
                                        CO JSEM POCHOPILA Z AJURVÉDY

To je téma naší práce po ukončení prvního ročníku studia. Ale pro začátek pár slov o mně a co mě ke 
studiu ajurvédy přivedlo. 
Už jako malou mě zajímala minulost. Mám ráda staré legendy, báje, pověsti. Něco, co je zahaleno 
tajemstvím. Bohužel,  našim dnešním chápáním si spoustu věcí  neumíme vysvětlit a tak těmto věcem 
dáváme nálepky v rámci našich, dost častých omezených představ. Fascinuje mě vesmír, otázky života a 
smrti, chování lidí a vše co s tím souvisí.  Dalo by se říct, že jsem věčný hledač tajemství a smyslu života.  
Než jsem objevila ajurvédu, tak to byly jenom střípky, jednotlivé kousíčky, které se tu a tam objevily. 
Pořád to ale nezapadalo do sebe. Moje zvědavost byla uspokojena jenom do určité míry.   
Teď po prvním ročníku ajurvédy vím, že jsem otevřela třináctou komnatu. Zatím jenom nesměle vzala za 
kliku, udělala první krok a přede mnou se najednou otevřel jiný svět. Svět, který mi konečně dává 
odpovědi na to, co hledám. Jedna otázka je zodpovězena a tisíc nových se objeví. Ale už vím, kde je zdroj 
a kde mám čerpat. 
Už jenom samotná podstata ajurvédy a řešení nemoci. Nemoc si vytváříme sami. Je to varování, že něco 
děláme špatně. Naše tělo je prostředek, nástroj a nemoc výsledek. Nás ale nezajímá výsledek. Pátráme po 
tom, co bylo příčinou, spuštěním  nemoci. Jdeme pozpátku v procesu – hledáme důvod. Je to jako když 
hledáme odpovědi na to, jak vznikl vesmír. Vracíme se zpátky do minulosti a z bezprostředního projevu 
okolí planet, galaxií objevujeme černé díry, temnou hmotu, temnou energii. Náš vesmír i naše fyzické tělo 
se skládá ze stejných prvků: éter, vzduch, oheň, voda, zem. Ajurvéda tomu říká pančmahabúty. Spojením 
pančmahabút vzniká život. A kombinaci těchto jednotlivých mahabút vznikají dóši. Jsou tři: vát, pit a kaf. 
Dóša  znamená vychýlení,  porucha.  Rovnost  /sam/  všech dóš  u  živého  člověka  není možná.  Každou 
vteřinou dochází ke změně. Dóša je záležitostí fyzického těla. Dominance jednotlivé dóši  je daná již při 
narození. Poměr jednotlivých dóš v těle znamená naši individualitu, odlišnost. Proto v ajurvédě nic neplatí 
univerzálně. Každý člověk je originál a musí se k němu i tak přistupovat. 
První dóšou je Vát.  
VÁT je tvořena éterem (akáš) a vzduchem (vájú). Vat generuje pohyb ve střevech, plících, nervech, mysli. 
Je to hýbající prvek, začátek akce, startér, první v štafetě. Bez tohoto impulzu další dvě dóši pit a kaf se 
nemůžou projevit. Vát je život.
Vát, ten kdo nese v těle vítr – vájú.  

Jejím projevem, konáním jsou tyto guny:  suchá RÚKŠA 
                                                                    studená, chladná ŠÍTA 
                                                                    lehká LAGHU
                                                                    všudepřítomná, jemná , malá ŠUKŠMA
                                                                    neustále v pohybu, mobilní ČALA
                                                                    drsná KHÁRA
                                                                    čistá, jemná, nešlemovitá VIŠADA        

Vát  má ještě pět podtypů : 
Prána – vájů:  sídlo převážně v horní polovině těla, mozek, uši, nos, ústa,  plíce, srdce,  střeva. Pohyb 
dovnitř a dolů. Púrana, ta co naplňuje.
Udána- vájů: sídlo bránice, hrdlo. Pohyb nahoru a ven.
Samána-vájů: sídlo střeva, pohyb lineární, sáma, ta která vyživuje.
Apána – vájú: dolní polovina těla, směr dolů a ven, stolice, moč, menstruace, porod. Spojena s prvkem 
země. Dhá-držet, dhárana, ta která drží.
Vjána-vájů: sídlo srdce, pulzace, cirkulace. Je nosič, přinutí k pohybu.
Proto i fyziologie člověka typu vát je různá.  Má nepravidelné tělo. Může být malé i velké, pružné, nestálé, 
neklidné.  
Je to aktivní člověk, nerozhodný, plný obav, snadno se pro něco nadchne  ale dokončit to musí někdo jiný. 
Pořád má z něčeho obavy. Je nervózní, plný úzkosti. Snadno se rozčílí, je výbušný, rychle chápe ale i 
rychle zapomene. 
Pokud dojde ke snížení váty tak se to projeví otupělostí, ospalostí, nedostatkem energie, vyhořelostí.  
Zvýšení váty se projevuje buzením po půlnoci, suchou kůží. Je dobře patrná u osob vyššího věku. Vátu 
nelze zastavit, ne na úrovni hrubohmotného těla, pouze přesměrovat.



 Vát  působí  mezi 02,00 až 06,00  hodinou a  14,00 až 18,00 hodinou.

     

Druhou dóšou je pit. Je tvořena ohněm (agní) a vodou (jala). Má na starosti veškerou přeměnu v těle. Pit 
usnadňuje šíření, uvolňuje svaly, smyslové orgány – oční vjemy, mysl. 
Jejím projevem jsou tyto guny: mastná, tučná, olejnatá SNIGDHA
                                                    horká ÚŠNA 
                                                    ostrá, rychlá TÍKŠNA
                                                    tekutá, řídká  DRAVA 
                                                    jemná, čistá, nešlemovitá VIŠADA
                                                    jemná, malá ŠÚKŠMA
                                                    hladká, sliznatá ŠLAKŠNA
                                                    měkká MRIDU
                                                    lehká LAGHU
  
Pit stejně jako Vát má ještě pět podtypů:
Sádhaka pita: hlava tzv. šišinka, mimosmyslové vnímání, srdce-impulzy
Áločaka pita: oči, zpracování vjemů v mozku
Páčaka pita: žaludek, ten který to dělá
Rándžaka pita: játra-agní v játrech, ten který dává barvu stolici, moči
Bhrndžaka pita: termoregulátor, zodpovědný za to jak bude prokrvena naše kůže 

Tělo člověka typu pit je souměrné, středně velké, oči světlé. Má velké nároky  na sebe a toto vyžaduje  i 
od ostatních lidí, pořád mu něco vadí, snadno se rozčílí, nezapomíná tak rychle jako vát, je odvážný. 

Pit působí mezi 22,00 až 02,00 hodinou a 10,00 až 14,00 hodinou
 
Třetí dóšou je kaf.  Je složena z vody (jala) a země (prtví). Je to vše co vidíme svaly, tuková vrstva, 
mazivo. Je to stabilita, láska, pochopení, připoutanost. 
Její projevem jsou tyto guny: lepkavá, šlemovitá, nečistá AVÍLA
                                               hrubá, velká, robustní STHÚLA
                                               statická, nehybná STHIRA
                                               řídká, tekutá DRAVA
                                               hutná, tuhá SANDRA
                                               mastná, olejnatá SNIGDHA
                                               hladká, sliznatá ŠLAKŠNA
                                                měkká MRIDU
                                                tvrdá, tvrdohlavá KATHINA
                                                těžká, dominující GURU
                                                pomalá, tupá MANDA
                                               chladná, studená ŠÍTA   

KAF má ještě pět podtypů:
Tarpaka kafa: sídlo hlava, chladící tekutina mezi mozkovými plenami
Bodhaka kafa: ústa, zvlhčuje ústní dutinu, je zodpovědná za proces
Avalambaka kafa: hrudník-dýchací cesty, osrdečník
Klédaka kafa: žaludek- zvlhčuje a chrání žaludeční stěnu před trávícím ohněm (agní)
Šlésaka kafa: kloubní spojení, zajišťuje hladký pohyb kloubů. 
 
Fyziologie člověka: široké a pevné kosti, je krev a mléko, větší obsah tuku,  je laskavý, pohodový, nemá 
rád změnu, je vázaný na jedno místo, člověka. 

Kaf  působí mezi 06,00 až 10,00 hodinou a 18,00 až 21,00 hodinou 



Pokud má člověk vyrovnané dóši jeho život to prodlužuje, pokud z nějakého důvodu dojde ke snížení 
nebo zvýšení tzv. vychýlení, dochází ke zkrácení délky života. A člověk by měl umřít na stáří a ne na 
nemoc. Zvýšení nebo snížení může nastat i střídáním ročních období, jídlem, stresem. A toto by měl utišit 
pomocí léků a látek opačných vlastností. Vhodná  je změna jídelníčku, zařadit cvičení, pranajámu. Vytvořit 
si denní režim neboli dinučarja.     

Naše tělo a každý orgán má svůj košt /obal/a košt ang/obsah/. Obal ovlivňuje obsah a ten je zase obalem 
dalšího obsahu.  Je to jako nekončící řetězec.          
KOŠT má svoji strukturu a KOŠT  ANG  má vlastnosti košt tzn. jaký košt takový košt ang.
Košt se skládá z pěti prvků – pančmahabhút éter, vzduch, oheň, voda, zem.    
Jako příklad jsem si vybrala srdce. Jedná se o nepárový orgán, tvarem a velikostí připomíná zatnutou pěst. 
Nachází se na levé straně hrudníku. Pumpuje krev po celém těle. Krev neboli červené krvinky jsou v srdci 
a cévách. Rakta dhátu neboli krevní tkáň je podle ajurvédy jednou z tkání SEPTHA DHÁTU. Jedná se o 
sedm tkání z kterého je složeno lidské tělo. Můžeme si to představit jako pyramidu. První schod základny 
tvoří  ras-plasma, druhý schod tvoří rakt-červené krvinky, pak máms-svaly, méd-tuk, asthi-kosti, madža-
dřeň, nervová tkáň a vrchol pyramidy je šukra/atráva dhátu. To jsou semena a vaječníky. 
Krev je rozváděna po celém těle naším srdcem. Rakt vzniká u plodu v játrech a slezině. Postupně tuto 
funkci přebírá kostní dřeň.  Rozklad staré rakt dhátu má na starosti slezina. Předchozí ras dhátu vyživuje a 
rakt dhátu oživuje /jívana, ten kdo je živý/. Přenáší prána k buňkám, udržuje životní sílu, aktivitu těla, 
roznáší teplo po těle a zbarvuje naše tělo. Živostnost červených krvinek je cca 120 dní. Jejich hlavní úlohou 
je vázat na sebe díky hemoglobinu plyny zejména kyslík a oxid uhličitý. Vazba je možná díky atomu železa 
v hemoglobinu. Z nezralé /asthai/ dhátu vzniká po deseti dnech zralá /stha/ rakt dhátu. Současně vzniká 
nezralá /asthai/ dhátu další úrovně a tou je mams.
Vedlejším produktem /upadhátu/ jsou krevní cévy neboli širá  a vazivo neboli kandará. Krev si sama sobě 
vytváří dráhu, kterou bude téct. Dále jsou to šlachy a fascie. Další vedlejší produkt je pošaka pita. Je to 
produkt, který vyživuje všechny typy pit v těle. A pro ajurvédu velmi důležitý odpad neboli mala a tou je 
pot a žluč.    
Ke změně dhátu  může dojít z kvantitativních nebo kvalitativních důvodů. 
Dhátu kšaya-snížení: anémie, bledost, studené ruce a nohy, snížená vitalita
Dhátu vrudhi-zvýšení: hemeroidy, vysoký krevní tlak, nechuť jíst maso, krvácení z nosu   
Dhátu dušti-narušení: opary, mononukleóza, HIV.

Obalem srdce /koštem/ je osrdečník – vazivová dvojvrstva.  Je to  nejvrchnější vrstva srdce, jakýsi    vak, 
ve kterém je srdce uloženo. Chrání ho před chladem, horkem, úrazy. To má na starosti avalambaka kafa. 
Pokud dojde v osrdečníku ke zvýšení kaf, srdce nebude mít dostatek prostoru. Záněty, infarkt jsou 
projevem zvýšené pit a vysychání je projevem zvýšené vát. Srdce je sval. Je to kombinace máms a méd 
dhátu. MAMS DHÁTU vzniká jako třetí dhátu v pořadí z rakt a znamená svalová tkáň. Jediná dokáže 
měnit energii do pohybu, dodává sílu, pokrývá, formuje tělo /lepana/. Chrání vnitřní orgány. Vytváří teplo, 
které ras a rakt rozvádí po těle. Svaly mají schopnost se smršťovat a pak uvolňovat. Je to dané přítomností 
smrštitelných vláken tzv. myobril. Každý sval je spojen s nervem. Zralá /stha/ mams dhátu vzniká po 
patnácti dnech a současně vzniká nezralá /asthai/ dhátu další úrovně med. 
Vedlejším produktem /upadhátu/ je kůže /tvačá/ a tuk svalů/vasá/. 
Póšaka kafa vyživuje všechny typy kafa v těle. Kaf tvoří cca 90% a zbytek tvoří pitt.
Mala /odpad/  tvoří maz, sekrety z uší, nosu, dýchacích cest, povlak jazyku.

  
Dhátu kšaya: vyčerpání, nízká potence
Dhátu vrudhi: zvýšené svalstvo, otoky  
Dhátu dušti: svrbění kůže, otoky krku, pocity pálení a bolesti v celém těle.
MED DHÁTU  je v pořadí čtvrtou dhátu. Vzniká přeměnou z  mams dhátu a je to tuková tkáň. Má na 
starosti maz v těle  /snehana/. Nachází se v celém těle. Je to měkkost, jemnost, tepelná izolace. Zralá /stha/ 
med dhátu vzniká po pěti dnech z předchozí dhátu a celkem po dvaceti dnech. Současně se formuje nezralá 



/asthai/ dhátu další úrovně asthi. Méda dhátu silně působí na žlázy s vnitřním vylučováním. Méda dhátu 
jsou naše nestrávené emoce, naše podvědomí.   
Vedlejším produktem jsou vazy, šlachy /snáyu/  a klouby /sandhi/.
Póšaka kafa vyživuje všechny typy kafa v těle např. klouby
Mala: pot /svéda/
Dhátu kšaya: vyhublost, ztuhlost kloubů, osteoporóza, zvýšená činnost štítné žlázy      
Dhátu vrudhi: obezita, snížená funkce štítné žlázy a trávení
Dhátu dušti: cukrovka, zápach těla, silné pocení

 Jednotlivé dóši určují naše chování a podle dominantní tkáně v těle se určuje dhátu sár prakrti.

Srdce je rozděleno na čtyři části. Pravá síň, pravá komora a levá síň, levá komora. Malý plicní oběh 
rozvádí okysličenou krev. Ta přitéká z celého těla do pravé síně. Pak pokračuje do pravé komory a dále do 
plic kde se okysličí a pokračuje do levé síně.   
Velký tělní krevní oběh rozvádí okysličenou krev po celém těle. Okysličená krev z levé síně pokračuje do 
levé komory a skrze aortu do tělního oběhu a dutými žílami se vrací zpět do srdce.   Zvýšením  vát a 
působením jednou  z jejich vlastností čala-neustále v pohybu se projeví  jako rychlá aritmie srdce. 
Zvýšení pit / tíkšna-ostrá, úšna-horká/ se může nastat prasknutí aorty.
 Zvýšená kaf / manda-pomalá, tupá/ se projeví jako    pomalá aritmie, ucpané žíly.
Mezi pravou síní a pravou komorou je trojcípá chlopeň, pravou komorou a plícnicí je poloměsíčitá plicní 
chlopeň. Mezi levou síní a levou komorou je dvojcípá chlopeň a levou komorou a aortou je poloměsíčitá 
aortální chlopeň. Chlopně jsou med dhátu a za normálního stavu jsou nepropustnou překážkou, 
zabezpečují jednosměrný tok krve.  Nedomykavost chlopní se projeví únavou, otoky dolních končetin, 
bolesti na hrudi,  
Pulz kopíruje naše tělo. Metabolizmus neboli srdeční impulzy řídí sádhaka pita, prána vájů a vjáma vájů. 
Problém se srdcem je v naší hlavě, mysli.     
Pokud dojde k onemocnění srdce nebo jakéhokoliv orgánu nejdřív se musíme zaměřit na guny a jejich 
projevy. Dalším krokem je zkoumání mahabhút, tridóš, trigun, ahamkáru, puruše a prakrti. 
Toto všechno je vzájemně propojené. Všechno spolu souvisí a to je na tom to úžasné.  A to je ajurvéda - 
kouzelné slůvko, paklíč k životu a návod pro toho, kdo chce mít kvalitnější život.         

                                                                                       Jana Nováková         


