
Ajurvéda - ročníková práce 

Sarvé bhavantu sukhinah, Sarvé santu niramajah
Sarvé bhadráni pasiantu, Má kasčit duhkhabhak bhavet.

Ajurvéda je prý život. A co je to život? A kdo jsem já? Odkud jsem přišla? A co je 
tím důvodem? Co vlastně ovlivňuje to, jak se chovám, jak věci hodnotím a jak se 
pak cítím? Co je příčinou? Má také příčina svou příčinu? Co je záměrem a koho to 
všechno zajímá?

Nehmotné přechází do hmotného.

Brahma - nic. To nic není řízené časem, je mimo dosah našeho vnímání, mimo 
dosah našich smyslů ( lze se na něj napojit meditací ) 
Agni - oheň. Hlavní činitel. Je to síla, která vše přeměňuje. Jeho aktivita běží na 
časové ose, je tedy vázaná na čase, začíná a končí. V agni je předem určená 
komplexní informace. Má plán, jak se život bude hrát. Je přítomný v našem těle a 
je tím konatelem, který se nedá vysvětlit. Je hodnotou, která jedná podle příčin, 
který daný objekt dává. Je živý a plnohodnotný a je jen otázkou času, kdy se 
projeví. Aby došlo k realizaci, je potřeba Kála - čas, Diša - prostor jako základních 
prvků a Káran - důvod, Kárak - subjekt. Realizace vidět je. K realizaci Panč koši - 5 
košů je důvod. 1. An maje koš - obal, tělo, mrtvola 2. Pran maje koš - mrtvola, ve 
které je někdo, kdo s tím tělem hýbe 3. Mana maje koš - člověk se smysly, myslí 
a emocemi 4. Vigja maje koš - člověk s intelektem, vzděláním ( ajurvéda člověka 
mění, patří sem i Anumán - odhad, který vytváříme ) 5. Ananda maje koš - člověk 
s otevřenou intuicí, cítěním a není tu intelekt, je tu vypnuto. Je tu duše, blaženost. 
Je to protokol, jak má člověk vypadat. 
Existence však není trvalá, projev se mění a ten, který ho nese, vyjadřuje život.

Někde ve Vesmíru ( nekonečný prostor ) v čase a prostoru, vzniká velký třesk, 
jiskra. Za tímto třeskem stojí Puruša ( Vědomí, které je bez kvalit, Nejvyšší 
princip, Energie, která se nemění, ale musí být, aby se žilo ) Je to subtilní část 
celku, tichý svědek v nás, Duše, Jsem. Tento Puruša se setká s Prakrti ( Hmota, 
Atom, Ta, z kterou se život koná, mění se ) Je to Jsem - co, kdy, kde, jak, kdo? 
Vzniká Jog - spojení. Dle vlastností, síly a chování ( obsahu ) Prakrti Jog vede k 
Samjogu - vývoji, růstu ( radost, štěstí ) nebo k Ajogu - pádu, likvidaci, zničení 
( trápení, neklid... nemoc )
Mnohem dřív, než dojde k realizaci, se vytváří cítění, intuice - Ahamkár. Je to 
cítění existence, čistě nehmotná záležitost, která běží na časové ose a existuje v 
prostoru. Je to cítění, že něco začne. Ahamkára je součástí mysli a myslí je bytost 
řízena. Toto cítění se rozrůstá v Tanmátra. Tanmátra je vyplněný formulář, 
požadavek pro bytost, obsahuje prvky k existenci, kterých je zapotřebí. Těchto 
požadavků je 5. 1. Šabda ( zvuk ) 2. Sparša ( dotek ) 3. Rupa ( tvar ) 4. Rasa 
( chuť ) 5. Gandha ( pach ). Tyto požadavky jsou jemné prvky a jsou předmětem 
našich pěti smyslů. Důvodem existence smyslů je přítomnost pěti prvků. 5 prvků 
má také vztah s pěti orgány činnosti ( motorickými orgány ), které nám umožňují 
reagovat na předměty z okolního světa. Prvek éter ( mahábhút ) je nosič, jímž se 



přenáší zvuk ( tanmátra ) a je spojen se sluchovou funkcí ( džánendrija ). 
Smyslovým orgánem sluchu je ucho. Orgánem činnosti spojeným se sluchovým 
smyslem jsou hlasivky ( motorický orgán ), jež umožní vydání zvuku, řeči 
( karméndrija ). Prvek vzduch ( mahábhút ) je nosič, jímž se přenáší dotek 
( tanmátra ) a je spojen s hmatovou funkcí ( džánendrija ). Smyslovým orgánem 
hmatu/doteku je kůže. Orgánem činnosti spojeným s hmatovým smyslem je ruka 
( motorický orgán ), jež umožní vydávání a přijímání ( karméndrija ). Prvek oheň 
( mahábhút ) je nosič, jímž se přenáší tvar ( tanmátra ) a je spojen se zrakovou 
funkcí ( džánendrija ). Smyslovým orgánem zraku je oko. Orgánem činnosti 
spojeným se zrakovým smyslem je noha ( motorický orgán ), jež umožní chůzi 
( karméndrija ). Prvek voda ( mahábhút ) je nosič, jímž se přenáší chuť ( tanmátra 
) a je spojena s chuťovou funkcí ( džánendrija ). Smyslovým orgánem chuti je 
jazyk. Orgánem činnosti spojeným s chuťovým smyslem jsou genitálie ( motorický 
orgán ), jež umožní rozmnožování ( karméndrija ). Prvek země ( mahábhút ) je 
nosič, jímž se přenáší čich ( tanmátra ) a je spojen s čichovou funkcí ( džánendrija 
) Smyslovým orgánem čichu je nos. Orgánem činnosti spojeným s čichovým 
smyslem jsou vylučovací orgány ( motorický orgán ), jež umožní vylučování 
( karméndrija ). Každý prvek má vztah k jedné tanmátře, avšak může obsahovat i 
část ostatních tanmáter. 

Než dojde k určité realizaci, tak to někdo cítí. Je to Ahamkára, která je součástí 
mysli. Mysl ( program, kterým je bytost řízena ) tedy cítí. Udělá to, i kdyby to 
nemělo vyjít a dojít k ajogu. Může však dojít i k samjogu. Pokud k samjogu dojde, 
je to Satva. Pokud dojde k ajogu je to Tamas. Něco mezi tím je Radžas. Radžas je 
řídící energií. Triguny Satva, Radžas, Tamas jsou vlastnosti mysli. Existují proto, 
abychom myslí pochopili rozdíl v cítění, ve skutečnosti však neexistují a jsou 
svým způsobem inertní. Až když se začnou manifestovat, jejich působení se 
projeví. Každý projev těchto gun v nás zanechá jiný dojem, podle toho co 
převládá - Satva ( kreativní ), Radžas ( prosazování ), Tamas ( ničivý ).

Každý člověk je řízen dvěma programy - smyslovým a duševním
1. program - smyslový - 1. Kám - vášeň, pocit radosti ( něco chci a jdu si za tím ) 
2. Krodh - hněv ( hájím si svoje právo, zlobím se, chci věci vidět dle svých 
představ ) 3. Madh - euforie ( pocit krásného prožitku ) 4. Moh - chtění ( stále 
něco chceme ) 5. Lobh - hromadění ( něco mám a chci ještě více ). Tímto 
programem je řízena každá bytost, je pro ní přirozený. V tomto programu je však 
vždy konflikt, který vede ke zmatku. Je v něm stále  " líbí a nelíbí ".

2. program - duševní - je nad tím prvním. Je tam přítomna Atma - duše. 1. 
Dharma - znamená rozpoznat, v jaké roli na časové ose jako člověk jsem ( jsem v 
kuchyni a není uvařeno, tak vařím, jdu po chodníku a vidím odpadek, tak ho 
zvednu a hodím do koše, tedy udělám a hotovo ). Každý časoprostor má svá 
vlastní pravidla, které je třeba dodržet. 2. Artha - prostředky. Každé konání 
vyžaduje nějaké prostředky ( nástroje, které jsou důležité ke konání dharmy a 
cílem není je vlastnit, ale skrze ně konat ) 3. Karma - konání, čin ( konání v rámci 
možností dharmy a arthy - co mám k dispozici, s tím konám v roli na časové ose ) 
4. Mokša - osvobození se od cyklu času ( práce na sobě, prociťovat se pomocí 



osobního vývoje ). Je to poznání  Atma ( duše ), poznání smyslu života. Tento 
program není člověku přirozený, je satvou, kterou je potřeba vytvářet. Je důležité 
se vědomě na něj zaměřovat. V tomto programu se vytváří anumán. V tomto 
programu je klid. Je v něm " je mi jedno " ( mám jasno, jsem nepřipoutaný, jsem 
nad věcí )

Végdháran - vědomé zadržování přirozených způsobů vylučování. Jedná se 
zejména o močení, stolici, větry, říhání, kýchání... při častém zadržování dochází 
ke zdravotním komplikacím. Většina végdháran lze regulovat pomocí vzduchu, 
vhodným cvičením pranajámy ( vědomé dýchání, dle vzorce )

5 prvků - Pančmahabhút 
Ve Vesmíru vzniká jiskra ( cítění, které není vidět, ale už tam je ) a na časové ose 
dochází k realizaci ( existenci ). Tato jiskra se zahušťuje, ujasňuje, konkretizuje. 
Vzniká zvuk ( tanmátra, požadavek ), 1. éter. Ten se dále zahušťuje, vzniká pohyb 
2. vzduch ( éter v pohybu ). Pohybem vzniká tření a teplo ( teplem se 
neviditelnost přeměňuje do hmoty ) 3. oheň. Dalším zhuštěním vzniká 4. voda a 
5. země. 

Eter ( Akáša ) je prvek, který vzniká jako první při vývoji do hmoty. Je prázdný, 
neklade odpor, všeprostupující, všezahrnující, všemocný. Je prvním projevem 
vědomí a základní potřebou tělesných buněk. Jeho kvalitami jsou višada, laghu, 
súkšma.
Vzduch ( Váju ) je prvek a principem tohoto prvku je prána, což je pohyb/proud ve 
vědomí. Tento proud putuje od jedné buňky ke druhé a tím ovlivňuje pohyb srdce, 
dýchání...Smyslové podněty i motorické odezvy jsou jemným pohybem prány. 
Jeho kvalitami jsou čala, rúkša, laghu, šíta, khára, súkšma.
Oheň ( Agni ) je prvek, který přeměňuje jídlo na energii. Putuje celým tělem krví v 
podobě tepla. Ve všech smyslových orgánech je jemná složka ohně, je důležitý 
pro smyslové vnímání a zpracování vjemů v poznatek. V těle je přítomen v 
podobě plamene pozornosti. Jeho kvalitami jsou ušna, laghu, tíkšna, súkšma, 
čala, višada, rúkša, snigdha.
Voda ( Apas ) je prvek, který umožňuje všem prvkům udržet si svoji funkčnost, 
řídí veškeré funkce v těle. Jeho kvalitami jsou šíta, drava, snigdha, mridu, manda, 
šlakšna.
Země ( Prthiví ) je prvek, který je pevným základem veškerého života, poskytuje 
ochranu a potravu. V těle jsou zejména v podobě pevných struktur a tkání. Jeho 
kvalitami jsou šíta, manda, ávila, guru, kathina, sthira, sandra, sthúla.

Rodiče jsou důvodem pro dítě. V nic vznikne důvod ( bublá to ) a spojením muže 
se ženou vzniká embryo/buňka a dále postupně dochází k dalšímu dělení buněk a 
vývoji. Pak se dítě narodí, celé, utvořené. Po smrti zbydou kosti ( prvek země ).

V lidském těle se pančmahabhút projevují jako tridoš. Jsou to tři 
energie/živly/principy. Z prvků éteru a vzduchu vzniká tělesný Vát. Z prvků vody a 
ohně vzniká tělesný Pitt a z prvků vody a země vzniká tělesný Kaf. Tridoš řídí 



všechny tělesné funkce, mysl i vědomí.
 Základní konstituce lidské bytosti je dána už při početí a to kombinací tělesného 
vzduchu, ohně a vody, které se projevují v těle rodičů v daném okamžiku početí. 
To je Prakrti.
Pokud jsou v daném okamžiku doši stejné jak u Prakrti, bytost je zdravá. To je 
Vikrti a je to současný stav tridoš.

Doši jsou neoddělitelné. Ani velký Váju ( vát ) nepracuje nikdy sám. Spolu s 
ostatními došami buď vytváří nevyváženost nebo vyváženost. Váju obsahuje tedy 
částečně Pitt i Kaf a u ostatních je to stejné. Každá doša má svou subdošu 
( subtyp ), která má své sídlo. Jsou to místa, kde je určitá subdoš nahromaděná, 
ale vyskytuje se po celém těle. 

Vát/Váju - je silná, udržuje energii pro pohyb a silnou vůli. Nerovnovážná Vát 
způsobuje únavu, vysychání kůže, nadýmání, poruchy spánku a ztrátu činnosti 
smyslů. Chuť má svíravou. Barvy je černé až černohnědé.
Subtypy
Prána - řídícím prvkem je éter a hlavním sídlem je hlava. Vyplňuje prostor 
( púrana ) směrem dolů a dovnitř. Pohybuje se dolů ke krku a hrudníku a ovládá 
nádech, kýchání, polykání a říhání. Řídí ostatní vát. Prána pohybuje myslí a 
ustane-li ve svém pohybu, stává se blaženým vědomím.
Udána - řídícím prvkem je vzduch a hlavním sídlem je hrudník a krk. Pohybuje se 
nahoru ( udvahana ) a ovládá výdech a řeč, vyjadřování. Bez výdechu bychom 
nemohli mluvit. 
Samána - řídícím prvkem je oheň a hlavním sídlem je tenké střevo. Štěpí a 
odděluje ( vivéka ). Pohybuje se lineárně. Je důležitou energií k trávení.
Vjána - řídícím prvkem je voda a hlavním sídlem je srdce a celé tělo. Pulzuje a 
tepe ( praspandanam ). Pohybuje se kruhově. Je silná a udržuje krevní oběh.
Apána - řídícím prvkem je země a hlavním sídlem je pánev a tlusté střevo. 
Udržuje ( dhárana ). Pohybuje se dolů a ven.

Pitt - podporuje trávení a koncentraci. Vytváří v těle teplo, je odpovědná za sílu 
zraku a jemnost těla. Má vliv na různé tělesné funkce. Nerovnovážný pitt 
způsobuje změnu barvu moče, stolice, očí, kůže a zvyšuje se pocit hladu a pocit 
pálení. Chuť má tedy pálivou, ale i hořkou, masitý zápach. Barvy je červené a 
žluté.
Subtypy
Sádhaka - řídícím prvkem je éter a hlavním sídlem je hlava a srdce. Rozeznává 
pravdu a je energií pro mysl. Ovládá naši schopnost poznání a rozlišení ideí. 
Ovlivňuje vědomé chápání a myšlení. Dá se ovládat pomocí džnána jogy. 
Aločaka - řídícím prvkem je vzduch a hlavním sídlem jsou oči. Ovládá zrak a 
zpracovává světlo, které přijímáme z okolí. Udržuje barvu duhovky.
Slzy vytékající z vnitřního koutku oka jsou vátového charakteru a jsou studené. 
Slzy vytékající ze středu oka jsou pittového charakteru a jsou horké. Slzy 
vytékající z vnějšího koutku oka jsou kafového charakteru a jsou husté a sladké.
Páčaka - řídícím prvkem je oheň a hlavním sídlem je tenké střevo a žaludek. Tráví, 
vstřebává a přeměňuje potravu. V žaludku je důležitý hlavní oheň celého těla - 



džátara agni. 
Raňdžaka - řídícím prvkem je voda a hlavním sídlem jsou játra, slezina a žaludek. 
Je plná barev, dává barvu krvi. V játrech rozkládá hemoglobin ( krevní barvivo ), z 
kterého vzniká žluč a následně zabarvuje moč, stolici a pot. Je faktorem v 
žaludku, který má na starosti tvorbu krve v kostní dřeni. Ve slezině má ochrannou 
funkci, zabíjí parazity. Játra jsou sídlem hněvu a nenávisti.
Brhádžaka - řídícím prvkem je země a hlavním sídlem je kůže. Uchovává barvu, 
lesk a teplotu kůže. Pomáhá při procesu aplikace oleje a léčiv na kůži. Princip 
ohně, který je zde přítomný, vstřebává látky z oleje, léčiva. Udržuje hmatový 
smysl a umožňuje pociťování doteku, bolesti.

Kaf - udržuje vše v těle ( tělesné tekutiny ). Odpovídá za pevnost, stabilitu a 
povzbuzuje růst. Nerovnovážný kaf způsobuje těžkost, ospalost, únavu, pocit 
chladu a zvětšení množství hlenů. Má sladkou a také slanou chuť a je bílé barvy.
Subtypy
Tarpaka - řídícím prvkem je éter a hlavním sídlem je hlava, srdce a mozkomíšní 
mok. Ovlivňuje myšlení, emoce a paměť. Navozuje pocit klidu a radosti. Meditací 
se probouráváme do tarpaka a prána z ní pak vynáší na povrch vzpomínky. Nízká 
kvalita tarpaka snižuje citlivost, pokud se díváme na určitý předmět filtrem 
minulých vzpomínek, zastírá nám to zrak. Pokud se však na nějaký předmět 
díváme bez času, díváme se na něj i bez vzdálenosti, díváme se bez oddělenosti. 
Pozorovatel se stává pozorovaným. Je to stav vědomí, kdy je možná proměna a 
tato proměna je očista tarpaka.
Avalambaka - řídícím prvkem je vzduch a hlavním sídlem jsou plíce, srdce a páteř. 
Dělá podporu i pro žebra. Podporuje veškeré systémy kafy. Vytváří pocit důvěry a 
odvahy a schopnost postavit se problémům. 
Klédaka - řídícím prvkem je oheň a hlavním sídlem v žaludku a břiše. Vytváří 
tekutinu potřebnou k trávení a k trávenému jídlu přidává vlhkost. Vyživuje rasu. 
Bodhaka - řídícím prvkem je voda a hlavním sídlem je ústní dutina. Pomáhá tvořit 
sliny ( působí v základní fázi trávení jídla ) a polykat. Umožňuje rozlišit chuť jídla a 
pomáhá vytvoření řeči. 
Šléšaka - řídícím prvkem je země a hlavním sídlem jsou klouby. Pomáhá 
promazávání kloubů a vyživuje kosti. 

Játra (Jakrt)
Tuhá, měkká, hladká až sliznatá čepice červenohnědé barvy, z které vychází 
šňůry. Čepice je s kšiltem (jako jedna část) a s pokrývkou hlavy (jako druhá část) 
spojená ozdobným pruhem (jaterní vaz) Šňůry jsou 1. žlučovod, který má na 
konci bambulku (žlučník) Žlučovod vychází z jater, kde se tvoří žluč (roztok 
pittového charakteru) 2. jaterní tepna -  vede od srdce a zásobuje okysličenou 
krví játra, přivádí kyslík do buněk jater. 3. jaterní žíly (vlévá se do dolní duté žíly) 
a dolní dutá žíla (centrální) a dopravuje z jater odkysličenou krev do pravé síně 
srdce 4. vrátnicová žíla (přivádí krev do jater s látkami, které se v játrech dále 
zpracovávají) Středem jater prochází centrální žíla, která spojuje (stmeluje) 
jaterní lalůčky. Játra mají Kost (ohraničený okraj) a Ang (obsah - to vevnitř). 
Kost přechází v Ang. I Kost je Kostem a zároveň Angem. Ang přechází v Kost. I 
Ang je Angem a zároveň Kostem. Jakrt jsou celek a okraj celku je Kost. Ang je 



obsah (tkáň jater) I okraj má však v sobě obsah a obsah má v sobě okraj. 
Játra leží pod bránicí na pravé straně břišní dutiny a k bránici přiléhají hladkou 
brániční plochou. Z druhé strany na jejich plochu naléhají orgány břišní dutiny a 
mezi nimi jsou vazy, které fixují játra. Na této ploše se nachází jaterní brána a 
touto bránou do jater vstupuje jaterní tepna, vrátnicová žíla a také zde vystupují 
žlučové cesty.
Játra - jednotkou jater je jaterní lalůček (v játrech jich je až na 1 milion) centrální 
žíly a je tvořen jaterními buňkami - hepatocyty, které jsou uspořádány kolem 
centrální žíly, která protéká středem všech uspořádaných lalůčků. Mezi 
hepatocyty probíhají krevní kapiláry (malinké cévky) a ve stěnách krevních 
kapilár se vyskytují Kuppferovy buňky a kolem krevních kapilár je tzv.Disseho 
prostor, který je mezi stěnou krevních kapilár a jaterní buňkou. V prostorách mezi 
hepatocyty se nacházejí žlučové kapiláry, kam je produkovaná žluč. Vrátnicová 
žíla vstupuje do jater v jaterní bráně a dál se větví až na žíly a dále na krevní 
kapiláry, které protékají hepatocyty a stékají se pak v centrální žíle. Centrální žíly 
se opět spojují a krev vtéká do jaterních žil, které se vlévají do dolní duté žíly. 
Jaterní tepna vstupuje do jater v jaterní bráně a větví se podobně jako vrátnicová 
žíla. V krevních kapilárách dochází ke smíchání obou oběhů. Hepatocyty produkují 
žluč do jakýchsi mezer, kterými jsou pospojované do žlučových kapilár a ty ústí 
do kanálků (Herringovy) a ty se spojují ve žlučovody a žluč je pak shromažďovaná 
ve žlučníku. Játra jsou chemickou továrnou, dochází zde k různým syntézám 
(výrobě), rozkladům (degradaci), odbourávání i vychytávání z krve. Tepny vedou 
krev od srdce a žíly krev do srdce. Játra jsou také skladem.
Vazivo (kost) - játra (ang) - játra (kost) - tkáň (ang) - tkáň (kost) - lalůčky (ang) - 
lalůčky (kost) - Disseho prostor (ang) - Disseho prostor (kost) - hapatocyty, krevní 
(Kuppferovy buňky), žlučové kapiláry (ang) - hepatocyty, krevní (Kuppferovy 
buňky), žlučové kapiláry (kost) - molekula (ang) - molekula (kost) - atom (ang).

Guny jsou kvality, které působí na principu protichůdných sil a jsou základem 
tridos. Celý vesmír funguje na tomto základu.
Zdraví znamená rovnováhu tridoš. Rovnováha se nastolí, pokud snížíme jednu 
dominantní doš. Pokud jsou však dominantní dvě doši, pak zvýšíme tu nejslabší.

Čala - zvětšuje agni jater, zvyšuje vát a pit a snižuje kaf, převládá prvek éteru, 
vzduchu, vody a ohně. Játra budou neklidná, pohyblivá, bude v nich chvění, 
roztřesená, budou pracovat bez odpočinku, může se zrychlit průtok krve a dojde k 
nekvalitní práci buněk.
Vyvážení
Sthira - snižuje agni, snižuje vát a pit a zvyšuje kaf, převládá prvek vody a země. 
Játra se zklidní, odpočinou, budou spokojenější, může se snížit průtok krve a 
práce buněk bude kvalitnější.

Tíkšna - zvyšuje agni jater, zvyšuje vát a pit a snižuje kaf, převládá prvek éteru, 
vzduchu, vody a ohně. V játrech se mohou vytvořit dírky, tíkšna je jako kyselina, 
která vše zničí, je horká a rychlá a nedá se zastavit a může dojít i k vyschnutí.
Vyvážení
Manda - snižuje agni jater, snižuje vát, pit a zvyšuje kaf, převládá prvek vody a 



země. V játrech dojde ke zpomalení, uvolnění, relaxaci a dirky se zacelí. 

Súkšma - zvyšuje agni jater, zvyšuje vát a pit a snižuje kaf, převládá prvek éteru, 
vzduchu, vody a ohně. Tato kvalita v játrech ve zvýšené míře všude lehce 
pronikne, játra budou zmenšená, lehká, suchá.
Vyvážení
Sthúla - snižuje agni jater, snižuje vát a pit a zvyšuje kaf, převládá prvek vody a 
země. Játra se zvětší, ztěžknou a prokrví.

Laghu - zvyšuje agni jater, zvyšuje vát a pit a snižuje kaf, převládá prvek éteru, 
vzduchu, vody a ohně. Díky této kvalitě budou játra zmatená, ustrašená, stažená 
a nedokrvená.
Vyvážení
Guru - snižuje agni jater, snižuje vát a pit a zvyšuje kaf, převládá prvek vody a 
země. Játra budou stabilní, ztěžknou, uvolní a zlepší se prokrvení.

Višada - zvyšuje agni jater, zvyšuje vát a pit a snižuje kaf, převládá prvek éteru, 
vzduchu, vody a ohně. Játra budou pracovat izolovaně, samostatně, nebudou 
dbát pokynů a může dojít k perforaci.
Vyvážení
Avila - snižuje agni jater, snižuje vát a pit a zvyšuje kaf, převládá prvek vody a 
země. Buňky začnou pracovat společně, přilnou k sobě.

Rúkša - zvyšuje agni jater, zvyšuje vát a snižuje pit a kaf, převládá prvek éteru a 
vzduchu. Jaterní buňky budou mít trhlinky, budou suché a tvrdé a budou nafouklá 
a zvětšená.
Vyvážení
Snigdha - snižuje agni, snižuje vát a zvyšuje pit a kaf, převládá prvek vody, ohně 
a země. Tato guna dodá hladkost a vlhkost, trhlinky se zacelí a játra se zmenší a 
uvolní.

Khára - zvyšuje agni jater, zvyšuje vát a snižuje pit a kaf, převládá prvek éteru a 
vzduchu. Játra budou suchá s trhlinami nebo šupinkami, bez hladkého povrchu.
Vyvážení
Šlakšna - snižuje agni jater, snižuje vát a zvyšuje pit a kaf, převládá prvek vody, 
ohně a země. Tato guna dodá hladkost, trhlinky se zacelí a sníží se suchost.

Ušna - zvyšuje agni jater, zvyšuje pit a snižuje vát a kaf, převládá prvek ohně a 
vody. Játra budou horká, rozpálená, rozpínavá a budou bublat, vařit se a budou 
nazlobená.
Vyvážení
Šíta - snižuje agni jater, snižuje pit a zvyšuje vát a kaf, převládá prvek éteru a 
vzduchu, vody a země. Játra se zchladí, zklidní, stmelí se a uvolní.

Guru - snižuje agni jater, zvyšuje kaf a snižuje vát a pit, převládá prvek vody a 
země. Játra budou zpomalená, těžká, otupělá a lenivá.
Vyvážení



Laghu - zvyšuje agni jater, snižuje kaf a zvyšuje vát a pit, převládá prvek éteru a 
vzduchu, vody a ohně. Tato kvalita bude játra osvěžovat a čistit, budou čilá a 
jemná.

--- Kathina - snižuje agni jater, zvyšuje vát a kaf a snižuje pit, převládá prvek 
éteru a vzduchu, vody a země. Játra mohou být zatvrdlá, mít nárůst buněk, 
necitlivá, krutá.
Vyvážení
Mridu - snižuje agni jater, zvyšuje pit a kaf a snižuje vát, převládá prvek vody, 
ohně a země. Tato guna dodá péči, uvolnění, klid a jistotu (bezpečí).

 --- Sandra - snižuje agni jater, zvyšuje kaf, snižuje vát a pit, převládá prvek vody 
a země. Játra budou tuhá, hustá, pevná, ve stagnaci.
Vyvážení
Drava - snižuje agni, snižuje vát, zvyšuje kaf a pit, převládá prvek vody, ohně a 
země. V játrech bude rozpouštět zatuhliny, zkapalňovat je a odplavovat.

Dhátu je tmelící materiál těla, tvoří mnoho molekul dohromady a pak se tvoří 
dhátu (tkáně) jako 1. Rasa - tekutina života, plazma (lymfa, sérum, bílé krvinky) a 
tvoří kaf formu 2. Rakta - červené krvinky a tvoří pit formu 3. Mámsa - maso 
(svaly) a tvoří kaf formu 4. Méda - tuk a tuková tkáň a tvoří kaf formu 5. Asthi - 
kosti a chrupavky a tvoří vát formu 6. Madždžá - kostní dřeň, nervová tkáň a tvoří 
kaf formu 7. Šukra - mužská a Artáva - ženská rozmnožovací tkáň a tvoří kaf 
formu.
Dhátu v těle dostávají výživu z potravy a mysli. Potrava prochází procesem 
trávení v žaludku a pak se dostává do tenkého a tlustého střeva.Toto vše řídí 
hlavní oheň džátara agni a princip v játrech bhúta agni. Výživu dhátus řídí 
džáthara agni a každý dhátus má ještě svůj vlastní agni. Je důležité, aby každý 
dhátus měl dostatečně silný agni, aby byl schopen udržet fyziologické funkce 
dhátus. Živiny, které dhátu získá, zpracovává (tráví) a vzniká 1. stháji (zralá, plně 
formovaná tkáň a 2. astháji (nezralá, syrová tkáň), což je forma výživy pro další 
úroveň formování tkáně. Matkou dhátus je struktura, která udržuje a vyživuje 
dhátus. Ve struktuře je dhátu agni a přeměňuje nezpracovaný dhátu na 
zpracovaný. Konečný produkt stráveného jídla (živinový předchůdce dhátu) je 
ahára rasa. Vytváří ho džátara agni a bhúta agni a stává se v nezralou rasu dhátu 
za 12 hodin a za 5 dní ve zralou rasu dhátu a zároveň se stává nezralou raktou 
pru druhý dhátus. pak se za dalších 5 dní přeměňuje ve sthájí raktu. Od 
počátečního vzniku ahára rasy trvá 10 dní, než vznikne zralá rakta dhátu. Je 7 
dhátus a fáze jejich výživy trvá 5 dní. 7 x 5 = 35. Z rasa dhátu se tedy stává zralá 
šukra či aráva dhátu za 35 dní.
Při přeměně z astháji na stháji dhátu vzniká u každého dhátu 3 typy produktů. 1. 
sára (stháji dhátu sama o sobě, čistá esence) 2. je vyšší vedlejší produkt upa 
dhátu a 3. nižší vedlejší produkt mala. Dhátu, který je plně dozrálý a skvělé 
kvality se nazývá dhátu sára. 
Onemocnění vzniká vstupem doši do dhátu a kvality, které si sebou nese, 
ovlivňuje kvalitu i kvantitu dhátu. Pokud vznikne kvalitativní změna postižením 
astháji dhátu (dušti), dochází k akutnímu onemocnění, které léčíme jako 



nerovnováha vát, pit, kaf. Pokud dojde kvalitativní změna postižením stháji dhátu 
(dušti), dochází k chronickému onemocnění, které léčíme vyvážením nadměrné 
doši, ale i postiženou dhátu - pančakarmou. Pokud vznikne kvantitativní změna a 
to tak, že se zvýší kvantita dhátu vlivem nízkého agni, nazývá se toto 
onemocnění dhátu vrddhi. Pokud se sníží kvantita dhátu vlivem vysokého agni, 
nazývá se toto onemocnění dhátu kšaja. 
Vstoupí-li tedy vychýlená doša do dhátu, kvality, keré si sebou nese, ovlivní 
kvalitu dhátu. Např. rasa je kafového charakteru a vstup např. vát do této dhátu 
způsobí protichůdné projevy. Doša může v dhátu způsobit svými kvalitami zvýšení 
či snížení, ovlivní výživu  příslušného dhátu i příslušný dhátu agni. Pokud způsobí 
zpomalení agni, dojde k nadměrné tvorbě dhátu a pokud způsobí zvýšení agni, 
dojde ke snížené tvorbě dhátu. Tedy kvantitativní změna může způsobit 
kvalitativní změnu.

1. Rasa - astháji - 1. sára 2. pokožka (1.vrstva kůže) kojení, menstruace 3. hlen 
(pošaka kaf) - stháji dhátu
2. Rakta - astháji - 1. sára 2. cévy, malé šlachy, vazy 3. žluč (pošaka pit) - stháji 
dhátu
3. Mámsa - astháji - 1. sára 2. 6 vrstev kůže a podkožní tuk 3. krusta v nose, 
strupy, ušní maz, zubní kámen, mazová      sekrece, povlak na jazyku - stháji 
dhátu
4. Méda - astháji - 1. sára 2. šlachy, úpony, ploché svaly, lymfatické cévy 3. pot - 
stháji dhátu
5. Asthi - astháji - 1. sára 2. zuby 3. nehty, vlasy - stháji dhátu
6. Madždžá - astháji - 1. sára 2. slzy 3. mastná oční sekrece - stháji dhátu
7. Šukra, Artháva - astháji - 1. sára 2. odžas ( svěžest) a vzniká při výživě všech 
dhátu a vstupuje do srdce, kde vyživuje para odžas 3. ochlupení podpaží a 
pohlaví

Seznámení s ajurvédou mi otevřelo dveře do světa sebepoznání.  Je to cesta bez 
začátku a bez konce. Ochutnáváním ajurvédy se člověk zamýšlí nad souvislostmi, 
které k němu přicházejí v podobě přítomného okamžiku a tyto souvislosti 
zkoumá. Děkuji za šanci, kterou jsem měla možnost dostat a závěrem…

 Om bhur buvah svaha tat savitur varenjam, bhargo devasja dimahi, dijo jonah 
pracodajat.


