
NALÉZT DÓŠI 

1. Dominující dóši u 10 obličejů.  

2. Analýza 3-5 rukopisů  

3. 3-5 zvířat 

_________________________________________________________________________ 

Ad 1. DOMINUJÍCÍ DÓŠA OBLIČEJE 

„Co z něj jde vidět? Měli bychom být jako dítě s hračkou, bez představy dopředu, bez 

očekávání. Počkat, co ukáže hračka jak je. NE HLEDAT. “ 

VÁTA 

 

 

 

 

 



PITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPHA 

 

 

 

 

 



Ad 2. NEMOCNIČNÍ RUKOPIS 

Pro analýzu rukopisů jsem většinou použila záznamy z dekurzů z nemocnice, se kterými se 

nejčastěji setkávám.  

 

 

Na první téměř nečitelný rukopis, který je charakteristický oproti níže uvedeným tím, že je 

největší ze všech, co se týče jednotlivých písmem a slov, tak zabraným místem v dekurzu. 

Pisatel psal rychle, nekonstantně, energicky, písmo není pravidelné, není upravené, 

uspořádané, působí chaoticky, není hustě zabraný prostor papíru, zdá se být hodně mezer a 

volných prostor. Také se nezaměřoval na detaily jednotlivých písmen. Přiřadila bych 

dominaní dóšu VÁT, také pro enormní velikost písma se dostává do popředí KAF. 

 

Tento rukopis zdá se být také 

rychlý, ale rychlost je na rozdíl 

od prvního konstantní tak 

jako sklon písma, povětšinou. 

V tomto rukopisu jsou více 

vypsaná jednotlivá písmena a 

detaily, velikost přiměřenější. 

Rukopis má již hustší 

strukturu, celkově větší 

písmo. Také bych jako dominaní dóšu zvolila VÁT. 



Toto písmo je již více čitelné, 

všechna písmena pod stejným 

sklonem, vznikalo také rychle, ale již 

konstantní rychlostí, jednotlivá 

písmena a detaily více vypsané, stále 

však ne úplně dokonale, hustější 

záznam, pravidelné řádkování, písmo 

celkem veliké. 

Dominantní dóšu určuji 

VÁT. 

 

 

 

 

 

Zcela odlišný rukopis oproti výše uvedeným. Je to písmo menší velikosti, které vznikalo 

pomalým tempem, zdá se, že konstatním tempem, za korigace pravítkem, díky kterému je 

zcela pravidelné řádkování. Sklon písma symetrický. Je to písmo usměrněné. Dominantní 

dóšu bych volila PITT, i když se mi nezdá až tak krásně vypsány detaily jednotlivých písmen, 

které bych u Pitt písma čekala. Celkově ale působí úhledně. Možná také podíl KAFu = pomalé 

a těžkopádné zaznamenávání, větší = těžší tlak na tužku. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 3.: NÁVŠTĚVA ZOO ZLÍN 

Před 14 dny jsem jedno nedělní odpoledne strávila v zoologické zahradě ve Zlíně. Přistihla 

jsem, že se u některých zvířat zamýšlím nad tím, jakou mají dominantní dóšu nebo jaká dóša 

je v aktuálním stavu dominantní. Podělím se s Vámi o můj pohled na zvířata v zoologické 

zahradě ve Zlíně. 

První zvíře, které jsem si zaznamenala také do 

fotoaparátu, byl lev. Ležel majestátně, hrdě ve svém 

výběhu, vše pozoroval z výšky, měl o všem přehled, 

byl klidný, ale přesto bystrý, měl vše pod kontrolou. 

V poloze, ve které se nacházel, vyzařovala jistotu, 

klid, zcela beze strachu. V tomto daném okamžiku 

dostal svého jména a dával všem na obdiv, že je „král zvířat“, byl velký, guru, statický, sthira, 

pomalý, manda, dominovala dóša Kaf. V tom mě napadlo, že lepším reprezentantem Kafy mi 

přijdou velcí škrtiči nebo hroši, sloni, kteří svou mohutností, pomalostí nebo chladem a 

slizem (hadi) charakterizují Kaf.  

Došla jsem ke svému závěru, že v tomto okamžiku u lva dominuje Kaf, vyjadřuje jeho povahu, 

jeho současnou polohu. Pokud by se ale rozběhl, vycenil zuby a pronásledoval svou kořist 

(byl by rychlý, tikšna, pohyblivý, čala, lehký, laghu) nebo bychom jej hodnotili podle vzhledu 

jeho srsti apod., dominovala by dóša Pitt a Vát.  

U slonů a hrochů také dominuje dóša Kaf, která je 

zastoupena gunami jako je pomalý, manda, veliký, 

silný, těžký, guru, studený, šíta. Když se ale 

zaměříme strukturálně na kůži slonů a hrochů je 

suchá, rúkša, chladná, šíta a drsná, khira, což 

odpovídá dóši Vát. Povahově jsou ale Kaf, nejsou to 

zvířata, která by ve výběhu utíkala z jedné strany na 

druhou, byla v klidu a těžkopádně pochodovala nebo ležela 

Černé labuť, která se pomalu a klidně pohybovala po hladině 

rybníku – Kaf. Tady mě ale hodně ovlivnil i vzhled a dojem 

z labutě, která je chladná, šíta, má jemné a mastné peří, 

šlakšna, snigdha. Lenochod nebo panda – dominantí je Kaf. 



V zoo nebyla zvířata pouze „kafová“ jak by se mohlo zdát, ale např. králící, opičky 

veverkovité nebo drobní ptáčci, kteří létali v tropické hale Yucatan. Těmto jsem hned 

přiřadila především vátové nebo také i pittové guny. Byla drobní, subtilní, súkšma (V), 

pohybovali se rychle a lehce, tikšna (P), čala (V), laghu (V,P). 

Želva obrovská – dominantní Kaf pro svou pomalost a plynulý pohyb, manda, mohutnými 

končetinami, guru, také mastný šupinatý povrch, snigdha, ale zároveň i drsný,  khara (Vát), 

studená, sthira. 

U většiny zvířat v zoo jsem guny a dóši automaticky přiřazovala spíše podle povahy v daném 

okamžiku. Při jiném pohledu, mě napadaly spíše guny a dóši, které charakterizují jejich 

vzhled. Myslím, si, že v ajurvédě bude základ přiřadit guny v daném okamžiku v rámci jejich 

funkce. 

Můj věrný čtyřnohý přítel je ztělesněním Vátu. 

Amálka je plná energie, ráda běhá, dokonce i 

utíká, neposlouchá, nevydrží chvíli usedět nebo 

uležet, zásadně neposlouchá. Jak já s oblibou 

říkám, je to náš „hyperaktivní nezmar“.  

Když ale může, tak si ráda lehne na místo, odkud 

má přehled na všechny členy rodiny a pozoruje 

nás. V těchto výjimečných krátkých chvílích je 

jako „malý lev“, který vyzařuje, že snad on je 

hlavou rodin (viz fotografie níže), kdy vyběhla na 

vrchol kopce, a poté jen v klidu pozoroval  a okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


