Úkol 1
Druhy vátu:
1. Prán vát
2. Udán vát
3. Vján vát
4. Samán vát
5. Apán vát
Výkyvy:
Výkyvy vátu jsou snadné, lehce způsobitelné. Obecně jsou výkyvy vátu jsou způsobeny změnami gun ve vnějším prostředí (sucho, horko, větrno..) změnami gun v těle (horká se suchostí, chlad se suchostí...), myslí a v neposlední řadě purúš. Vát zhoršuje nadměrné cvičení, ponocování, dlouhé cestování, potlačování přirozených potřeb, chlad, strach, neklid, půst, pálivá a hoˇřká chuť, počasí kdy dojde k navýšení chladu, suchosti, větrnosti, tedy pozdní podzim a zima.
Projevy výkyvu jednotlivých druhů vátu:
1. Prán vát
- slabá vůle, poruchy smyslových orgánů, únava, nadměrné kýchání a říhání, potíže při nádechu a při polykání, pocit prázdnoty
2. Udán vát
- mlčenlivost, snížené úsilí, malé nadšení, skleslost, slabost, slabá paměť, suchá pleť, hrubá pleť, modré a černé skvrny na pokožce
3. Vján vát
- ztuhlost, tuhost, pocit vázanosti, pomalost, arytmie, šelesty na srdci, netečnost, nezájem, zbrklost, roztěkanost, vysoký tlak, nízký tlak, cukání, pulzace, ztráta citlivosti
4. Samán vát
- špatné trávení, pomalé trávení, bolest žaludku, nestravitelnost
5. Apán vát
- problémy s ejakulací, vymizení menstruace, bolestivá menstruace, křeče, zácpa, plynatost, nadměrné močení, problémy při porodu, pokles dělohy, hemoroidy

Úkol 2
Co to je dhátu
Dhátu je tělesná tkáň. Dhátu je kaf, dhátu je země a voda. Dhátu je kostičkami lega, ze kterého jsou složeny orgány, ze krerých je složeno tělo. Dhátu je výsledkem metabolismu. Neustále se mění dle metabolismu, dle purúš. Dhátu které je právě teď je výsledkem metabolismu který proběhl právě teď.
Co je to metabolismus
Metabolismus je přeměna, metabolismus je pitt, metabolismus je agní. Metabolismus je požadavek na výrobu, požadavek na tvoření dhátu, požadavek na vytvoření těla, požadavek na život. Metabolismus je proces na časové ose. Plnění úmyslu. Metabolismus není bez vát, není bez pohybu. Metabolismus je změna jednoho na druhé. Je to vytváření. Metabolismus je živoucí struktura, metabolismus je vše a z něj vše vzniká. 
Kdo je konatelem metabolismu
Konatelem metabolismu je purúš, konatel, hybatel, nápad, touha, Bůh, úmysl, TO, jenž je zalezlé v každické buňce. Požadavek přítomný v celém procesu, požadavek, dle nějž se všechno děje, vzniká i zaniká. Mění se.
Jaké suroviny jsou potřeba
Je třeba púrůš, touha a úmysl tvořit. Jsou třeba guny, jež tvoří hmotu, je třeba ohně, aby je měnil.
Co všechno ovlivňuje metabolismus.
Všechno. Celý vesmír je metabolismus. Pohyb planet je metabolismus. Výroba těla je metabolismus. Trávení, přeměna jídla. Vše je a vše ovlivňuje metabolismus.
Podmínky pro dobré dhátu
Purúš, úmysl dobrého dhátu. Mysl, pozornost. Program 1. Oheň, metabolismus. Vyvážené guny v jídle.
Podmínky pro nemocné dhátu
Purúš, úmysl pro chybné dhátu. Mysl, program 2. Malý oheň. Nevhodné jídlo, guny v přijímané hmotě.

Úkol 3
Dhátu + upadhátu + mal
1. Rasa dhátu (výživná tekutina v těle, plazma)
upadhátu - mateřské mléko, menstruační tekutina
mal - hlen
2. Rakta dhátu (červené krvinky a červené barvivo)
upadhátu - cévy, povázka, fascie, šlachy
mal - žluč
3. Mánsa dhátu (svalovina)
upadhátu - kůže a tuk svalů
mal - maz z uší, nosu a kůže, povlak jazyka
4. Méda dhátu (tuky)
upadhátu - vazy, šlachy, kloby
mal - pot
5. Asthi dhátu (kostní tkáň)
upadhátu - zuby
mal - vlasy, chlupy, nehty
6. Madžá dhátu (kostní dřeň, morek, nervová tkáň)
upadhátu - slzy
mal - oční sekrety a střevní sekrety
7. Šukra dhátu (semeno, pohlavní tkáň, přítomna v celém těle)
Nemá klasickou upadhátu a mal, ale dává vzniknout ódžas - životní energii, která zpětně vyživuje celé tělo.




