
Vata: je ve svých vlastnostech sucha, lehká, chladná, pohyblivá, subtilní a hrubá. Váta řídí 
myšlenkové pochody a je zodpovědná za řeč, cítění, čich, hmat, sluch. Kontroluje pocity jako 
strach, bolet, nadšení, odvahu atd.zajištuje prirozene pudy a cirkulaci krve. Ve všech těchto 
pocesech můžeme pozorovat rychlost pohybu jez je pro vatu, skladajici se z eteru a vzduchu, 
typicke. Faktory, které vyvádí vátu z rovnováhy jsou zraneni souvisejici s nervy, kostmi, klouby, 
ztrata krve. Vnějsi vlivy jako vitr, sucho.faktory zvýšené váty jsou telesna slabost, tkanova 
nedostatecnost, spatne traveni potravy, hyperaktivita.
Vátu tedy léčíme např. prohřívající, zvhlčující a hmostnost upravující terapií, pomoci klyzma take 
lze upravovat pomocí potravin, koreni, bylin, marmovou terapii.

Sladká, slaná a kyselá jsou chuti, které snižují vátu, ve svých ucincich jsou zvlhcujici a vyzivující.
Hořká, ostrá, svíravá jsou chuti vysusující

prana: znamená „vpřed se pohybující vzduch“
sídlo: v mozku, zejména v oblasti tretího oka
pohyb: smerem dovnitř ke krku a hrudníku
funkce: nádech, polykání, kýchání, slinění, říhání
kontroluje: srdce, smyslové orgány, vůli, intelekt
výkyv: deprese, nervova labilita, strach, uzkost
ovládání: byliny pusobici na nervovou soustavu (nervina)- podporuji dusevni zdravi (dusevni         
                nerovnovahu a choroby). Vetsina nervin jsou aromaticka a svým ucinkem primo pusobi    
                na pranu
marmy: adhípaty, sthápani

udana: znamená „vzhůru se pohybující vzduch“
sídlo: v hrdle- uprostřed krku a v hrudníku
pohyb: pohyb nebo tlak smerující nahoru
funkce: řídí výdech, řeč a vyjadřování, úsilí, nadšení, síla/ vůle, paměť
marmy: níla, manja 

vjana:znamená „navenek směřující vzduch“
sídlo: v oblasti srdce a plic
pohyb: ze středu na periferii
funkce: zajišťuje oběhové funkce na všech urovních, obecně všechny tělesné aktivity, obehova
             soustava, pohyb kloubu a svalu
ovládaní: byliny ?stimulující: zvysuji nebo podporuji vsechny organy, rozpyluje vnitří chlad, 
                posilují metabolismus a krevní obeh
marmy: hridaja

samana: znamená „vzduch, který vyrovnává“
sídlo: v oblasti pupku, tenké střevo
pohyb: směřuje z periferie ke středu
funkce: napomáhá trávení na všech rovinách v zazivacím traktu, v plicích, v mysli
ovládání: byliny- karminativní, podporujici trávení, laxativní: vsechny byliny svým zpusobem   
                harmonizuji traveni a vstrebavani, podporuji peristaltiku, ulevují od plynu, zbavují zácpy. 
                Poslední zmínene mají i zvlhcujici ucinek na sliznice
                strava- vlastnosti jidla se tez projevuji na samanu. Vhodna je varena, ridka, mastna,     
                vyzivna. Naopak nevhodná sucha s plyny zpusobujici strava
marmy:nábhi



apana: znamená „odcházející vzduch“
sídlo: v podbřišku, v pánvy
pohyb: směrem dolů a ven
funkce: vylučování moči a stolice, ejakuace, vytok menstruační krve, porod
ovládání: byliny ?karminativní, purgativa 
marmy: basti, guda


