip dobře pochopíme můžeme tělo udržovat v 
dobrém stavu. To známená že správná a vyvážená výživa jež nám poskytuje 
energii potřebnou k životu je velice důležitá a je jedním z pilířů zdraví. Dobré 
zdraví znamená ( správné dýchání, vyvážená strava a dobré trávení, cvičení 
celého těla a dostatečný odpočinek a spánek), s tím potom souvisí i denní režím 
který by měl být jizdním řádem podle kterého jede tělo i mysl v souladu se 
svými potřebami a výsledkem je zdraví. Musí respektovat konstituci, prostředí, 
roční dobu, jakou má dotyčný práci, rodinu, je-li zdravý či nemocný a také 
jakou má mysl (co je schopen dodržovat).
Na druhou stranu jsou určité zásady, které je dobré dodržovat, neboť tělo i mysl 



mají svoje potřeby, které jsou nutné k jejich dobrému fungování (pravidelnost 
spánku a vstávání, pohybu, stravování, vylučováni) – to přináší do života řád, 
který pomáhá udržovat harmonii doš a celkového zdraví.
Správný denní režim je vědomá činnost, protože tělo kromě toho, že pracuje 
podvědomě na správném fungování celého organizmu (dýchání, trávení, výživa 
tkání, vylučování odpady) dává mysli podněty a signály ohledně svých potřeb a 
vědomá mysl rozhoduje, jak se zachová, když tyto podněty nerespektuje, tělo 
strádá a může nastat problém a později nemoc.
Například: nevhodná strava může narušit naše agni, čímž se muže narušit pita 
doša což má vliv na trávení a metabolizmus a tím na správnou výživu tkání, 
energii pro tělo, teplo... výsledek je celkově špatná vitalita.
Denní režim by měl být vědomý, což znamená, že víme co děláme, proč to 
děláme a děláme to ve správný čas – výsledkem by mělo být zdraví – 
rovnováha doš – rovnováha dhátus a mal.
 K dobrému fungování potřebujeme ještě volné a kvalitní dýchání, protože dech 
nese pránu (živou kosmickou energii pro všechny buňky, která oživuje celé 
tělo). Dýchání je společné všem bytostem, lidé, zvířata rostliny i stromy – celý 
vesmír je vyživován pránou, která je přenášena dechem. Dalo by se říci, že dech 
nese život a vše živé dýchá. Přirozený volný dech dodává energii do všech 
koutů našeho těla a udržuje ho zdravé.

 Jsem si také jist o tom a to mě zaujalo, jak moc důležité jsou ty nejmenší a 
nejjemnější aspekty našeho bytí a jakou mají obrovskou sílu (malý úsměv, 
chvilka zklidnění, příjemná mašlenka, nezištná pomoc) to všechno se promítá 
do našeho vědomí a stimuluje to mozek a další části celé naší bytosti a 
ovlivňuje ji. Pokud se nám daří navodit si stav spokojenosti štěstí, radosti, lásky 
bez nějakých podmínek nebo očekávání a roprostřeme ho do celého těla vlastně 
se sami léčíme, neb naše bytost ma všechny samoléčebné prostředký v sobě. 
Naše tělo je vybaveno pro život na zemi a má k tomu všechno potřebné, naše 
tělo má svojí inteligenci, která naštěstí funguje nezávisle na naše rozumu a 
udržuje naší existenci v rovnováze (  trávící systém ví co má zpracovat a co 
vyloučit, buňky vědí kdy a jak se mají dělit a jak budou vypadat, srdce ví kdy 
má zrychlit a kdy ne ). My ovšem nenasloucháme ( málo spíme, nekvalitně se 
stravujeme, přejídáme se, žijeme ve stresu, necháváme se ovládat negativními 
emocemi – hněv, pýcha, chamtivost, závist, strach...). Tímto neustále 
narušujeme rovnováhu v těle i v mysli což se po čase projeví nemocí, protože 
tělo je oslabené a nemůže rovnováhu udržet. Pokud mu dokážeme naslouchat a 
dáme mu čas a prostor, dokáže si poradit většinou samo. Naším úkolem je 
pozorovat, učit se a poznávát a pomocí tohoto poznání udržovat fyzické i 
mentálním tělo zdravé, neb jak se říká tělo je příbytkem a nástrojem naší duše a 
na nás záleží jaký ten příbytek bude.



Po prvním ročníku ajurvédy jsem si také jist o tom, že chci pokračovat dál, 
protože mi ajurvéda pomáhá najít odpovědi na otázky, které mám a toto poznání 
mi přináší klid do duše.

Tomáš Purchart


