
V Praze                           4.5.2015

Z prvního ročníku ájurvédy jsem si jistý tímto:

Celý projevený svět má někde svou příčinu, proč vznik, proč je, proč existuje, proč má nějakou 
funkci. A i když se budu sebe více snažit si představit ten moment, než došlo k projevu celého 
stvoření, tak musím konstatovat, že je to mimo mou rozumovou schopnost. Je to spíše intuitivní 
pocit, že ten moment tady byl, je,bude. Úplná nula, nic – sunja. Ale i logicky se dá připustit, že toto 
nic tady musí být. Ve všem je toto nic přítomno. Z tohoto skutečného nic začal tanec stvoření. Aby 
se cokoliv mohlo projevit je k tomuto nutný prostor. Tento prostor je všudypřítomný, vše je v 
nějakém prostoru. Pokud není prostor není ani rozměr. A v tomto prostoru se může odehrávat 
pohyb-změna. Časová osa není nic jiného než řada po sobě neustále probíhajících změn.  Takže 
změna v prostoru umožňuje pohyb. Tento pohyb vyvolává tření – tření je teplo a záře. Tam, kde je 
teplo-oheň, tam je i přeměna a transformace. Díky této transformaci mohou látky měnit svou 
podobu, tvar a skupenství. Pokud se hmota ještě více zahustí, je schopna sloučit se. Drží 
pohromadě, jako když se voda přidá k  sypké mouce, která normálně nedrží a sype se, po přilití se 
stane z ní těsto. Kompaktní hmota.  A pokud se ještě více zahustí a transformuje může se stát pevná 
buchta. 

Ájurvéda vysvětluje tento proces projevu hmoty vznikem pěti prvků. Je to spíše soubor 
vlastností, které můžeme vnímat pod termíny těchto prvků od nejlehčího a nejsubtilnějšího po 
nejhrubší a nejtěžší. Akáša – prostor; Vaju – pohyb,vítr; Tédž – záře, teplo, oheň; Ápas – voda, 
tekutá, stmelující a Prthvi – zem. Kombinací těchto prvků je všechen projevený svět.  Je zajímavé si 
všimnout, že na okraji této řady jsou prvky chladné, ale jeden konec je tak lehký, že se téměř blíží 
nule a druhý je zase nejtěžší a  nejmohutnější. Prostředek řady je nejteplejší Tédžas. K popisu těchto 
prvků, ale i hmoty lze využít i kombinaci dvaceti gun-vlastností. 
Guru – těžké ; Laghu – lehké
Šíta – studené; Ušna – horké
Manda- tupé, pomalé; Tíkšna – ostré, pronikavé
Snigdha – mastné, olejnaté; Rúkša - suché
Sandra – hutné, tuhé; Drava – tekuté,řídké
Mridu – měkké; Kathína – tvrdé
Šlakšna – hladké, sliznaté; Khára – drsné, hrubé
Sthúla – velké, robustní; Súkšma – subtilní, jemné
Sthira- statické, stabilní; Čala- pohyblivé, mobilní
Ávila – zkalené, lepkavé; Višada - čiré, čisté, jasné

Je to opět jiná stupnice jak popisovat hmotu kolem nás. Stupnice dvaceti gun, krásně vyjadřuje 
dualitu v hmotném světě. V sunja není duality. Sunja, brahman, Bůh, čisté vědomí, Puruš jsou to 
jenom názvy, které pomáhají definovat nedefinovatelné. 
Právě spojením Puruš a Prakrti začíná proces tvorby projeveného. Prakrti je hmota, a právě prakrti 
popisujeme kombinací pěti prvků nebo popisem gun. 

Po spojení Prakrtí a Puruš vzniká Mahad neboli Buddhi čili čistá inteligence, schopná tvorby 
nesčetných forem. V momentě uvědomění si sebe sama již není Mahad, ale Aham-kár, já jsem 
konající. V momentě pocitu, já jsem ten, kdo koná, vzniká rozdíl. Rozdíl mezi mnou a ostatním. 
Dualita.  A aby jakákoliv bytost se mohla orientovat v prostoru a čase, potřebuje smysly. Smysly, 
kterými může vnímat svou realitu a aby mohla bytost reagovat potřebuje výkonné orgány. Orgán 
přijímající informace ze smyslů a vydávající povely výkonným orgánům se jmenuje Manas – mysl. 
Bytost má k dispozici Buddhi-inteligenci, Smrti-paměť. Právě Manas je velice důležitý orgán pro 
pochopení a ovládnutí. Manas je jako náš dům či chrám a záleží jaké hosty si do tohoto chrámu 
pozveme. Podle toho bude i chrám vypadat. Podle toho bude vypadat celé tělo. Doma se může 



usídlit vášeň, zloba, eufórie, chtění, připoutanost, lakomost, sobeckost...... Tyto vlastnosti či pocity 
vznikají při kontaktu našich smyslů s objekty jejich vnímaní. Naše mysl může přijímat podněty 
formou vibrace=zvuku, který přijímají naše uši a nakonec smysl sluchu, formou doteku skrze kůži, 
formou světla skrze oči vnímáme tvary, formou chuti skrze jazyk a formou čichu skrze nos. Tyto 
vjemy, které vnímáme se také zapisují do paměti. Při kontaktu naší mysli s okolní realitou vznikají 
vjemy, které často vyhodnocuje mysl jako líbí – taky bych to chtěl, to je příjemné, to nemůžu ztratit, 
to musím mít.........   a     nelíbí – to snad není možné jak si to mohl dovolit, když to nemůžu mít já 
tak ani nikdo, to je moje nikomu nedám, to smrdí, to nechutná, to není hezké, to zní falešně......... 
Vlastnosti Manas se také dají popsat Triguny. Sattva, Radžas a Tamas. Jsou to zárověň i tři principy. 
Sattva je čistá esence, „štěstí“ – je to stav, kdy mysl zažívá čistou existenci bez zabarvení. Je to 
vlastně původní přirozenost mysli. Vše ostatní je zabarvení mysli. Radžas akce, turbulence, 
kreativní síla, pobyb. Tamas je opak radžasu, potenciální energie, netečnost. Satva je to co se 
pohybuje s Radžas a dlí v Tamas. Sattva je projev-pojítko mezi Puruš a Prakrti. Sattva je přítomná 
neustále, pořád, pouze je zabarvena někdy Radžas jindy Tamas. A výjimečně se stává, že není 
zabarvena vůbec. To je moment poznání své pravé přirozenosti. Jedna za základních schopností 
člověka je si uvědomovat sebe sama. Člověk si je schopen uvědomovat své konání, chování, 
přemýšlení, vjemy, pocity. Člověk má schopnost vědomě pochopit jaký vlastně je, co je jeho 
přirozenost. Člověk může pochopit i svou mysl. Pokud vědomě pozoruje co se v jeho chrámu 
odehrává. 

Každý chrám má svou specifickou architekturu. V některých chrámech se dobře daří 
některým typickým vlastnostem, byly tak prostě sestrojeny od narození. Základní architektura se 
nemění, je celý život stejná. Akorát může být uklizeno a my máme přehled a nebo je plno a nikdo se 
v něm nevyzná.  Ale jsme to především my, kdo jsme zodpovědní  za to, jak náš chrám vypadá.  To 
je asi i jedna z hlavních povinností člověka, uvědomit si toto a začít s tím pracovat. V každém 
chrámu je nějaký správce. Tento správce je velice spravedlivý. Protože mu vlastně na hostech 
nezáleží, respektive není k nim připoután. Není to, že by se mu nějaký host líbil nebo nelíbil, je mu 
to jedno. Záleží jaké od nás dostane práva. Pokud by měl být správce, měl by dostat plné práva. 
Potom umí velice jednoduše vyřešit to, jací hosté v chrámu budou, jestli vůbec můžou dovnitř, či 
jako dlouho v chrámu mají zůstat. Ten správce je spíše svědek, který může mít práva. A jaké práva, 
záleží na nás, jaké mu dáme, respektive s čím se ztotožňujeme. 

Pokud to shrnu. Smysly vnímáme vjemy. Konečný příjemce těchto vjemů je svědek za naší 
mysli. Mysl má různé nástroje jak tento vjem zpracovat – strávit. Můžeme podlehnout mysli a na 
každý vjem reagovat. Akce – reakce, většina reflexů v těle takto probíhá. Na reflex nepotřebujeme 
ani mozek, prostě probíhají třeba jen na úrovní míchy a mozek se o nich dozví se zpožděním. Takže 
buďto můžeme reagovat, tak jak jsme byli sestrojeni, bez přemýšlení „reflexně“ podle toho jestli je 
v mysli radžas, tamas a nebo můžeme vjemy nechat zpracovat tím svědkem, který je za myslí a 
nechat vjemy nejprve strávit rozumem – myšleno rozum, který nehodnotí líbí nelibí, ale který 
hodnotí věci jenom takové jako prostě jsou. A teprve se rozhodnout. A reagovat.  

Pro lepší vyjádření a pochopení poměru pěti prvků v lidském těle, přinesli rišiové koncept 
tridóš. Dóša je něco co je nestále, co má tendenci se vychýlit. Tak jak v prostoru neustále probíhají 
změny, mění se čas ,tak se i neustále v lidském prostoru – těle dějí změny. Lidské tělo má danou 
svojí strukturu od narození, určitý poměr prvků, který nám byl dán do vínku v momentě narození. 
Tento konkrétní poměr – prakrti označuje naší přirozenost (myšleno v tomto těle na tomto světě), a 
čím se více blížíme k tomuto poměru, užíváme si štěstí zdraví. Ale právě proto, že vše se každým 
okamžikem v tomto světě mění, začne se projevovat dóša. Stejně tak jako radžas a tamas jsou dóša 
v naši mysli, tak změna poměru pěti prvků od naší prakrti je dóša. Prostor člověka (tělo) je schopen 
snášet určité vychýlení tohoto poměru prvků. Pokud, ale toto vychýlení přejde určitou mez, určitou 
toleranci, kterou jsme schopni snášet, potom už náš prostor není v prakrti – ve své přirozenosti, ale 
říká se mu vikrti. Vikrti je už známkou nemoci. To jsme už za naší toleranci. A užíváme si neštěstí, 
nemoci. Tridóš znamená tři dóša- tři tendence ke změně. Jsou to tyto. 
Vát – je to kombinace nejlehčích prvků subtilního akáše a pohyblivého váju. Vát je v našem těle 
zodpovědný za jakýkoliv pohyb a transport. Od přijímaní veškerých vjemů, potravy, vzduchu až po 



jejich transport na své místo určení, tak i za vylučování odpadů z těla, naše projevování, mluvení, 
pohybování se. Pohyb v těle = Vát. Tento vát je velice důležitý pro naše fungování a je také řídící 
dóša pro ostatní dvě Pitta a Kapha. Pokud je Vát v těle v nadbytku, může se to například projevovat 
suchostí, nesoustředěností, nekoordinovaností pohybů, roztěkaností, pocity nejistoty, strachu, 
nestabilita. Každá dóš by se dala rozdělit na dalších 5 podtypů. Z Vát je to prána, udána, vjána, 
samána a apána. Prána podle ájurvédy je především zodpovědna za veškerý příjem.  Vjemů, jídla, 
informací, vzduchu. 

 Další z dóš je Pitta, skládající se ze zářícího, sálajícího a pronikavého agni a tekuté vody. 
Pitta na tělesné úrovni má na starosti transformaci. Je to prvek agni, který má transformační 
schopnost, voda je jeho nosičem v těle. Aby se vůbec mohl projevit v hmotné úrovni. Pitta je 
především v našem trávicím traktu, protože má na starosti zejména trávení. Není samozřejmě 
omezená pouze na trávicí trakt, ale je přítomná všude v těle, tak jako všechny ostatní prvky. Co se 
týče naších smyslů je nejvíce spojena se zrakem. 

Třetí z dóš je Kapha – opora, podpora, ochrana. Skládá se ze dvou nejtěžších prvků ápas a 
prithvi – vody a země. Její typické vlastnosti těžkost, mastnota, studená, statická, sliznatá, pomalá-
tupá. Pokud je ve svém vyváženém stavu má na starosti oporu, ochranu těla, většina jejich funkcí je 
chladit, chránit, zvlhčovat, podporovat. Je to například tekutina, která pomáhá promazávaní třecích 
ploch v těle – klouby, pohyb svalů a fascií po sobě, náplň burz. Je to ochrana na všech sliznicích, 
hlen na žaludeční stěně, ve střevech, na povrchu nosních sliznic, zvlhčování očí, nosu,  je to 
ochranná tekutina kolem srdce, mozku. Tvoří velkou část mužského ejakulátu atd.... Její největší 
sídlo je v hrudníku, okolo plic a tam se také primárně projeve narušení této dóša. 

Pokud shrneme ještě jednou tridóša. Kapha má sídlo v horní části hrudníku, Pitta je v oblasti 
mezi bránicí a pupkem a Váta je v oblasti pod pupkem. 

Během trávení, dne, noci a života se v první fázi tak jak jsou vyjmenované za sebou 
projevuje nejprve Kapha následuje Pitta a nakonec je to Váta. To znamená  v první fázi trávení se 
nejvíce projevuje Kapha, tělo právě dostalo dávku potravy a ještě není zpracovaná. Největší 
satisfakce, hlad i žízeň jsou uspokojené. Sami cítíme, že by jsme si nejraději chtěli na chvíli 
odpočinout – únava. Střední fáze trávení je dominující Pitta. Je to ta fáze, kdy se začíná projevovat 
Vipáka – chuť při trávení. Je zajímavé, že hořká a trpká společně s ostrou chutí na začátku při 
zpracování v ústech se při trávení v tenkém střevě mění všechny na ostrou.  A poslední fáze trávení 
je Váta. Trávicí trakt se vyprazdňuje, navyšuje se prvek ákáša a vaju – prázdnota(prostor) a pohyb -  
peristaltika. Stejným způsobem se přirozeně projevuje Tridóša během dne a noci. Po východů 
slunce je nejvíce dominující Kapha dóša – po probuzení jsme nejvíce odpočinutí a máme největší 
toleranci či kapacitu pro práci a učení. Kolem poledne, kdy je slunce nejvýše na obloze, je 
nejsilnější i slunce, světlo stejně tak i naše Pitta bývá nejsilnější. Je to čas, kdy většinou dostáváme i 
hlad. Trávení je nejaktivnější. A čím se blížíme více směrem k západu slunce, začíná být i Váta 
dominantnější. Stejně je to i během noci či života. První fáze života – dětství je dominující Kapha. 
V dětství je nejvíce typických Kapha nemocí. Časté rýmy, nachlazení....... Střední část dominuje 
Pitta a stáří je typická pro Váta. Člověk je vysušený, scvrkává se, více dominují strachy a obavy. 

Během roku je dominance dóš dle podnebí ve kterém se daný člověk právě nachází. V 
Čechách se během zimy vše zahušťuje, míza stromů je stažena v kořenech a uvnitř. Díky 
vlastnostem chladu a vlhka se nejvíce projevuje Kapha, ale stejně tak, díky větrnému počasí a 
chladu může dominovat i Váta. Na jaře dochází k expanzi, vše pučí, rozpouští se naakumulovaná 
Kapha ze zimy. Taje sníh a led, u lidí se projevuje v případě slabého agni rýma, nachlazení a kašel s 
hlenem. Rozpouští se naakumulovaný Kapha, je přirozené, že během zimy přibereme až 2 kg. Tělo 
si vytváří izolační vrstvu a zásoby na zimu. Také se zesiluje v zimě agni, protože jsou větší 
energetické nároky na tělo. Máme větší hlad a více jíme. Jenomže na jaře se vše dává do pohybu. 
Pomalu se zvyšuje Vát. Ideální čas „profouknout trubky“ - na očistu. V létě se zvyšuje s teplem i 
Pitta. A na podzim, kdy se začíná ochlazovat a fouká vítr zase začíná vysušování, scvrkávání, 
stahování a odpadávání. Listy na stromech se vysušují a padají na zem.     



Tříkolka života – manas + karma + váčan
Manas je mysl, myšlení to jakým způsobem přemýšlíme, Karma je činnost to jsou naše činy a 
Váčan je mluvení. Tyto tři body jsou důležité a velice úzce spolu souvisí. Mluva - váčan je nejvíce 
patrná a nejrychleji pomůže, odhadnout jak člověk přemýšlí a jak se bude i chovat. Kontrola váčan 
je velice „jednoduchá“ a přitom praktická forma jógy, kterou může člověk cvičit nonstop 24 – 7. To 
automaticky ovlivňuje jeho manas a i karma tzn. přemýšlení a chování. Člověk může mluvit jak již 
bylo napsáno dříve, tak jak byl zrozen. Myšleno jako zvíře, reflexně. Příjmu vjem skrze smysly a 
reaguji bez analýzy. I ve filozofii Samkhja při stvoření jakmile se spojila Puruša a Prakti vznikl 
nejdříve Mahat – vesmírna inteligence  a teprve potom až vznikl pocit Já – ahmakara já jsem 
konající. Na pomyslném žebříčku evoluce vědomí do hmoty je inteligence blíže k brahma než pocit 
já jsme konající – já.  A my bychom měli inteligenci používat. Než něco řekneme, měli bychom mít 
dostatek času na „strávení“ - zpracování  vjemu, než budeme na něho reagovat. Právě tento odstup 
nám dovolí analyzovat i pocit, který vjem vyvolal a uvědomit si jak cítíme přirozeně a jak by jsme 
měli reagovat, abychom vytvořili ten správný prostor.  Každá akce vyvolává reakci. Proto je třeba 
přemýšlení při mluvení. Jak se cítím já a jak se cítí druhá strana? Jsme schopen se vcítit do srdce, 
hlavy druhéko člověka. Pozornost při tomto způsobu mluvení je zaměřena dovnitř ale i ven. Oběma 
směry. Proč jak tak mluvím a proč druhá strana mluví,  tak jak mluví? Chce se poradit, chce se 
prosadit, chce dominovat, chce navázat kontakt, je upřímný …....  Takže může být nevyvážené 
mluvení a nebo vyvážené mluvení. Mluva by měla být pokud možno s respektem, mile, vyvážená a 
pokorou. 

Existují čtyři kategorie mluvy, 
Para váč – přichází z pupku, v Samádhi – promlouvání k Bohu. Vibrace.
Pašjanti váč – odehrává se v srdci, pocity a emoce. Třeba ve snech. Pocity.
Madjama váč – mentální, vnitřní mluva, odehrává se v hrdle. Třeba ve snech. Myšlenky, 
nevyslovené slova. 
Vaikharí váč – externí řeč, mluva se stává zvukem. Třeba když jsme vzhůru.  Slova. 

Drašta = drušja = daršanam.
pozorovatel = objekt = proces pozorování

Umění naslouchat – poslouchat někoho, jako bych ho slyšel poprvé. Splynutí, souznění.
Mezi základní pilíře zdravého života patří správné pochopení stravování a denního režimu 

Ahar a Vihar. Den začíná probuzením – měl by být pocit odpočinku, „nabité baterky“. Každý má 
nějak jinak posunutý svůj pravidelný režim, kdy vstává. Ale ideální je vstávání s východem slunce. 
Světlo začíná ještě dříve, než slunce vystoupí na obzor. Proto se doporučuje probudit se před 
vystoupáním solární hvězdy a  pozorovat východ slunce. Dokonce se to doporučuje lidem trpícím 
depresemi jako jejich lék. 

Po probuzení následuje zprovoznění „systémů“ do akce připraveného stavu. Je třeba se 
zbavit mala (odpadů), které se nahromadily během noci. Tzn. jít na stolici a moč. Potom probudit – 
vyčistit jednotlivé smysly: oči, jazyk, zuby, nos, uši  - jejich koordinátora – mysl (pranajáma, 
dharana, gjána), nastartování jednotlivých tělesných systému od dýchacího přes oběhový, 
lymfatický až po trávicí. To většinou velice dobře dokážou různé druhy jógových cvičení, pranjáma. 
A také probuzení Átma – uvědomění si nepřipoutanosti, uvědomění si puruš, své pravé podstaty, 
než vstoupíme do každodenního rytmu. Než se ponoříme do světa smyslových vjemů. 

Následuje doplnění paliva pro naše tělo, aby mohly fungovat jednotlivé tělesné systémy, aby 
svaly měly dostatek energie na vykonávanou práci. Aby jsme byli schopni mentální práce. To je 
snídaně. Jídlo by mělo být lehce stravitelné, s dostatkem agni v sobě, né příliš syté, aby nás 
neotupilo. První jídlo může být i šálek vlažné nebo teplé vody, dokonce ještě před ranním cvičením. 
Pokud jsou doporučené nějaké léky a mají zabrat na konkrétní systém, tak se jí před jídlem = na 
lačno. Léky, které jsou syté a potřebují více agní se dávají po jídle (bhasma, léky s vyšším obsahem 
alkaloidu apod.)

Většinou následuje pracovní zapojení. A to je čas na „Manas jógu“=Man+karma+Vačan. 
Kontrola mysli, činů a mluvy. Ideální příležitost si neustále uvědomovat svojí podstatu. 

Čas oběda se ideálně odehrává mezi 11 až 14 hodinou, záleží na momentě, kdy člověk 



vstával a měl snídani a jeho pocitu hladu. Toto je období nejsilnější Pitty a proto nejvhodnější na 
hlavní jídlo dne. 

Jídlo by mělo obsahovat všech 6 chutí. 
Hořkou – akáš,vaju +V,-P,-K 
Trpkou – vaju, prthvi  +V,-P,-K
Pálivou – vaju, agni  +V,+P,-K
Kyselou -  agni,prthvi  -V,+P,+K
Slanou – agni, apas  -V,+P,+K
Sladkou – apas, prthvi  -V,-P,+K
aby byla naplněna Trapti – spokojenost, naplnění po jídle. Oheň by měl být uspokojený, ale ne 
uhašený.  Jaké jídlo tzn. jaký poměr chutí a vlastností se vybírá podle prakrti a vikrti. Obecně platí, 
že chutěmi se dóša vyvažují a vlastnostmi se udržují. Další faktory, které definují vlastnosti pottravy 
jsou virja – potenciál ( ochlazující, zahřívající), Vípak – chuť vznikající během trávení: sladká 
(pochází ze sladké), ostrá ( pochází z trpké,hořké a ostré) a kyselá ( pocházející ze slané a kyselé) a 
poslední je prabhav (specifické účinky – většinou u léků a bylin.

Po obědě opět následuje práce a tím i  Man+karma+vačan vědomá práce. 
Večer, ale i během dne, pokud je práce sedavá a chybí při ní pohyb, by mělo být cvičení či 

jiný tělesný pohyb. Může to být jakákoliv činnost vyhovující danému jedinci (posilovna, sport, 
jóga, taichi.....), ale pohyb by měl zapojovat ideálně celé tělo. Nemělo by se jednat o izolované 
pohyby nebo posilování. 

Po cvičení následuje jóganidra, modlidba, dharana, gjána. Ve sklidnění by měla probíhat i 
svadhjaj – což je učení spisů ½ – 1 hodinu denně. 

Večerní koupání by mělo minimálně zahrnovat dlaně a chodidla. Večerní jídlo by mělo být 
lehké, teplé a mělo by ho být málo, alespoň 4 hodiny před spánkem.  Pokud člověk konzumuje 
mléko, nemělo by se kombinovat s jídlem. 

Veg Dharan – pohyb v těle, znamená pohyb na jakékoliv úrovni by měl být průchodný. 
Pohyb v těle má na starosti Vát. Vát je pět druhů Prán, Udán, Vján, Samán a Apán. Každý z druhů 
má specifickou funkci a je více dominující v jiném prostoru a činnosti. Prán vaju, je odpovědný za 
vše co směřuje dovnitř do člověka, smyslů a mysli. Je to hlavní z vajů, ovlivňující ostatní. Naše 
schopnost přemýšlet, vnímat, přijímat to vše jsou některé z atributů Prán vajů. Udán vajů je 
spojován s naší vůli, je to schopnost se vyjadřovat, směřuje nahoru ven. Je spojen s mluvením, s 
výdechem. Vján vajů je nejvíce zřetelný v srdci a oběhové soustavě, ale je to veškerý pohyb tekutin 
v těle. Je to síla, která se projevuje při prokrvování na periferii, velice úzce spolupracuje s 
bhrandžak pitt ( je v kůži a je odpovědný, za termoregulaci). V trávicím traktu je nejvíce dominující 
Samana vaju ( rozděluje rovnoměrně), pomáhá posouvat potravu trávicím traktem, ale zároveň ji 
promíchává a vytváří z ní směs, která je lépe vstřebávána střevními stěnami, ale stejně tak i 
rasa(zpracovaná potrava) z oběhu do buněk – tkání. Poslední s vajů je Apána, její sídlo je v tlustém 
střevě a pánvi, je to síla, která vysušuje v poslední fázi stolicí ale stejně tak má na starosti jakékoliv 
vylučování v této oblasti. Močení, stolice či u mužů ejakulaci, u žen menstruaci. Narušení této vát je 
velice závažné, protože právě apána vajů má na starosti většinu mala – přirozených tělesných 
odpadů. Pokud dojde k zadržovaní těchto přirozených odpadů  těla, začne se v těle akumulovat a 
tvořit AMA – toxiny. Příčinou vzniku AMA, ale stejně tak může být narušené trávení, kdy je 
potrava nesprávně zpracovaná a takto nezpracovaná „neuvařená“ potrava koluje v těle. 

Stejně jako je pět druhů Vát tak stejné množství poddruhů je i Pitta a Kapha v těle. Pitta má 
sídlo v oblasti kolem pupku tj. hlavní Pitta je Páčak Pitta nejvíce je jí v žaludku a tenkém střevě, je 
to pitta, který přeměňuje jídlo přijaté „z venčí“, mimo tělo, tzn. Látku jinou než zná naše tělo a 
provádí základní transformaci pozřeného jídla na menší prvky, kterým již tělo rozumí. Další je 
Raňdžak Pitta, ten který dává barvu, obarvuje krev a nejvíce ho je v játrech. Sádhaka pitta je 
především v hlavě a srdci. Sadhaka pitta v hlavě pomáhá trávit přijaté vjemy a myšlenky. Velice 
úzce spolupracuje s Prána vaju a Tarpak kapha. Prána  vaju pomáhá vnímat vjemy z okolí, sadhaka 
pitta je ta funkce, která je přeměňuje a zapisuje do tarpaka kapha (který má nastarosti mimo jiné i 
paměť). Brandžak pitta je nejvíce v kůži, má na starosti termoregulaci. Aločak pitta je nejvíce 



přítomen v očích, jeho práce je přeměna zrakových vjemů. 
K pěti typům kapha patří již zmiňovaný Tarpak kapha, který je nejvíce přítomen v hlavě, ale 

je možné ho najít třeba i jako mozkomišní mok v páteřním kanálu. Je to tekutina, která chrání a 
chladí mozek. Hlavní z kapha druhů je Avalambak kapha, který se nachází v hrudníku, kde je i 
hlavní sídlo kapha. Pokud se kapha dostává z harmonie nejrychleji se projevuje právě na hrudníku, 
na plících, projevy dýchání..... Kapha spojený se smysly stejně jako u pitty to byl Aločak a u Vaty je 
to Udán tak u kaphy je to Bodhak kapha, je odpovědný za vnímání chuti. Je v ústní dutině, v 
podstatě sliny jsou jinými slovy bodhaka kapha. Zvlhčuje potravu, kterou přijímáme ústy, umožňuje 
aby ji žaludek dále mohl kvalitně zpracovat.  Klédak kapha je další z kapha který se podílí na 
trávení. Je to ochrana sliznic, zejména v žaludku a tenkém střevě. Mohli bychom říci, že nejvíce 
spolupracuje s Pačak Pitta a Samana Vaju. Další kapha je šléšak kapha – má na starorti mazání na 
jakýchkoliv třecích plochách v těle. Nejlépe si ho můžeme představit jako mazání v kloubech, ale 
třeba i jako tekutinu, která maže fascie a svaly, aby mohly po sobě klouzat, při svém pohybu. 
Pokud to shrneme je vždy pět druhů od každé dóš.
Prana - Sadhkaka - Tarpaka podílí se na vnímání, přemýšlení
Samana - Pačaka - Kledaka především se podílí na trávení
Vjána - Brandžak - Šlešak cirkulace, termoregulace, mazání
Udána - Aločaka - Bodhak nejvíce spojené se smysly
Apána - Randžak - Avalambak podporují, vyživují své dóša

Pokud se podíváme konkrétněji na ájurvédskou anatomii a fyziologii, zjistíme, že naše tělo se 
skládá ze sedmi tělesných tkání – dhatu a 40 základních agní (symbolický název pro enzymy, 
hormony atd. Látky zajišťující přeměnu). Dhatu jsou stavební kameny, ze kterých se tělo skládá a 
agni je prvek, který je nezbytně nutný pro jejich existenci a pomáhá v jejich procesu neustálé 
přeměny. Dhatu příjímají stavební látky a produkují odpadní produkty. Pokud je zajištěn příjem 
kvalitních stavebních látek a  správné „vaření, pečení“ = agni těchto ingrediencí, lze předpokládat i 
kvalitní Dhatu. Proto je esenciální zachovávat agni v dobrém stavu. Je to velice podobné jako 
udržovat oheň v krbu. Pokud bude dřevo kvalitní, přísun vzduchu přiměřený a nebude paliva ani 
málo ani hodně a bude krb správně vyčištěn můžeme očekávat kvalitní hoření. Nebude se skoro 
kouřit z komínu, protože spalování bude kvalitní. Pro tkáně jsou nejdůležitější tyto agni Džataragni 
– trávicí oheň, nachází se v žaludku (kombinace Páčak pitta, Kledak Kapha a Saman vaju), 5 
bhutaagni (nachází se v játrech) a 7 dhatuagni tak jak jdou za sebou i dhatu. 
Rasa dhatu (agni), Rakta dhatu (agni), Mamsa dhatu (agni), Asthi dhatu (agni), Medha dhatu (agni), 
Madždža dhatu (agni), Šukra dhatu (agni). 
Kromě dhatu patří k tkáním i Upadhátu – podtyp tkáně nebo taky pomocná tkáň a mala – což je 
odpad dané tkáně. To v jakém poměru bude vznikat daná tkáň= dhátu – upadhátu – mala závisí na 
kvalitě agni. Kvalitu tkáně můžeme poznat i podle kvality dané mala této tkáně. Stejně jako vidíme 
jak moc se z krbu kouří, nebo jestli po vyhoření zůstávají neshořelé kusy dřeva může usoudit jaký 
byl proces hoření. Takže každý dhatu agni vyživuje svou tkáň, tzn přeměňuje surovou tkáň na 
zralou tkáň, a vytváří nezralou tkáň další úrovně a vytváří odpad – vedlejší produkt metabolismu. 

 První z dhátů, která vzniká přímo z natrávené potravy – anna rasa/ahara rasa je RASA. 
Jeden z významů rasa je také chuť, ale v tomto kontextu to znamená vyživující esence těla, je to 
hlavní výživa pro všechny tkáně. Ale význam chuť je velice blízko, protože jaká kvalita rasa v těle 
koluje, takový je i člověk. Jeho chování a vzhled. Rasa se podle moderních parametrů přibližně 
přirovnává k nečervené části krve a lymfě. Je přirozeně měkká, sladká, chladivá. Z tkání ji v těle 
vzniká nejvíce, dodává tkáním výživu, odpovídá za zdraví a přiměřenou tělesnou hmotnost, stav 
pleti a kůže, hlasu a pohlavních orgánů, dává pocit uspokojení a satisfakce, roznáší teplo po těle a je 
základem pro vznik rakta dhatu. Tvorba této tkáně trvá zhruba 5 dní. 

Její upadhatu je mateřské mléko – sthanja a menstruační tekutina – radža a epidermis.
Její odpad – mala je pošaka Kapha (výživa pro ostatní Kapha v těle)

Další z tkání je RAKTA dhatu – červená porce krve, červené krvinky. Vzniká z rasa dhatu jako 
druhá tkáň. Jejím hlavním místem tvorby jsou játra, slezina a kostní dřeň. Její přívlastek je džívana 



– dávat život. Rakta dhatu roznáší po těle prána k buňkám a tkáním našeho těla, udržuje sílu a 
aktivitu těla, dává barvu (kůže, rtů, jazyka, sliznice, přirození, cévám). Její dominantní vlastnosti 
jsou horká, ostrá, mastná a tekutá. 

Upadhatu – jsou cévy-šira, povázka, fascie, šlachy-kandará.
Mala – pošaka Pitta.

MAMSA dhatu – svalovina těla. Má na starosti pohyb a lokomoci. Jsou to veškeré svaly v těle. Jak 
ty ovládané vědomě, tak i ty v trávicím traktu či srdci, ovládané autonomně. Je to tkáň, která je 
velice dobře prokrvená, pokud je používaná a nejsou její fascie stažené. Je to tkáň, která má také 
vysokou spotřebu surovin a prány, aby mohla štepit energii potřebnou ke svému fungování – tj. 
Kontrakci.  

Upadhatu – kůže-tváča, vasá,
Mala – khamala

MEDA dhatu – tukové-pojivové tkáně těla. Vzniká z mamsa dhatu, je přítomná všude po těle, 
nejčastěji má tendenci se ukládat v oblasti břicha. Její funkcí je dodávat tělu mastnotu (snéhana), 
měkkost, jemnost, vyplnění a také tepelnou izolaci. Proto je přirozené, že většina živočichů před 
zimou nabírá a ukládají v podobě tukové tkáně. Stejně tak to může být i u člověka, kdy nárůst není 
tak razantní jako u hybernujicích zvířat, ale 2 kg zcela běžně. Pokud se podíváme na meda dhatu i z 
jiného pohledu, jedná se o pojivovou tkáň v různých podobách – vazy, šlachy, synovie, tukové 
buňky, jenom je rozdíl ve funkci a konzistenci.

Upadhatu – vazy,šlachy/snáju a synovie/sandhi
Mala – pot/svéda

ASTHI dhatu – kosti těla. Je to opora. Bez kostí by nemohla být páteř. A svaly by se neměly o co 
opírat ani za co tahat. Asthi dhatu jednak dělá oporu těla a zároveň i ochranu. Kosti jako lebka nebo 
páteř v sobě chrání následující tkáň MADŽDŽA. Asthi dhatu je jedna z nejstabilnějších tkání, i 
když ostatní rapidně ubývají, asthi dhatu vydrží. Dobrý indikátor pro Prakrti, protože kostra je 
postavena na konstituci, kterou má nosit. 

Upadhatu – zuby/danta
Mala – vlasy/keša, chlupy/lóma, nehty/nakha

ŠUKRA dhatu – esence těla, u můžu spermije a u žen vajíčka. Tak jako Rasa je esence jídla co jíme 
, šukra dhatu je esence našeho těla. Je tam vše zapsáno. Množství šukra v těle je úzce spojeno z 
množstvím Odžas - „Vitality“. 

28.6.2015

To v jakém pořadí jdou tkáně za sebou není náhodné. Rasa – Rakta – Mamsa – Meda – Asthi – 
Madždža a Šukra. Pro život je pohyb podmínkou. Bez pohybu život není. A život je správně 
harmonizovaný pohyb. Pohyb na všech úrovních. Proto je Vát řídící a tak důležitý. Vát je pohyb.  
Jsou různé teorie výživy tkání: „Mléko – jogurt“, „Pole a ptáci“  a „ Pole a zavlažovací kanály“. 
Právě teorie „Mléko – jogurt“ vystihuje krásně jak je důležitý pohyb pro tělo. Táto teorie 
předpokládá, že jedna tkáň se přeměňuje do další tak jak jdou za sebou v pořadí Rasa-Rakta-
Mamsa-Meda-Asthi-Madždža-Šukra. Bez rasa není v těle potrava a tudíž nemohou tkáně existovat, 
Rakta Rasu oživí, dodá jí Pránu, kyslík a co je třeba. Rakta je v tomto případě pošťák co roznáší k 
tkáním agni a bez rakta se Mamsa ani nehne. Pokud není Rakta v Mamsa svaly se zakyselí, rychle 
jim dojde energie, není kyslík ani co by bylo spalovat. A právě svaly hýbou. Bez svalů by se pohyb 
na hrubohmotné úrovni jenom těžko mohl odehrávat. Je jedno jestli se jedná o pohyb kosterních 
svalů, které nám umožňují se pohybovat v prostoru (nohy), interagovat s okolím (ruce), orientovat 
se v okolí (pohyb hlavy) atd., ale stejně tak hladké svaloviny v trávicím traktu či srdečního svalu, 
hlavní pumpy v těle, která dává pohyb Rasa i Rakta.  To co hýbe kostmi, respektive ohýbá klouby 
jsou svaly. Ty dávají pohyb, pokud uvažujeme na úrovni dhatus. Samozřejmě sval se nemůže hýbat 
pokud nedostane impuls z hlavy (manas), elektrický signál a stáhne se. A pokud s svaly hýbou, tak 
jsou zatěžované kosti - Asthi. A to co kosti, kromě výživy (kapha) potřebují je i zatížení, gravitaci, 



aby se správně zhutnily a dobře prospívaly. Pokud se hýbeme tak  i do kostí proudí co má. Stejně 
jako klouby, kloubní spojení. Klouby nemají své krevní zásobení, takže výživa k nim dorazí 
mnohem později a obtížněji než do jiných tkání, které mají přímé zásobení krví. Pro klouby je 
esenciální pohyb. Klouby jsou vyživovány z okolí, difůzně z kostí a mazání v kloubech je 
produkováno žlázkami, které také reagují na pohyb. Pokud je nadměrný pohyb, příliš pohybu, 
dochází ke spotřebování mazání v kloubu (spotřebovaný kaf) a kloub trpí. Pokud se kloub nehýbe, 
nepoužívá, tzn. v okolí se také nic neděje, nemůže probíhat proudění v oblasti správně. Dojde k 
vysychávaní, není pohyb, není cirkulace není výživa. A pokud není pohyb, nemůže být ani teplo. 
Proto jsou klouby tak citlivé na chlad. Nemají vlastní cevní zásobování, aby se prohřály krví, jako 
jiné orgány v těle. Pokud není pohyb a k tomu ještě zima, mazací tekutina v kloubu začne 
houstnout. Tato hustá tekutina, která původně fungovala jako výborné mazání, se najedno začíná 
chovat jako lepidlo. Pokud v těle je nadbytek Vát a Ama (Khara), začnou v kloubu krystalizovat 
malinké ostré mikroskopické kaménky. A ty fungují jako abrazivo. Ostrouhají chrupavku a zdrsní 
její normálně hladký a sliznatý povrch. Naopak pokud v těle je zvýšený pit, mazání v kloubu se 
zakyselí, funguje jako kyselina, která leptá (tíkšna – která tam nemá co dělat). Zánět v kloubu. 
Další případ je nesprávné používaní kloubu, nadměrné otřesy, nebo nárazy, to logicky vede k 
poškozování chrupavky a její regenerační schopnost je velice pomalá. Je svou povahou kafová a 
proto procesy na chrupavce jsou manda na rozdíl od hojení kůže, kde je výborné zásobení. Hojení u 
kůže je  tíkšna. Klouby jsou ze své povahy chladné, kompaktní, sliznaté, hladké, pevné jinými slovy 
kapha. Proto se říká, že šlešmak kapha  má sídlo všude po těle a především v kloubech. Musí být 
Kapha, protože musí hodně vydržet, musí absorbovat nárazy a snést velkou zátěž, hodně tření. 
Vlastnosti kloubu jsou takové, protože jeho funkce v rámci těla je vydržet, snést. Pro jeho funkci 
jsou tyto vlastnosti ideální.  Ale pokud není v těle pohyb, přiměřený pohyb, tak i kloub trpí. A to 
jsme se podívali jenom na jednu tkáň. Klouby v rámci Asthi, upadhatu Meda a Kapha.
 
Pro správné pochopení dalších procesů v těle ještě musím více věnovat soustředění  a času 
správnému pochopení Guna a souvislostí Triguna. Protože určitě jsem si jistý, že v tomto si ještě 
jistý nejsem.

Honza Vančura

 


