Výkyv v rovnováze tří životních energií – DÓŠ a jeho projevy, 
čím se může výkyv ovlivnit

Každý z nás má od narození své geneticky vrozené vlastnosti – PRAKRTI. Ty odpovídají člověku vátové, pittové, kaphové konstituce. V každém z nás jsou zastoupeny všechny tři konstituce, jedna však je dominantní. Kombinace není stálá, mění se s přibývajícím věkem, ročním obdobím, je velmi ovlivňována sociálním postavením člověka ve společnosti, stravou, produkty přiloženými VIKRTI.
Naše zdraví je založeno na rovnováze tří životních energií – DÓŠ, na rovnováze těla, mysli a duše. Nemoc vzniká z nerovnováhy a naše tělo ji vyjadřuje jejími příznaky. Je tedy velmi důležité znát svoji vrozenou 
a zároveň současnou konstituci, abychom svým nerozvážným jednáním nedali podnět k výkyvu z rovnováhy. Pokud se však toto už stane, můžeme vhodnou stravou, denním režimem, nebo bylinami odstranit účinky a opět se dostat do normálu.
Váta – projevy nerovnováhy
Lidé typu Váta trpí nemocemi spojenými se vzduchem a dolní polovinou těla, sídlem Váty:
artritida, rozedma plic, pneumonie, suchý astmatický kašel, bolesti v krku, kloubech, svalech, oslabené trávení, nadýmání, zácpa, zánět žaludku a střev, žlučníkové a ledvinové kameny, nemoci močového měchýře, nervů, nespavost, osteoporóza, poruchy krevního oběhu, suchá kůže, lámavost vlasů, 
mentální oblast: nízká energie, slabost, nervozita, náladovost, zmatenost, ztráta sebedůvěry, třes končetin, zácpa, nespavost, pocit smutku
Co zvyšuje vátu (vliv na výkyv)
strava obsahující mnoho syrového a nevařeného jídla, hořké a trpké pokrmy, nadměrná konzumace kapusty, brokolice, fazolí, hub, smažených jídel, cukru, pití studených nápojů a alkoholu, nepravidelný denní režim, málo spánku – pozdní usínání, pohyb v hlučném prostředí, mnoho času stráveného 
u televize a počítačů, strach, nejistota, užívání velkého množství léků, suché a chladné počasí
Pitt – projevy nerovnováhy
nemoci spojené s játry, slezinou, tenkým střevem, časté teploty, žízeň, zažívací problémy, záněty, angíny, kožní nemoci, průjem, žloutenka, vředové choroby, choroby ledvin, jater, sleziny, žlučníku, krevní nemoci, migrény, anémie,
mentální oblast: náladovost, návaly zlosti, netrpělivost, žárlivost, krititčnost, skepticismus, frustrace, pocity nenávisti, chyby v posuzování situace, vášně, nedostatek spánku


Co zvyšuje pittu (vliv na výkyv)
kontakt s chladem, konzumace velkého množství čaje, kávy, alkoholu, kyselá, ostrá a velmi kořeněná strava, velké množství červeného masa, rajčat, vajec, špenátu, cibule, hořčice, nepravidelné stravování, kouření, velmi teplé počasí, pobyt na slunci, přepracování, časté užívání antibiotik
Kapha – projevy nerovnováhy
onemocnění horní části těla, otoky, nadměrná tvorba hlenu, obezita a cukrovka, deprese, astma, kašel, záněty dutin, poruchy štítné žlázy, nadýmání, únava, pocity těžkosti, oběhové a kloubní potíže, nadměrná potřeba spánku, různé druhy rakoviny,
mentální projevy: lakomost, netečnost, nevlídnost, závist, výpadky paměti
Co zvyšuje kaphu (vliv na výkyv)
nadměrný příjem tekutin, nadmíra spánku (plus spaní ve dne), pobyt v chladu, zimní a chladné počasí, velké množství sladkostí, tuku, oleje, smažených jídel, masa, sladkého ovoce, mléčných produktů, těstovin, ořechů

Co je DHÁTU

DHÁTU znamená TKÁŇ, tedy to, co drží orgány pohromadě. Atomy se shlukují, vytvářejí molekuly 
a z mnoha molekul vznikají tkáně – plazma, krvinky, kosti atd.
V těle je sedm dhátů:
1. RASA – tekutina života – plazma, sérum
2. RAKTA – červené krvinky, tekutá tkáň, nebo krev
3. MANSA – svaly 
4. MÉDA – tuková tkáň
5. ASHI – kosti a chrupavky
6. MADŽDŽA – kostní dřeň
7. ŠUKRA – mužská a ženská rozmnožovací tkáň
Jídlo, které přijímáme, jeho trávení v žaludku, tenkém a tlustém střevě řídí ústřední trávící oheň.
BHÚTA – AGNI přeměňuje pět prvků přítomných v přijímané potravě v játrech. 
Vlásečnice sbírají konečný produkt stráveného jídla z trávicího traktu a posouvají ho do oběhu.
Vzniká AHÁRA – RASA (NEZRALÁ), která je předchůdce dhátu. Každá tkáň získané živiny zpracovává. AHÁRA – RASA (NEZRALÁ) se působením AGNÍ stane zralou. Začne plnit svoji funkci v těle – je to vlastně celistvá a plně funkční tkáň.
Souběžně s RASA – dhatu vzniká nezralá RAKTA – dhatu. Působením AGNÍ vzniká RAKTA – dhatu 
a nezralá MANSA – dhatu. Při každém vzniku nové tkáně působí AGNÍ, který této tkáni přísluší. Každá tkáň má tedy svůj AGNÍ. S každou přeměnou vzniká nezralá forma tkáně další. Při přeměně další tkáň, odpad (MALA) a zase nezralá forma tkáně další atd. ... až ke tkáni nejjemnější – tj. ŠUKRA.
Proces vzniku jednotlivého DHATU a metabolismu
Pojmy:
1. ŠUKŠAMA DHATU – je ta nejjemnější podoba tkáně. Všech sedm tkání je zastoupeno už v první oplodněné buňce. Každá buňka má svůj úmysl. Šukšama vede k realizaci úmyslu. 
2. RAS – DHATU – výživa pro realizaci ŠUKŠAMA DHATU
3. DHATU – AGNÍ – oheň příslušící tvořené tkáni
4. KITTA (MALA) – odpad vznikající v procesu metabolismu
5. PRASAD – hlavní produkt metabolismu, dokonalá esence tkáně mající nejvyšší kvalitu
6. UPADHATU – konečná tkáň, která se dále nemění, nemůže dál „pokračovat“, je to např. vrchní vrstva kůže, mateřské mléko, menstruace apod.
7. STHÚLA – DHATU je hlavní vytvořená, dále vyživovaná a neustále regenerovaná tkáň
8. ŠUKŠAMA – DHATU je jemně hmotná tkáň vytvořené hlavní tkáně, která se zase vrací do probíhajícího metabolismu. Proces metabolismu – tvorby tkáně, obnovy dané tkáně a vytvoření tkáně nové probíhá tak, že ŠUKŠAMA – DHATU (jemně hmotná úroveň tkáně) plus AHARA – RAS (výživa) za působení AGNÍ příslušné tkáně vytvoří čistou esenci PRASAD. Společně s esencí vznikne i odpad MALA (KITTA). Prasad je tím tvůrcem a provozovatelem hlavní tkáně, vedlejší tkáně a jemněhmotné tkáně, která se znovu vrací koloběhem procesu a současně tvoří „odbočku“ pro tvorbu tkáně další.
Onemocnění DHATU 
Problémy v metabolismu:
Chyba v Šukšama Dhatu, Ras Dhatu, Agní Dhatu, nevznikne čistá esence Prasad, ale Áma. Onemocnění Dhatu vznikne vstupem dóši do tkáně. Vstoupí – li vychýlená Dóša do tkáně, její vlastnosti ovlivní kvalitu tkáně, výživu i oheň. Postihnou – li změny nezralou tkáň, projeví se jako aktuní nemoc. V případě zralé tkáně to bývá chronické onemocnění.

P. S. Ale nyní pryč od nemocí. Je jaro, tak budeme raději vnímat, jak kvetou stromy, louky a jaká je to úžasná energie, kdy jeden brouček musí pomoci druhému a tak ho nese na zádíčkách.
Zdraví Jirka z Ústí
   

