Typy váty a vát dóš
Prán
Prán vát je realizační energie, jsou to myšlenky, nápady, pokyny pro pohyby...
Vlastně nevím, co by pránu neovlivnilo. Všechno vyvolává myšlenky, nějakou reakci, nápady,... Ať je to práce, fyzická aktivita, myšlenky na jídlo, televize, učení, prán pořád pracuje. Zvyšuje se aktivita.  
Prán určitě ovlivňují různé drogy např. psychostimulancia, halucinogeny, léky na psychiku, ale i byliny, kafe, alkohol,...  Prána se vnějšími vlivy většinou zvyšuje. Zklidnění může nastat naopak když se snažíme "vypnout". Například meditace, dechové cvičení, jednoduchá manuální práce. Spánek?
Pokud existují překážky pro prán vát, mohou se vyvinout různé nemoci nervové soustavy.  Například ochrnutí - přerušení vedení informace. 
Nebo když se dítě praští do hlavy a vyvine se epilepsie. 
Jak vzniká stařecká demence? Sníží se schopnost zpracování a ukládání informací, je tam jenom vát a informace utečou? Nebo je tam překážka vedení a informace vůbec neprojde?
Udán
Udána sídlí v krku a plících a řídí pohyb nahoru tzn. hlavně výdech. Budeme-li zasahovat vnějšími vlivy, tento pohyb můžeme zastavit, zpomalit, zrychlit, znepravidelnit. Udán se zvýší když se zadýcháme, například začneme-li běhat nebo jsme-li nervózní. 
Vát řídí dýchání a pokud dostane do cesty překážku například v podobě vdechnutého knoflíku, začneme kašlat. Tím se snažíme knoflíku zbavit a vzduch, který musí proudit ho obchází kud yjen může. Větší překážka potom může znamenat zastavení udán a udušení. Např. utopení - místo suchého vzduchu se do plic dostane voda.
Vát udržuje tlak v plících. Pokud plíce propícheme, vzduch se vypustí jako z natlakovaného balónku. 
Na udán působí také chlad. Prochladnutím si například můžeme způsobit zánět průdušek, či zápal plic. Nebo když skočíme do studené vody a máme pocit, že se nemůžeme ani nadechnout. jak se nám stáhly průdušky. 
Dále prachy a pyly dráždí průdušky, vytvoří se tam hlen a průdušky se mohou ještě stáhnout a člověk nemůže dýchat (astma).
Sucho. Když dlouho mluvíme a vyschne nám v krku, začneme chraptět.
Samán
Samán vát je v břiše a pohybuje se do všech stran. Pomáhá při štěpení postravy. 
Pokud se po jídle budeme moc hýbat, budeme mačkat plné břicho, rozhodně nám to neudělá dobře. Při sportování s plným žaludkem se jídlo "vrací zpátky". Po jídle tedy raději malou procházku než těžké aktivity. 
Pokud budeme masírovat naopak prázdný žaludek, budeme ho stimulovat, prokrví se a dostaneme hlad. 
Pití a jídlo potom způsobují vylučování stávicích šťáv, peristaltiku žaludku a střev.
Různé vlivy okolí  mohou ovlivňit chuť na jídlo (hlad). Například pokud se budeme při jídle dívat na detektivku, či nějaký  drsný film, ani na jídlo nebude chuť. 
Apán
Apán vát sídlí v pánvi a zajišťuje vylučování - pohyb dolů a ven. 
Jakýkoli pohyb těla apán zvyšuje. Například během můžeme způsobit, že se nám bude chtít na záchod, či při józe některými cviky mačkáme na močový měchýř a běháme na malou. Naopak lidé kteří se moc nehýbou,či leží v nemocnici často trpí zácpou.  Proto člověk při zácpě raději tlačí v předklonu nebo se miminkám masíruje bříško při kolice pro odchod plynů a tak podobně.
Cizí tělesa pak mohou způsobit tlak, bolesti, křeče, př. ledvinové kameny v močovodu.
Veán
Veán vát zajišťuje  bušení srdce a pulzní pohyb krve v cévách, čímž se roznáší živiny po těle.
Při tělesném pohybu nebo nervozitě se automaticky zvyšuje tepová frekvence a tlak krve, naopak relaxace a spánek vján snižují. 
Samozřejmé je, že veán ovlivňují různá dechová cvičení, jedním zpomalíme, jiným zrychlíme. 
Chladem se mohou stáhnout koronární cévy, například když skočíme do studené vody, nebo když kardiak čeká v zimě na zastávce na autobus.
Veán ovlivňuje i to co jíme a pijeme. Například tlak kávou tlak či bušení srdce zvýšíme, naopak léky ho můžeme snížit. Jídlo, pití, samozřejmě i léky ovlivňují kvalitu a hustotu krve, například naředěním krve warfarinem se snažíme snížit riziko tvorby krevních srařenin a tím různých nemocí, které způsobují překážky pro vján - pro cirkulaci a přinášení živin. 
Překážky pro veán. Infarkt myoardu vzniká ucpáním koronární cévy aterosklerotickým plátem či trombem. Výsledkem je, že proud krve se zastaví a část srdce kam krev neproudí, odumírá. 
Podobně mozková mrtvice je způsobená zastavením toku v cévách mozku krevní sraženinou. Dalším podobným případem je plicní embolie, kdy krevní sraženina ucpe cévu v plících. Ucpání nemusí být způsobeno pouze krevní sraženinou, ale například i vzduchovou bublinou, tukovou částečkou nebo plodovou vodou. Ucpávka působí bolest, zastavení proudu živin, odumírání postižené části a smrt. 
Ještě jsme chtěla zmínít, že propíchnutí cévy znamená že krev proudí ven - krvácení. Vát se nedá úplně zastavit, vždy si hledá jiné možnosti kudy proudit.
Závěr
Vát je pohyb v těle. V těle se neusále něco pohybuje. Pokud působí na tělo vát dóš, vát se zvyšuje (př. bušení srdce při běhu, zahuštěná krev ve stáří). Vát se nedá jednoduše zastavit, když nemá jinou možnost, uteče jinudy (př. krvácení z propíchnuté cévy - silnější z arterie, kdy je vát silnější a ze žíly krvácíme naopak méně, protože vát už slábne). Protože vát se znaží překážky "obejít jinudy" pak působí bolest hlavně v podobě různých kolik. Úplné zastavení vát by pro tělo znamenalo smrt.
Nepsala jsem o moc o bylinách a jídle, které na vát působí. Zmínila jsem kávu, halucinogeny, drogy, léky na tlak, ale je jich mnohem více a působení je různé. Například máta vát snižuje (apán) a tím léčí koliky a nadýmání, podobně fenykl a kmín.
Dále jsme se rozepsala o překážkách pro veán, ale úplně jsem neřešila proč se ucpávky tvoří. Příčinou je hustá krev, která se někde vlivem zastavení srazí - př. znehybněná dolní končetina sádrou - nehýbe se a tak tam krev stojí. Další příklad je fibrilace síní - krev se srazí v té síni, odkud nemůže krev jednoduše ven, no a když se z těchto míst sraženina někam posune, ucpe se to jinde, viz výše. Vyschlá krev, fibrilace a různé arytmie jsou nemoci vátu. 






