
Zadání ukolu:
Co je to dhatu,co je to metabolismus, kdo je konatel, jake inkredience jsou třeba, co vse 
metabolismus obsahuje, podminky pro dobře a chybne dhatu

Dhátu Z kořene dhá = držet, dhátú = to co drží tělo, orgány atd. pohromadě, znamená podporovat 
nebo živit. Dhátu řídí růst těla, dávají mu strukturu a vyživují, tím, že z ní vzniká tkáň další a nebo
v případě šukra, vyživuje všechny tkáně předchozí 
dhatu je celkem 7- rasa- rakta- mamsa- meda- asthi- madza- sukra

metabolismus: 
dle definice wikipedie je Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková 
přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k 
přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech. 
Metabolismus je souhrn všech biochemickych dějů, které probíhají uvnitř živého organismu a které 
slouží k tvorbě/výměně energie a látek potřebných pro činnost organismu nebo-li tvorbě dhátu. Pro 
zachování rovnováhy  probíhají zaroven pochody katabolické a anabolické v různé intenzitě. 
Metabolismus v sobě zahrnuje přeměny produktů trávení na odpadní látky nebo výstavby nových, 
pro život důležitých sloučenin 

tedy metabolismus je látková a energetická výměna, příjem a zpracování živin, je to vlastne forma 
agni, agni (symbolický název pro enzymy, hormony atd., které zajišťují přeměnu) zajišťuje tvorbu 
tkání? V těle máme celkem 40 agni, které najdeme na fyzicke i dusevni urovni
na fyzicke urovni
metabolismus na fyzicke urovni zajistuje napr. premenu potravy, vyzivu tkani 
 na psychicke urovni
je to schopnost travit vnejsi udalosti napr. uspechy v osobnim zivote, ztrata blizke osoby, emocne 
vypjate situace atd ci vnitrni pocity zlost, radost, atd. Dusevní stav stravnika tez ovlivnuje silu 
metabolického ohně

my si pro názornou ukázku toho jak je organismus spletity a plny navzajem propojenych procesu, 
vylozime několik druhu agni. Ty které se podili na tvorbe fyzicke schranky i ty které pretvari nase 
vjemy na jemnejsi esenci

Pro tkáně jsou důležité hlavně: 
džátharágni – trávicí oheň, 5 bhútagni – prvkové ohně v játrech, 
7 dhátu agni – ohně jednotlivých tkání- rasa-dhátu-agni • rakta-dhátu-agni • mámsa-dhátu-agni • 
méda-dhátu-agni • asthi-dhátu-agni • madža-dhátu-agni • šukra-dhátu-agni 

další agni muzeme popsat v jednotlivych košách tedy obalu tela ci „zapouzdreni“ duse.
Annamajakosa: agni toho obalu je vlastne dzataragni tento ohen se stará o to, aby se potrava 
transformovala do tkání fyzického těla. Na této urovni je důležité nejen spravné stravovani ale i 
správná mluva.
Pranamajakosa: tento ohen ma na starosti premenu kysliku na vitální sílu. 
Manomajakosa: predstavuje ohen smysloveho vnimani tedy travi smyslove vjemy
Vidznánamajakosa: ohen smyslovych schopnosti rozlisovat dobre-zle, spravne-spatne. Tento ohen 
vstrebava smysl vjemu z nichž pak dale vytvarime vnitrni podstatu a hodnoty. 
Anandamajakosa: je to ohen lasky ci u nerozvinute osoby ohen zadostivosti. Je to obal radosti z 
niz se rodi moudrost.
Dale na urovni mysli
Cit agni: ohen vedomi, brahma agni: ohen byti
z toho vyplívá, že pro dobrou tvorbu tkaní je potreba nejen dobre produkty prijimane z vne jako 
třeba spravna strava, vzduch ale i spravně fungujici metabolismus na urovni mysli. 



konatel(ja):
aby mohl metabolismus ve fyzickém tele probíhat musí být v tele purus které je prvotnim 
konatelem zámeru bytí. opusti li purus fyzické telo, to presto muze po urcitou dobu fungovat ciste 
na biologicke urovni, kdy pod vlivem extremnich podminek(smrt) začne produkovat tzv. biogenní 
látky pro zachovani dulezitych organu. Ovšem i tyto děje po čase vyhasnout, protože chybí další 
stimuly pro záměr konat. Zde názorně vidíme, že tělo nelze fungovat samostatně, ale je třeba i 
duchovní esence. Dalsim konatelem je prana která je prapuvodni, zakladni energie. Dodava energii
vsem nasim schopnostem na urovni fyzicke i dusevni a bez ni nemuze zadna existovat. Prána není 
pouze základní životní silou, nýbrž představuje řídící formu veškerých energií fungující na všech 
urovních.

Inkredience
surovina – energie – odpad – produkt 

co obsahuje:  zde si popiseme obecne schema/ koloběh metabolismu, neboť se domnívám, že na 
všech urovnich funguje stejne. 
Zakladem je „vstupni“ produkt jež představuje
prasad(tzv. cisty produkt) nebo ama (nedokonaly produkt) z tohoto základu se dale tvori tkane- 
sthula dhatu(pevna tkan)- upadhatu(vedlejsi tkan)- suksma dhatu(subtilni tkan)- ta v podobe 
odzas vyzivuje další tkane
- dhatu agni+ ras dhatu a suksma dhatu predstavuje samotný metabolismus, kazdá tkán ma sve 
agni které danou tkán vytvari, ras dhatu rozvadi ziviny a suksma dhatu ji vyzivuje
- kitta(odpad) nepotrebny produkt metabolitu

a jake jsou tedy podmínky pro dobré a chybné dhatu predevsim spravna funkce agni, která zajisti
spravne traveni na všech urovnich. Dale jsou to aspekty zahrnujici spravnou stravu, konani/ ziti, 
klidnou a vyrovnanou mysl. Neboť jak se říká ve zdravem těle zdraví duch. :)


