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Ajurvéda a jóga 

• jsou dvě spřízněné duchovní nauky, jež mají své kořeny v 
indické védské tradici 

• obě disciplíny se vyvíjely společně a také se společně 
používaly 

• představuji mnohem více než jen systémy tělesných cviků a 
léčebných postupů 

• pohlížejí na člověka jako na komplexní bytost tvořenou 
fyzickým tělem, myslí a duší 

• pojítko mezi nimi představuje prána – životní síla 

• společné studium jógy a ajurvédy je důležité nejen pro 
poznání širších souvislostí každé nauky zvlášť, ale také 
výrazně napomáhá v pochopení života v jeho celistvosti 
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Principy ajurvédy a jógy 
1. zdraví je závislé na objevení naší osobní Dharmy 

(zvláštní úloha a směr života) a životu vedeném v 
souladu s ní 

2. nejdůležitějším dharmickým zákonem je Karma: to, 
co konáme, budeme prožívat jako plod svého konání 

3. základní etickou dharmou je v józe Ahinsa, což v 
překladu znamená „nenásilí“ nebo také 
„neubližování“ sobě a ostatním bytostem, jenž by 
mělo být uplatňováno nejen v činnosti, ale také v 
myšlení a řeči  
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Védská modlitba 

 

Kéž všechny bytosti jsou šťastné! 

Kéž všechny bytosti jsou zdravé! 

Kéž všechny bytosti jsou ušetřeny utrpení! 

Kéž všechny bytosti dojdou k naplnění a 

osvícení! 
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Jóga 

• je duchovní vědou o Seberealizaci 

• zabývá se duchovní, z velké části meditační praxí, 
která člověka přenáší přes utrpení a nevědomost 

• nabízí klíč k celkovému duchovnímu rozvoji tj. 
nabytí poznání naší nadčasové a nadprostorové 
přirozenosti 

• je tvořena osmi stupni od etické základny přes 
metody kontroly dechu, tělesná cvičení, techniky 
pozornosti až k meditaci (Rádžajóga - královská 
jóga).  
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Cesty jógy 
Rádžajóga v sobě spojuje 4 hlavní cest jógy: 
 

1.Poznání (Džňánajóga) 

2.Oddanosti (Bhaktijóga) 

3.Technická (Krijajoga, Hathajóga) 

4.Nezištné služby (Karmajóga) 
 

Ajurvédská (terapeutická, léčivá) jóga využívá všech výše 
uvedených cest k harmonizací těla-mysli-duše .  
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Cesta královské jógy 

Osm stupňů (aštangajóga) k rozvoji vědomí a ovládnutí mysli: 
 

1. Pravidla společenského chování (jáma) 

2. Pravidla osobního chování (nijáma) 

3. Tělesné pozice (asány) 

4. Ovládání životní síly (pranajáma) 

5. Ovládání smyslů (pratjahára) 

6. Ovládání mysli/pozornosti (dhárana) 

7. Meditace (dhjána) 

8. Pohroužení /osvícení (samádhi) 
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Ajurvédská jóga 

• Skutečný ajurvédský praktik obvykle bývá také jogínem 

• Při léčbě poruch mysli doporučuje ajurvéda jógu 
poznání, která vyžaduje meditaci.  

• Ajurvéda znamená sebeléčení a to je možné jedině 
prostřednictvím sebepoznání. 

• Fyzické tělo Ajurvéda harmonizuje pomocí Hathajógy 
tj. pozic a pohybů těla, práce s dechem a myslí.  

• Obecně se ajurvéda zaměřuje na diagnostiku, očištění a 
péči o tělo-mysl-duši, zatímco jóga má za cíl dovést k 
Seberealizaci, která je závislá na očištěném těle a 
mysli. Tak se ajurvéda stává základem jógy. 
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Ajurvéda 

• v překladu toto slovo znamená AJUR (život) a VÉDA (věda) tj. 
věda o životě 

• je celostní medicínský (lékařský), terapeutický a 
sebeuzdravovací systém  

• základním nástrojem/klíčem Ajurvédy je nauka o 3 došách 

• zabývá se odstraňováním tělesných i duševních nemocí a 
posilováním (harmonizací) fyzického i psychického zdraví 

• ukazuje cesty (prevence) k optimálnímu zdraví nikoli proto, aby 
si mohl člověk více užívat vnějšího světa, ale aby poskytla 
zdravý základ a dostatečnou energii pro naplnění společného 
cíle s jógou a tím je seberealizace 

• učí, jak přinášet užitek nejen sobě, ale všem žijícím tvorům! 
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Ajurvédská definice zdraví 

„Ten, jehož 

bioenergie jsou v rovnováze (Dóšy), 

chuť k jídlu je zdravá (Agni a Ama), 

tělesné tkáně se tvoří a fungují (dhátu), 

vyměšování nečistot je pravidelné, 

Já, mysl a smysly jsou naplněné radostí, 

takový člověk je ZDRAVÝ!“ 
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Základní pojmy Ajurvédy 

• Prakrti (přirozený stav, v souladu s přírodou) je z 
hlediska ajurvédy individuální přirozenost, která utváří 
fyzický a mentální stav, a podmiňuje duševní činnost a 
city 

• Vikriti je opakem Prakrti  tj. nepřirozený, chorobný, 
narušený, umělý stav (odloučení od přírody) 

• Guny (sattva = ztišení, radžas = neklid a tamas = 
strnulost) určují individuální duševní přirozenost 

• Dóši (váta, pitta, kapha) znamená „slabost“ či „kaz“, 
tento výraz můžeme nahradit slovem síla nebo 
bioenergie. Poměr jednotlivých dóš  každého člověka je 
určen již při jeho početí.  
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Prvky, smysly a orgány 
3 dóši VÁTA PITTA KAPHA 

5 prvků* éter  vzduch oheň voda země 

5 forem prostor plyn světlo kapalina hmota/tvar 

5 smyslů sluch hmat zrak chuť čich 

5 orgánů** ucho pokožka oko jazyk nos 

5 orgánů*** ústa ruce nohy genitálie řiť 

5 činností vyjadřování uchopování pohyb vypouštění vylučování 

* živlové elementy 
** smyslové orgány, které se také nazývají orgány poznání 
*** pohybové/motorické orgány, které se také nazývají orgány činnosti 
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10 protikladných vlastností 

Vlastnost Protiklad 

Těžký Lehký 

Studený Horký 

Olejnatý Suchý 

Pomalý Rychlý 

Stabilní Pohyblivý 

Tvrdý Měkký 

Hustý Kapalný 

Hladký Drsný 

Hrubý Jemný 

Zamlžený/Zatažený Transparentní/Jasný 
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Nadbytek protichůdných vlastností způsobuje poruchy. 

Základním principem  je vyrovnání poruchy opačnými 

vlastnostmi, které nerovnováhu způsobily! 



Dhátu – tekutiny a tkáně 
Všech 7 tkání je navzájem propojeno a jejich tvorba závisí na 
sobě, neboť jedna podporuje druhou v trvalém proces přeměny 
(růstu a narušování): 

1. Plazma (buněčná tekutina) - Rasa 

2. Krev (krevní oběh) - Rakta  

3. Svalová tkáň - Mámsa 

4. Tuková tkáň - Médas 

5. Kostní tkáň - Asthi 

6. Kostní dřeň a nervový systém - Madždžan 

7. Pohlavní tekutiny (sperma, vajíčka, sekrety) – Šukra 

Narušení dóš způsobí funkční poruchy tkání a to má za následek 
vznik nemoci. 
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Koloběh tvorby tkání 
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Zdroj: MUDr. David Frej, Ajurvéda , Eminet 



Šrotas – tělesné kanály 

Systémy drah/kanálu umožňující přenos, zásobování nebo 
vylučování různých látek: 

1. průdušky, žaludek a tenké střevo 

2. tlusté střevo a močový měchýř 

3. krevní a lymfatické cesty 

Mimo to Ajurvéda pracuje s 10 tělesnými otvory, k nimž patří: 

• 2 otvory uší 

• 2 otvory očí 

• 2 otvory nosu 

• otvor úst 

• 3 otvory v oblasti pánve, které slouží k vylučování 
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Agni – trávící oheň 
• Podle Ajurvédy je ze všeho nejdůležitější optimálně fungující 

trávení tj. schopnost zpracovat, strávit a přeměnit potravu v 
energii, kterou tělo potřebuje ke tvorbě tkání (Dhátu) 

• pokud je poruchou dóš postižen trávící proces znamená to, že 
byl narušen trávící oheň = AGNI a látková výměna nepracuje 
správně (pokud pracuje správně cítíme pravidelně hlad) 

• AGNI sídlí v žaludku může být slabý (častěji oslabený) nebo 
naopak silný (přirozeně u doši Pitta nebo způsobené např. 
užitím zahřívacího koření) 

• Příznaky špatně fungujícího (oslabeného) AGNI mohou být: 

– poruchy trávení a vyprazdňování (plynatost, zácpa, průjem) 
– pocit nedostatku energie, špatná nálada, deprese 
– snížená imunita (odolnost vůči nemocem) 
– nezdravý vzhled kůže, vlasů, nehtů 
– nepříjemný pach tělesného potu a zápach z úst 
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Agni - funkční trávení 
existují mnoho způsoby, jak si udržet optimální AGNI: 

1. Pravidelnost v jídle (ideálně při pocitu hladu) 
2. Správná volba potravin (odpovídající stavu dóš) 
3. Správný způsob stolování (lidé, prostředí a atmosféra) 
4. Správný způsob přijímání (dostatečné žvýkání, slinění) 
5. Použití koření, podporující trávení jako je zázvor (např. v 

kombinaci se solí, citrónem nebo medem) nebo jiných 
druhů pálivého koření, ke kterým patří HING 
(asafoetida) nebo ADŽVAJN 

6. Pití čaje KKF (koriandr, římský kmín, fenykl)  
7. Užívání kombinace koření TRIKATU (tři kati = suchý 

zázvor, černý pepř a pipali tj.dlouhý pepř,)  
8. Použití byliny ČITRAK 
9. Před jídlem dýchejte pravou nosní dirkou, po jídle je 

možné si krátce odpočinou v leže na levém boku 
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Agni – narušení funkce 
existují mnoho faktorů signalizující nesprávně fungující AGNI: 

1. Přejídání tj. velké porce nebo naopak malé porce  

2. Jedení v nevhodnou dobu (nepravidelně, pozdě) 

3. Pití během jídla (málo nebo hodně nebo studené) 

4. Nesprávná kombinace jídel 

5. Časté jedení mezi hlavními jídly tj. svačiny 

6. Jedení z citových pohnutek (často chuť na sladké) 

7. Nízká výživná a energetická hodnota jídla 

8. Nadměrný spánek (dlouhý nebo i během dne) 

9. Nepřiměřená sexuální aktivita 

10. Nevhodné prostředí  nebo podnebí (počasí) 
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Ama – škodlivé látky v těle 

• účinné látky z přijaté potravy nejsou dostatečně vstřebávány 
(spalovány pomocí AGNI) a nestrávená (nevhodná) potrava se v 
těle mění na toxiny = AMU, která oslabuje imunitní/obranný 
systém těla a je příčinou vzniku nemocí 

• za potravu není považováno pouze jídlo, ale také mentální 
potrava tj. nezpracované negativní myšlenky, prožitky, pocity 
apod. (psychosomatika) 

• je možné si ji představit jako nahnědlou, mazlavou a 
zapáchající hmotu (lepidlo) na povrchu střevní sliznice 

• za hlavní nástroj prevence, léčby a zpomalení procesu stárnutí 
považuje Ajurvéda očistu tělesných kanálů od jedovatých 
látek (toxinů) = AMY a zlepšení funkce AGNI (trávící oheň) 
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Příznaky přítomnosti AMY 

• nejjednodušší způsob je podívat se, zda máme povlak na 

jazyku nebo hlen ve stolici (od bílé, přes žlutou do hnědé 

barvy) 

• k dalším projevům AMY patří: 

1. nadměrná únava a malátnost 

2. pocit těžkosti (nejčastěji v končetinách) 

3. pomalost a letargie 

4. sucho v ústech a nadměrná žízeň 

5. nechuť k jídlu nebo naopak chuť na vše 

6. ochraptění a nadměrné kýchání 

7. nejasná mysl 
 

Platí pravidlo, kde je dobré AGNI tam není AMA! 

 

 

 

22 



Způsoby odstranění AMY 
• AMU lze z těla odstranit stejnými způsoby, které 

byly uvedeny u podpory trávícího ohně tj. AGNI 

• povlak na jazyku je možné jednoduše odstranit 
kovovou škrabkou na jazyk nebo lžící (příp. 
plastovou nebo dřevěnou)  

• koření hořké chuti např. Kurkuma, která AMU 
snižuje tím, že ji vysušuje, odlupuje a vyhání z těla 

• koření pálivé chuti AMU ničí tj. spaluje (zázvor) 

• použití bylin jako je GUGUL nebo GUDUČI 

• pravidelné popíjení 5 minut převařené horké vody 
(co nejteplejší, uchovat v termosce) a to každých 
30 minut cca 0,5 - 1 dcl, celkem cca 1,5 litru za den 
po dobu min. 10 dnů (vnitřní škrabka) 
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Ajurvédské dóši  
• klíčem k pochopení Ajurvédy 

je nauka o 3 dóšách tj. 
určení tělesné konstituce 
člověka 

• znalost své konstituce je 
důležitá pro udržení 
rovnováhy 5 prvků , které 
jsou v těle přítomny ve 
formě 3 dóš 
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• kombinace základních elementů (prvků vzduchu, prostoru, 
ohně, vody a země) propůjčuje každému jednotlivci jeho vlastní 
nezaměnitelný fyzický a psychický charakter včetně jeho 
silných a slabých stránek tzn. Prakrti. Doši určují podmínky 
našeho růstu a stárnutí, zdraví i nemoci.  

 



Principy a funkce dóš 
Váta  

• princip pohybu (vzduch) – nádech/výdech, tlukot srdce atd. 

• umožňuje vstup živin do těla a vylučování odpadních látek 

• funkce – komunikace, kreativita a flexibilita 

Pitta  

• princip přeměny/transformace (oheň, žluč) 

• poskytuje energii buňkám, tělesná termoregulace 

• funkce – trávení, myšlení, inteligence, emoce 

Kapha  

• princip soudržnosti (hmota, hlen) 

• tvoří buněčnou strukturu, stavbu těla, svalů a kostí 

• funkce – promazávání kloubů, hydratace kůže, ochrana tkání 
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Vlastnosti dóš 
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VÁTA PITTA KAPHA 

Chladná Teplá/horká Studená 

Suchá Vlhká Olejová 

Drsná Tekutá Jemná 

Lehká Lehká Těžká 

Řídká Kapalná Hustá 

Nepravidelná Proměnlivá Stabilní 

Rychlá Rozšířená Pomalá 

Jasná Ostrá Zakalená 

Pohyblivá Intenzivní Pevná 



Test dóš – 30 parametrů 
Postava Pulz 

Výška Reakce na počasí/podnebí 

Váha Sexuální aktivita 

Pokožka a poceni Fyzická síla a výdrž 

Kostra a klouby Imunita a nemoci 

Svalstvo Tvořivost 

Vlasy a čelo Spánek a sny 

Ruce a nehty Řeč - hlas 

Oči Pocity a nálady 

Rty, ústa, jazyk a zuby Osobnost - temperament 

Chuť k jídlu Smyslové vnímání 

Žízeň Způsob vyjadřování 

Trávení Mysl, intelekt a paměť 

Vylučování a stolice Rozhodování 

Močení Vztah k penězům a lidem 
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Dóša v čase 

Čas VÁTA PITTA KAPHA 

Denní doba 2-6h + 14-18h 10-14h + 11-02h 6-10h + 18-22h 

Měsíce v roce říjen až únor červen až září březen až květen 

Roční období podzim/zima léto jaro 

Věk 55 a více let 25 až 55 let do 25 let 

Životní období zralost a stáří produktivní dospělost Dětství a mládí 
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• vliv na stav jednotlivých dóš má i čas, který určuje, ve které 
době je určitá dóša více či méně aktivní  

• díky znalosti těchto informací je možné přizpůsobit své chování, 
stravu a aktivity, a tak se vyvarovat zvýšení/snížení dóš  

• například Pittě škodí intenzivní pohyb, ostré jídlo a pobyt na 
přímém slunci během léta tj. měla by se tomuto chování vyhýbat 



Existuje tedy 10 základních typů osobních konstitucí, přičemž 
nejčastější se v populaci vyskytují smíšené kombinace 2 dóš: 

1. Váta 
2. Pitta 
3. Kapha 
4. Váta/Kapha 
5. Váta/Pitta  
6. Pitta/Váta 
7. Pitta/Kapha 
8. Kapha/Pitta 
9. Kapha/Váta 
10. Váta/Pitta/Kapha 

 

Přičemž v každém člověku jsou zastoupeny všechny 3 dóši v 
různém poměru, ale některé z nich jsou dominantní. Např. 60% 
váty, 30% pitty a 10% kaphy. 
 

Konstituce každého člověka je jedinečná! 

 

 

 

Ajurvédské dóši 
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Ajurvédské dóši - vikrti 
• Vikrti označuje náš současný stav, který se liší od vrozeného. 

• základním principem Ajurvédy je snaha obnovit v těle 

harmonii/rovnováhu. 

• protiklady léčí, podobné zvyšuje podobné (protikladné 

vlastnosti - dóš, potravin, prostředí atd.) 

• v ideální harmonii se současná Vikrti přibližuje vrozené 

Prakrti (čím více se od sebe liší, tím dochází k větší 

nerovnováze) 

• Díky poznáním vrozené a současné konstituce je možné 
sestavit individuální plán harmonizace dóš (denní režim, jídlo, 

cvičení, relaxace, masáže apod.) 
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Chybou v chování nebo v myšlení/cítění (psychosomatika) dochází 
narušení/zhoršení stavu prakrti (vrozeného/přirozeného poměru 
dóš).  Dochází k jednání proti zdravému rozumu / vlastní moudrosti. 

Vzniklá nerovnováha dóš se projevuje v 6 stádiích/fázích: 

1. Nahromadění dóš – první příznaky = varovné signály 

2. Provokace – něco se mnou není v pořádku 

3. Rozšíření – myslím, že budu nemocný  

4. Lokalizace – jsem nemocný (první symptomy) 

5. Manifestace – propuknutí akutní nemoci 

6. Diferenciace – dojde k vyléčení nebo přechodu do chronického 
stavu nebo ke smrti 

Mezi jednotlivými stádii může uplynou pár hodin, dnů, týdnů, měsíců 
nebo let (někdy i desítky). Dbejte na varovné signály svého těla! 
Vhodnými opatřeními je možné zabránit propuknutí nemoci! 

Vznik nemoci 
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VÁTA 
Co ji zvyšuje? Co ji snižuje? 

Chladné a větrné podnebí/počasí Teplé a vlhké podnebí/počasí 

Studená/syrová/sucha strava Teplá/vařená/mastná strava 

Perlivé a studené nápoje Teplá voda a bylinné čaje 

Čokoláda, kofein a alkohol Jíst v klidu a pomalu 

Hořká/pálivá/svíravá chuť Sladká/kyselá/slaná chuť 

Ochlazující koření a byliny Zahřívající koření a byliny 

Nedostatek přijetí, péče a lásky Péče a láska, dotek - olejové masáže 

Nadměrný a rychlý pohyb, málo spánku Zpomalení pohybu, odpočinek, spánek 

Nadměrná psychická zátěž/stres/hluk Ticho a klid, hudba – hluboké tóny 

Emoční rozrušení – strach, úzkost Žlutá, oranžová, bílá a fialová barva 

Pocity smutku a beznaděje Pocit přijetí, radosti a smích 

Zmatek, chaos, nestálost Pořádek, řád, rytmus 

Nadměrné/časté a dlouhé cestování Pobyt na jednom místě (uzeměnost) 

Nepravidelná denní činnost Pravidelnost – jídlo, pohyb, spánek 
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PITTA 
Co ji zvyšuje? Co ji snižuje? 

Horké podnebí/počasí Chladné podnebí/počasí 

Pobyt na přímém slunci nebo v sauně Pobyt u vody (řeka, jezero, moře) 

Pálivá/kyselá/slaná chuť Sladká/hořká/svíravá chuť 

Horké nápoje nebo potrava Nápoje a potrava pokojové teploty 

Zahřívající druhy koření a bylin Ochlazující druhy koření a bylin 

Kouření a pití kávy/alkoholu Klid a pohoda 

Vysoké pracovní tempo - přetížení Nižší pracovní tempo - zklidnění 

Rychlý pohyb - přehřátí Tanec, hudba klavíru, pohled na krásu 

Velké ambice/cíle - náročnost Přiměřené nároky na výkon 

Netrpělivost/roztěkanost Cvičení pozornosti a bytí v přítomnosti 

Červená barva Modrá, bílá, růžová a zelená barva 

Emoční rozrušení/rozčílení - zlost Kokos – strouhaný, olej, mléko 

Ostré/dráždivé pachy Vůně – santal, kafr, růže, jasmín 

Dlouhé cestování Dechová cvičení a meditace 
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KAPHA 
Co ji zvyšuje? Co ji snižuje? 

Studené a vlhké podnebí/počasí Teplé a suché podnebí/ slunečné počasí 

Sladká/slaná a kyselá chuť Hořká/pálivá/svíravá chuť 

Tučná a sladká strava Méně tučná a sladká strava 

Nadměrný příjem tekutin a přejídání Osvěžující nápoje 

Nedostatek pohybu až nehybnost Pohybová aktivita a stimulace 

Smutek, deprese Radost, smích 

Ochlazující druhy koření a bylin Zahřívací druhy koření 

Nadměrný odpočinek a spánek i ve dne Kratší odpočinek a spánek 

Sladké vůně / Tmavé barvy Ostré a kořenité vůně / Pestré barvy 

Nedostatek impulsů a změn (pasivita) Vyhledávat příležitosti ke změně 

Sedavý způsob života Různorodá činnost 

Tichá a pomalá hudba (hluboké tóny) Hlasitější a rychlejší hudba (vyšší tóny) 

Hromadění věcí (lpění, lakota) Nelpění, darování, vyřazování věcí, úklid 

Nadměrný pocit bezpečí a jistoty Příležitost riskovat a dělat změny 
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Ajurvéda a jóga v praxi 

• V případě, že netrpíte akutní nebo chronickou nemocí je možné 
provádět preventivní a svépomocné postupy, které lze rozdělit 
do 3 skupin: 

1. Sebe-diagnostika těla a mysli (poznání, pochopení) 
2. Sebe-očista (provádění očistných a dechových technik) 
3. Sebe-péče (úprava životního stylu – výživa, pohyb, práce 

s dechem, relaxace a meditace, bylinná terapie a masáže) 

• Nezbytným předpokladem vašeho úspěchu je schopnost 
vnímat, cítit a pozorovat (poznávat, rozlišovat) první příznaky 
nerovnováhy a jejich příčiny (chybné chování a myšlení), což 
umožňuje zahájit sebe-uzdravovací proces. 

• Pokud již u vás nemoc propukla nebo se dlouhodobě léčíte, 
obraťte se na ajurvédského lékaře či školeného terapeuta 
(pravděpodobně došlo k výraznému narušení všech 3 doš). 
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Ajurvédská moudrost 

„Pokud lépe porozumíme  

sami sobě,  

potom lépe porozumíme  

ostatním lidem a  

světu kolem nás!“ 
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Určení poměru dóš je možné provézt na základě:  
 

1.Vyplnění dotazníků  
• prakrti (přirozený/vrozený stav dóš) 
• vikrti (příznaky narušení/nerovnováhy dóš)  
• guny (stav mysli – sattva, radžas, tamas) 

2.Pozorování (pohmatem/pohledem), poznání změn v: 
• celkovém vzhledu a citlivosti tkání (svaly, kosti, klouby) 
• stavu kůže vč. ochlupení, vlasů a nehtů  
• stavu jazyka, slin (chuť v ústech), zubů a dásní vč. hlasu 
• stav očí (zrak) a uší (sluch) 
• stavu stolice a moči (barva, zápach, konzistence)  
• pulzní diagnostika – síla a rytmus tepu signalizují aktivitu dóš 

3.Analýza současných i minulých životní okolností (rodinná 
anamnéza, nemoci a úrazy, povolání, zájmy, vztahy apod.) 

 

Při sebe-diagnostice se neváhejte obrátit na členy své rodiny nebo 
přátele, kteří vám mohou pomoci v objektivním posouzení nastalých 
změn oproti vaší přirozenosti. 

 
 

 

 

 

 

Sebe-poznání/diagnostika 
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Sebe-očista 
1. Mechanické techniky – očista dutin a otvorů 

2. Dechové techniky – kapalbati, bastrika 

3. Cvičení – např. jóga – tělesné pozice (skruty, záklony) 

4. Výživa – potraviny – hořká a ostrá chuť 

5. Koření – hořká a ostrá chuť 

6. Byliny – hořká a ostrá chuť 

7. Pitné kúry – horká voda, zázvorový čaj 

8. Pocení – parní box, sauna, horká koupel 

9. Masáže – techniky, bylinné oleje 
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Jogínské očistné techniky 
ŠATKARMY = ŠATKRIJE 

V překladu tato slova znamenají šestero očistných technik: 

1. DHAUTÍ – 11 způsobů, jak se očistit od úst až ke konečníku 

– k nejznámějším patří Prakšalana = propláchnutí ulity 
pomocí 6 litrů vody a 6 lžic soli + speciální cvičení 

2. NAULÍ – péče o trávící oheň 

3. NÉTÍ – nosní sprcha (džala nétí, sútra nétí) 

4. KAPÁLBHÁTI – dechová očista mozku 

5. BASTI – průplach tlustého střeva 

6. TRATAKA – psychosomatická hygiena zraku 
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Prakšalana – čištění střev 
Níže uvedený postup je pouze zkrácenou verzí (Laghu Šankha 

Prakšálana) původní náročnější jogínské očistné techniky Várisára 

dhauti! 

Postup: 

1. Provádí se ráno na lačno 

2. Připravte si 1,5 litru slané vody (1,5 lžička soli na 1,5 litr vody) 

3. Vypijte v rychlém sledu za sebou 2 sklenice (250 ml) roztoku a 
proveďte sérii 5-ti cviků po 8 opakováních a následně toto 
ještě 2x zopakujte (vypili jste cca 1,5 litru roztoku 

4. Následuje vyprázdnění tlustého střeva – budete pociťovat 
nucení na stolici a močení 
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Ajurvédské očistné techniky 
• Pančakarma – 5 procedur - je nejkomplexnější a nejúčinnější 

způsob odstranění nahromaděných dóš a toxinů, který má 

omlazující účinek 

• provádí se v léčebných centrech pod dohledem lékařů a terapeutů 

• před zahájením dochází k olejovým masážím (SNÉHANA) a potním 

terapií (SVÉDANA = parní lázeň), které zklidňuji tělo a zároveň 

uvolňují usazené toxiny a připraví je tak na vyloučení z těla pomocí 

náročných očistných procedur, kterých je pět (PANČA): 

1. Léčebný klystýr (výplach tlustého střeva) = BASTI 

2. Použití projímadla (čistění tenkého střeva) = VIREČANA 

3. Použití dávidel (vyvolání zvracení) = VAMANA 

4. Pročištění nosních dutin = NASJA 

5. Pouštěn žilou = RAKTA MÓKŠA 
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Každodenní techniky očisty 
Ajurvédská očista 10 otvorů tj. očí, uší, nosu, ústní dutiny a 
otvorů v pánevní oblasti a kožních pórů: 

1. Neti (proplachování nosu konvičkou s mírně slaným a 
teplým roztokem) + kápnutí oleje do nosu a obou uší, 
opláchnout oči 

2. Vykloktání úst sezamovým nebo kokos.olejem (5-10 min.) 
3. Čištění povrchu jazyka škrabkou (měděnou, stříbrnou 

nebo ocelovou příp. plastovou nebo dřevěnou nebo lžící) 
4. Čištění zubů (doporučují se pasty a prášky s převahou 

hořké, svíravé a slané chuti, které desinfikují ústní dutinu) 
5. Masáží dochází k uvolnění kožních pórů a vyplavení 

škodlivých látek spolu s potem (může být částečná nebo 
celotělová, suchá nebo olejová, min.20 min) 

6. Parní lázeň, potní kúra nebo sauna (suchá, infra apod.) 
nebo jistě znáte i jiný způsob, jak se vypotit 

7. Koupel nebo sprcha (pravidelně používat peeling, masku a 
zábal na celé tělo nebo min.obličej) 
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Džela néti – nosní sprcha 
• jde o nejznámější a nejjednodušší jogínskou očistnou techniku 

„promývání nosu vodou“ 

• péče o nos výrazně ovlivňuje zdraví a kondici očí, uší, 
vedlejších dutin a orgánů hlavy a krku, ale také mozek a duševní 
činnost (ucpání nosu může výrazně narušit kvalitu spánku!!!) 

• pomáhá u respiračních onemocnění, jako je astma, senná rýma, 
alergie, vleklé záněty dutin a chřipkové virózy (odstranění 
toxinů z těla v podobě hlenu nebo jiných sekretů) 

• základní podmínkou pro správné provedení této očisty je voda, 
která je přiměřeně slaná a teplá (1/5 čajové lžičky mořské 
soli na 200-250 ml vody – neti konvička) – pokud je voda příliš 
slaná, objevují se pocity pálení/dráždění, příjemnou tělesnou 
teplotu cca 37 st. ověříme ponořením prstu do vody 

• technika se provádí nejčastěji ráno (před dechovým cvičením) 
nebo dle potřeby 
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Džela néti – nosní sprcha 
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Zdroj: D.Simon, I. Makowski, Očistné jogínské techniky 



Svedan-box = ajurv.sauna 
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Zdroj: https://svedan-box.webnode.cz 

https://svedan-box.webnode.cz/
https://svedan-box.webnode.cz/
https://svedan-box.webnode.cz/


Sebe-péče 

1. Denní rituály (Dináčarja) 

2. Dechové techniky (Pránjáma) 

3. Pohyb - cvičení (Hathajóga) 

4. Strava (Ahára) 

5. Bylinné směsi (Rasyana) 

6. Masáže (Abhyanga) 

7. Relaxace 

8. Meditace 

9. Spánek 
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Dinačárja – denní rituály 
• Ráno (4-8h) – očista, masáž, cvičení, meditace, snídaně (po jídle 

se vymočte a krátce projděte) 

• Dopoledne (8-12h) – aktivní činnost (studium, práce vyžadující 
mentální soustředění, později pak fyzickou aktivitu) 

• Poledne – oběd (nejvydatnější jídlo dne, mezi 11-13h podle typu 
dóši a ročního období tj. kdy máme slunce nad hlavou nejvýše, po 
jídle se vymočte a krátce projděte) 

• Odpoledne (13-17h) – aktivní činnost  

• Podvečer – večeře (nejlépe do 18h, nejpozději 3-4h před spaním) 

• Večer – zklidňující činnost (procházka v přírodě, protahovací a 
dechová cvičení, meditace během západu slunce, očista, 
sex.aktivita, masáž nohou nebo hlavy před spaním tj. před 22h) 

DŮLEŽITÁ je pravidelnost v časech, kdy vstáváme, jíme a 
usínáme (uvést své tělo do souladu s biorytmem přírody). 
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Ranní rituál mezi 4-8 hod 
• Vstaňte před východem slunce (nejlépe 2 hodiny) tj. mezi 4-6hod. 

• Vyprázdněte si střeva a močový měchýř 

• Vykloktejte ústa sezamovým olejem 

• Vyčistěte si zuby a jazyk škrabkou 

• Vypláchněte si nos konvičkou Neti 

• Napijte se (1-3 sklenice, čisté, teplé vody s citronem příp. medem) 

• Proveďte si olejovou masáž Abhjanga (částečnou nebo celotělovou) 

• Kápněte si sezamový olej do nosu a uší 

• Zacvičte si – Jóga, Tai-chi, Čchi-kung nebo si zajděte na procházku 

• Osprchujte se 

• Usedněte k meditaci (nejlépe před východem slunce) 

• Posnídejte (pokud máte hlad) 
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Dechem k dlouhověkosti  
• Dech má schopnost harmonizovat všechny funkce těla! 

• Život každého člověka začíná nádechem (lapáním po dechu) a 
končí hlubokým výdechem! 

• Bez jídla prý člověk vydrží dlouho, bez vody to asi moc dlouho 
nepůjde a bez dechu určitě ne 

• Říká se, že při narození je každému člověku určen počet 
nádechů a výdechů, ale nikdo nám to číslo neprozradí. Proto 
jednou z možností, jak si prodloužit život, je prodloužit každý 
svůj nádech a výdech! 

• Kvalita VÝDECHU je mnohem důležitější než-li nádech, neboť, 
pokud nedostatečně vydechneme, tak není možné provést plný 
nádech! 

• Uvádí se, že 70% odpadních látek těla se vylučuje dechem, 
dalších 20% kůží a jen 10% v podobě stolice. 
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Pranajáma – ovládání dechu 
„Někteří učitelé tvrdí, že pránájama stačí, aby se tělo dokonale 

očistilo od všech jedů.“ Hathajóga pradipiká II.37 

Mezi 6 základních dechových technik patří: 

1. Plný jógový dech 

2. Střídavé dýchání  

3. Kapalbati – brániční dýchání 

4. Bastrika – zahřívací dechové cvičení 

5. Šitali – ochlazující dechové cvičení 

6. Bramri – bzučivý dech  
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Pohyb 
• „Tělesným cvičením získá člověk lehkost, výkonnost, 

pevnost a výdrž. Vyloučí se nečistoty a podněcuje se tím 

trávení.“ Čarakasamhita 

• Pohyb by měl poskytovat radost a zvyšovat tělesnou i dušení 

pohodu během provádění i po něm!  

• K udržení rovnováhy je potřeba se věnovat činnostem, které 

umožní, aby bylo v těle vše v pohybu, jak má a docházelo k 

tvorbě všech tělesných tkání! 

• především se jedná o 3 základní druhy pohybů a to: 

1.Končetin (pohyb aktivuje proces cirkulace krve a lymfy) 

2.Plic (proces dýchání a okysličování tkání) 

3.Střev (pohyb usnadňuje proces látk. výměny a vylučování) 
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Pohybová aktivita a dóši 
• měřítkem náročnosti a tempa pohybu je dech tj. pokud 

začínáte dýchat ústy, přerušte aktivitu dokud opět nezačnete 
volně dýchat nosem. Během pohybu dbejte na vnitřní impulzy 
svého těla! 

• důležitá je správná volba druhu aktivity, doby, intenzity, síly 
a vytrvalosti s přihlédnutím ke svému přirozenému sklonu!  
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Doporučení VÁTA PITTA KAPHA 

Aktivity 
jóga, čchi-kung horolezectví,cyklistika rychlá chůze, běh 

chůze, plavání lyžování, plavání, golf tanec, fitness 

Intenzita lehká střední středně těžká 

Silové zatížení méně náročná střední vyšší 

Vytrvalost nižší střední vyšší 

Čas během dne  ráno 6-10h  kdykoli mimo poledne odpoledne 14-18h 

Sklon k 
rychlé únavě se přeceňovat zatuhlosti, obezitě 

přepínání přehřívání letargii 



Hathajóga 

• je specifický systém jógy jehož hlavní součástí jsou: 

– ASANY (pozice těla),  
– PRANAJAMA (ovládání dechu)   
– MEDITACE (zklidnění mysli)  

• tento systém jógy znám pod názvem Rádžajóga 
("Královská jóga" - pevné vůle a sebekázně)  

• je možné říci, že jde o nejznámější druh jógy na Západě, 
založený na vyvažování sluneční (ha, +) a měsíční (tha, 
-) energie 

• je zaměřena na znovunabývání a udržování zdraví a co 
nejúplnější kontrolu nad základní životní energie 
(PRÁNA). 
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Jóga a dóši 
Proto aby bylo dosaženo rovnováhy a harmonizace dóš, je potřeba 
praktikovat jógu podle vrozené konstituce (Prakrti) a současného 
stavu (Vikrti): 

• VÁTA – zklidnění mysli pomocí práce s dechem a pomalejších 
pohybů, protahování a uvolňování svalů a kloubů, zaměření na 
oblast pánve – cvičení na zemi, koncentrace a meditace, 
jóganidra (ranní praxe) 

• PITTA – ochlazování těla a mysli pomocí dechových technik, 
vhodné jsou předklonové pozice, zaměření na oblast břicha, 
podle potřeby cvičení ve stoje i na zemi, vizualizace (večerní 
praxe) 

• KAPHA – energizující/dynamické způsoby dýchaní a cvičení, 
nejlépe ve stoje, vhodné jsou záklonové pozice, zaměření na 
oblast plic, srdce a krku (dopolední praxe) 
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Jóga - kdy a jak praktikovat  

• vstaňte před východem slunce (nejlépe 1-2 hodiny) 

• proveďte ranní rituály – očista jazyka a nosu (pro dechové 
techniky je velmi důležitá očista nosních dutin), kloktání 
olejem, masáž 

• zvolte si příjemné, klidné a tiché místo (pokud jste v 
místnosti, vyvětrejte) 

• umístěte na zem deku nebo podložku (pokud máte možnost 
zapalte svíčku a vonnou tyčinku – vytvořte si malý oltář, který 
můžete ozdobit kameny, květinami nebo jinými předměty, ke 
kterým máte vztah) 

• usaďte se do skříženého sedu 
(vzpřímená páteř) a položte si dlaně 
na kolena (je možné sedět i na 
stoličce nebo židli s chodidly 
položenými na zemi) 
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Jóga - kdy a jak praktikovat 
• pohled očí směřuje nejlépe směrem k vycházejícímu slunci, 

zavřete oči a svou pozornost soustřeďte na svůj dech 

• sepněte ruce před hrudí, zhluboka se nadechněte a pomalu 
(potichu) vyslovte slovo OM (opakujte 3x nebo podle potřeby) 

• zvolte si dechovou techniku vhodné pro váš současný stav  - 
cvičení se věnujte 10-15 min. podle potřeby 

• zvolte si tělesné pozice (např. pozdrav slunci) vhodné pro váš 
současný stav - cvičení se věnujte 20-30 min. podle potřeby 

 

 

• na závěr relaxujte cca 10-15 min v leže v 
pozici mrtvoly a vnímejte své pocity v 
těle 

• poté se opět usaďte – vnímejte svůj 
dech, myšlenky nechte volně plynout - 
meditace – praxi ukončete opakováním 
mantry OM, tak jako na začátku 
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Ahára – výživa 6ti chutí 
• Výživa má zajišťovat růst a obnovu tkání, udržovat funkci 

jednotlivých orgánů, a dodávat energii a sílu 

• všechny potraviny (vč. koření a bylin) jsou tvořeny podobně 
jako dóši z 5 prvků, přičemž jejich kombinací vždy dvou z nich 
vzniká 6 chutí (RAS): 

1. Sladká (země a voda) 
2. Kyselá (oheň a voda) 
3. Slaná (oheň a země) 
4. Pálivá/štiplavá (oheň a vzduch) 
5. Hořká (prostor a vzduch) 
6. Trpká/svíravá (země a vzduch)  

 

V každém jídle bychom měli nakombinovat všech 6 chutí tak, aby 
byly v souladu s naší prakrti, vikrti a ročním obdobím (je možné 
toho dosáhnout volbou vhodných potravin a koření). 
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Chutě před a po strávení 

DÓŠA Zvyšující/posilující vliv Snižující/zklidňující vliv 

VÁTA hořká - pálivá - trpká sladká – kyselá - slaná 

PITTA kyselá – slaná - pálivá sladká -  hořká - trpká 

KAPHA sladká – kyselá - slaná pálivá – hořká - trpká 
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• každá RASA (chuť) působí na tělo podle vlastností prvků (éter, 
vzduch, oheň, voda, země), z nichž je tvořena 

• Kromě prvotní chuti (VIRJA) mají potraviny ještě chuť po 
strávení (VIPAKA) tj. chuť konečného účinku na trávení. Tyto 
dvě chuti mohou být rozdílné např. banán je prvotně sladký, ale 
po strávení je kyselý/svíravý nebo citron je prvotně kyselý, ale 
po strávení je sladký 

• v tabulce je uvedeno rozdělení chutí, podle toho, zda dóšu 
zvyšují nebo snižují: 



Doporučené potraviny 

V józe a ajurvédě jsou nejčastěji používány 
tyto suroviny: 

1. Obiloviny (rýže, pšenice, ječmen apod.) 

2. Luštěniny (mungo, čočka, fazole apod.) 

3. Ovoce a zelenina  

4. Ořechy a semena 

5. Mléčné výrobky (čerstvý jogurt, nezrající 
sýry, GHI) 

6. Koření, byliny a čaje 
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Základní suroviny:  
 
• basmati rýže 
• mungo fazole 
• GHI  
• sezamový olej 
• kokosový olej  
• římský kmín 
• kurkuma 
• adžvajn 
• hing 
• hořčičné semínko 
• pipalli – dlouhý pepř  
• fenykl 
• koriandr 



Koření  
Podle termoregulačního vlivu dělíme koření na: 

1. zahřívající = skořice, hřebíček, bobkový list, zázvor 

2. ochlazující = římský kmín, koriandr, fenykl, kardamom 

Podle převládající chuti dělíme koření na: 

1. Sladké = kardamom, máta, skořice, fenykl, vanilka 

2. Slaná = hing (asafoetida), černá sůl 

3. Kyselé = kmín, oregano, rozmarýn 

4. Hořké = kurkuma, bobkový list, bazalka 

5. Pálivé/štiplavé = pepř, čili, hořčičné, semínko, zázvor 

6. Svíravé/trpké = kopr, křen, majoránka 
 

Váta = zahřívající, sladké-slané-kyselé 

Pitta = ochlazující, sladké-hořké-trpké 

Kapha = zahřívající, hořké-pálivé-trpké 
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Čurna – směs koření 
Připravuje se a užívá 2 způsoby:  

1.opražením na sucho nebo na malém množství GHI – po 
vychladnutí směs rozmixujeme na jemný prášek v mlýnku na 
kávu – užívá se před jídlem na zvýšení AGNI 

2.tlučením v hmoždíři a potom přimícháním do jídel nebo jako 
podklad pro olejnatý kořeněný zeleninový základ většiny 
ajurvédských pokrmů, kterému se říká ČONK  

U obou způsobů přípravy se koření používá v semínkové/listové 
podobě. Pozor, aby se koření nespálilo. Opražení probíhá krátce! 

Směsím koření se v Indii říká MASALA tj. v obchodech se můžete 
setkat např.  Garam masalou. 

Směsi je potřeba uchovávat nejlépe ve skleněné nádobě s 
dobrým uzávěrem, aby nevyprchalo aroma, a spotřebovat během 
krátké doby (obecně by se u koření doporučuje max.1 rok). 
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Čurny a dóši 
VÁTA PITTA KAPHA 

Adžvajn (celer.s.) Amalaki Pepř 

Hřebíček Anýz Čili 

Skořice Kokos Hřebíček 

Zázvor Koriandr Hořčičné semínko 

Fenykl Fenykl Fenykl 

Kardamom Kardamom Zázvor 

Kurkuma Kurkuma Kurkuma 

Muškát.ořech Římský kmín Kajenský pepř 

Hing (asafoetida) Kopr Pipalli  (dlouhý pepř) 

Sůl Šafrán Římský kmín 
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Zdroj: Ahára – výživa, MUDr. Martina Zisková, 



Ajurvédské stravování 
• poznat svou konstituci (dóši) - prakrti (přirozenou) a vikrti 

(současnou) a podle toho být schopen rozlišit vhodné a nevhodné 

potraviny podle jejich vlivu na dóši a s přihlídnutím k ročnímu období 

(ovoce nekombinujte s jinými potravinami, nepijte velmi studené 

tekutiny, nekombinujte vařené a syrové potraviny) 

• poznat vlastnosti jednotlivých potravin, volit jejich správnou 

kombinaci a poměr 6 chutí (na začátku každého jídla bychom měli 

sníst něco malého, sladkého) 

• umět určit velikost porce by měla odpovídat cca našim dvěma 

spojeným dlaním (žaludek by měl být zaplněn z 1/2 pevným pokrmem, z 

1/4 tekutinou a v 1/4 byl měl zůstat prázdný prostor) 

• nakupovat přiměřené množství čerstvých a sušených suroviny v 

jejich co možná nepřirozenějším stavu, nikoli polotovary a jinak 

zpracované potraviny s přidanými látkami 

• vařit vždy čerstvý pokrm, s láskou a v dobré náladě! 
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Ajurvédské stolování 
• Jíst v klidu, s radostí, vděčností (poděkováním, modlitbou) a 

vědomě tj. věnovat plnou pozornost této činnosti a nezabývat 
se něčím dalším 

• Jíst pravidelně, ale zároveň v souladu s tím, kdy pociťujeme 
hlad nikoli chuť vyvolanou vlivem emocí 

• Jíst další jídlo až poté, co bylo předchozí stráveno tj. cítíme 
hlad – což nastává za 2-5 hod. podle rychlosti trávení (Pitta 
má rychlejší trávení, Váta nepravidelné a Kapha pomalejší) 

• Jíst v hezkém prostředí (sedět nejlépe směrem k východu) 

• Jíst ve společnosti příjemných lidí (nejíst sám) 

• Jíst pomalu a dostatečně jednotlivá sousta rozkousat 

• Před, během a po jídle nepít velké množství tekutin! 

• Před jídlem si umyjte ruce a obličej, po jídle si opláchněte oči 
studenou vodou 
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Ajurvédský pitný režim 
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Nápoje VÁTA PITTA KAPHA 

Množství větší střední menší 

Chuť Sladká-kyselá-slaná Sladká-hořká-trpká Hořká-ostrá-trpká 

Vhodné 

Teplá voda Voda – pokoj.teplo Teplá voda 

Ovocný džus Bylinný čaj Bylinný čaj 

Zeleninový džus Džus – sladké ovoce Džus – listová zel. 

Bylinný čaj Džus – listová zelen. Černý čaj 

Mléčný nápoj Kokosové mléko Zelený čaj 

Mandlové mléko Kokosová voda Káva – občas 

Nevhodné 

Káva Káva Mléčné nápoje 

Černý a zelený čaj Džus – kyselý Rostlinné nápoje 

Hořké nápoje Alkohol, víno, pivo Sladké nápoje 

Perlivé nápoje Kombucha Studené nápoje 

Energetické nápoje Rajčatový džus Kyselé nápoje 



Bylinné a kořeněné čaje 
KKF čaj (vyplavuje AMU a zvýšuje AGNI) 

= koriandr, kmín, fenykl 

Zázvorový čaj = zvyšuje AGNI a čistí Dóši 
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VÁTA PITTA KAPHA 

Heřmánek Pampeliška Zázvor 

Kardamom Kopřiva Skořice 

Skořice Máta Kardamom 

Hřebíček Heřmánek Pampeliška 

Fenykl Jasmín Kopřiva 

Zázvor Levandule Fenykl 



Rasyana - omlazování 
Po očistné terapii Pančakarma následuje posilovací a omlazovací 
terapii během níž se používají rostlinné a minerální substance 
(plody, byliny, koření, mléčné produkty a med), které: 

1. Obnovuje rovnováhu dóš 

2. Posilují imunitní systém a výkonnost 

3. Budují tělesné tkáně 

4. Regulují látkovou přeměnu 

5. Čistí tělesné kanály 

6. Zlepšuje vzhled a zjemňuje hlas 

7. Posiluji paměť a ducha 

8. Udržuje mladí a prodlužuje život 
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Ajurvédské byliny 
• Ašvagandha – nejlepší ajurvédské tonikum pro tělo a mysl, 

proti bolesti a úzkosti, nespavosti 

• Shatavari – zklidňuje srdce, proti horečce a překyselení, 
specifický účinek má na ženské pohlavní orgány 

• Brahmi – sedativum a svalový relaxant, proti bolesti a zlosti, 
diuretikum, na jádra a nervy 

• Tulsi – pročišťování mysli a mozku, proti nachlazení a chřipce 

• Guduči (amrit) – stahuje teplo a toxické látky z hlubokých 
vrstev tkání, proti infekcím a únavovému syndromu 

• Guggul – podpora pružnosti, proti artritidě, posiluje srdce, 
čistí krev a snižuje hladinu cholesterolu, reguluje krevní cukr 

• Šiládžit – mimořádné léčebné schopnosti, omlazující a 
posilující prostředek, na nemoci ledviny, astma a cukrovku 
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Ajurvédské masáže 
„Masáž je dobrodiní pro tělo i duši!“ 

• Cíl – masáže slouží k harmonizaci dóš, k regeneraci a omlazování 

• Rozsah - celotělové masáže nebo jednotlivých částí těla 

• Metody – suché nebo olejové 

• Použité masážní prostředky:  

– teplé bylinné oleje a GHI s léčivými přísadami,  

– pasty a prášky (z luštěnin, bylin a koření) – masky a peeling,  

– hedvábné rukavice nebo kartáč s přírodními štětinami pro suché 
masáže 

– bylinné, vonné esence (levandule, citrón, eukalypt, máta apod.) 
 

Váta – sezamový nebo mandlový olej, a GHI (vyživuje tkáně) – celé tělo 

Pitta – kokosový nebo sezamový olej a GHI (snižuje horkost) - hlava 

Kapha – hořčičný nebo olivový olej () – max. 1x týdně - hruď 
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Účinky masáží 
1. Dodává energii a vitalitu 

2. Odbourává stres a ulevuje od bolesti   

3. Pomáhá k obnově a růstu tkání 

4. Stimuluje krevní oběh a lymfatický systém 

5. Obnovuje pružnost a funkci svalů a kloubů 

6. Otevírá póry a detoxikuje organismus (pot odplavuje toxiny) 

7. Zlepšuje metabolismus (trávení) 

8. Uklidňuje a posiluje nervový systém (psychiku) 

9. Odstraňuje zrohovatělou vrstvu kůže a zvláčňuje pokožku  

10. Aktivuje samoléčebné procesy v celém těle (stimuluje funkci 
orgánů) a celkově omlazuje 

11. Napomáhá ke klidnému a hlubokému spánku 
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Abhyanga - sebemasáž 
1. Postupně si celé tělo natřete a promasírujte, od vrcholku 

hlavy až ke konečkům prstů u nohou, teplým olejem – cca 
15 min - věnujte si pozornost a užívejte si každý láskyplný 
dotek. Po masáži nechte olej cca 10 min působit! 

2. Poté si dopřejte teplou sprchu nebo lázeň během níž si 
tělo třete práškem z munga nebo cizrny = UDVARTANA 
(pasta z mouky a vody). Po jemném peelingu (odstranění 
přebytečného oleje a potu) se opláchněte a osušte (kůže 
bude prokrvená, hedvábná a vláčná) – cca 15 min 

3. Po koupeli se zabalte do teplé deky, lehněte si, odpočívejte 
a vnímejte své tělo a své pocity – cca 20 min 
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Harmonizující terapie 

Působení na 5 smyslů: 

1. Čich – vůně - aromaterapie  

2. Chuť – výživa 6 chutí 

3. Zrak – terapie barvami a světlem 

4. Hmat – marmová terapie - masáže 

5. Sluch – zvuková, muzikoterapie 
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Relaxace 

• Šavásána – jogová pozice mrtvoly 

• Jóganidra – jógový spánek 

• Dechová cvičení – zklidnění mysli 

• Koncentrace (trataka, mantra, mala) 

• Meditace (v tichu, v pohybu) 
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Spánek 
1. Proč se nám špatně usíná? 

– pozdní večeře, velká porce nebo těžce stravitelné jídlo 
– kouření, pití alkoholu, kávy, černého nebo zeleného čaje 
– hyperaktivní mysl - sledování televize nebo PC  po 20 hod. 

(přemíra podnětů, dráždění smyslů světla a zvuků, ) 
– nedostatek čerstvého vzduchu a nevhodná teplota 
– pozdní doba usínání (nejlépe před 22 hod.) 

2. Proč se probouzíme během noci? 

– probíhají trávicí procesy – jak jídla tak emocí (10-02h 
aktivní Pitta a také žlučník 11-01h a játra 01-03h) 

– v případě narušené Kaphy, ucpaného nosu a zahlenění plic 
dochází k potížím s dýcháním (aktivita plic 03-05h) 

– pokud máme hyperaktivní mysl (aktivita Váty 02-06h a 
tlustého střeva 05-07h – vyprazdňování) 

– přemíra světla/zvuků v ložnici a nevětraná/teplá místnost 
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Spánek 
3. Proč jsme ráno unavení? 

– pozdě usínáme a v průběhu noci se probouzíme 

– máme nekvalitní matraci nebo ložní prádlo 

– spíme ve špatném směru (nejlépe hlavou na východ) 

– spíme příliš krátce (méně než 4-5 hod. nebo naopak dlouho 8 a více 
hodin) 

– probouzíme se pozdě po východu slunce tj. po 5-6h ranní – pokud 
se probudíme, odkládáme vykročení z postele  

Únavu (ospalost, letargie, lenost) způsobuje zvyšující se Kapha, která je 
aktivní před usnutím (18-22h) a po probuzení (6-10h). 

Zvýšená Kapha má dále vliv na: 

• zpomalování metabolismu, a dalších procesů  

• zadržování toxinů, tuku a vody v těle  

• vznik nemocí jako obezita, otoky a s tím související poruchy krevního 
oběhu atd. způsobené hromaděním škodlivých látek v těle 
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Everest Ayurveda Nepal 

• je výrobce, dovozce a distributor (e-shop) ajurvédských 

produktů, mezi něž patří mimo jiné: 

1. zdravotní kúry 

2. elixíry 

3. ovocné plody 

4. vonné směsi 

5. bylinné čaje 

 

Praktický průvodce ajurvédou (knížka) 

Více na: www.everest-ayurveda.cz 
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Prodejny zdravé výživy 

FRÝDEK 

• Zdravý sen.cz (naproti Magistrátu) 

• VEGA – Provita.cz (třída TGM, naproti Katastru) 

MÍSTEK 

• VEGA – Provita.cz (nám. Svobody) 

• VANILLA – speciálka  - čaje, byliny a koření (Anenská 689) 

• FOR VITALITY (Hl. třída 18) 

• HARMONIE (nám. Svobody 28) 

• Astrologická apatyka a poradna (Palackého 131) 
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Ajurvéda a jóga ve FM 

• https://www.ajurveda-lotus.cz/ 

• https://www.ayurvedafm.cz 

• http://maraveda.cz/ 

 

• http://www.jogapodvezi.cz/ 

• http://www.odpocivarna.eu 

• http://www.jogasevou.cz 
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Knihy o Ájurvédě a józe 
• David Frawley, Jóga a ajurvéda - léčení těla a ducha, 

Fontána, Olomouc, 2004 

• Dr. Robert E.Svoboda, Základní kniha Ajurvédy, Fontána, 
Olomouc, 1998 

• MUDr. Martina Zisková, Výživa - áhára - praktický průvodce 
světem ajurvédy, Praha, 2011 

• MUDr. David Frej, Ajurvéda - medicína zdraví a dlouhověkosti 
v praxi českého lékaře, Eminet, Praha, 2007 

• Dr.Vinod Verma, Ajurvéda na každý den – jak žít podle 
ájurvédy, Fontana, Olomouc, 2010 

• G. Wenglerová, M. Mittwede, Základy Ájurvédy,Svoboda, 
Praha, 2007 

• Ernst Schrott, Ajurvéda pro každý den, Knižní klub, Praha, 
2000 
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• George Eassey, O.M.D., Esence Ajurvédy, Fontána, Olomouc, 
2007 

• Hans H.Rhyner, Zdraví, mládí a optimisus s ajuvédou - jemný 
medicínský přístup, Aktuell, Bratislava, 2002 

• Dr.Govind S.Fajpoot PhD., 1.Tridóš – 2002, 2.Ajurvéda a 
indická kuchyně – 2014, Obojí vydalo Omcentrum Praha, 
www.ajur.cz 

• Melanie Sachsová, Ajurvédská péče o krásu, Maitrea, Praha, 
2014 

• Johari Harish, Ajurvédská masáž - tradiční indické techniky 
harmonizujcí tělo a mysl, Pragma, Praha, 2002 

• Dr.John Douillard, Ájurvédská masáž, Fontána, Olomouc, 2010 

• D. Simon, I. Makowski, Očistné jogínské techniky, Fontána, 
Olomlouc, 2006 

• Markus Schirner, Dechové techniky, Fontana, Olomouc, 2003 
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Weby o Ájurvédě 

• https://dr.frej.cz/ 

• http://www.drmartina.cz/ 

• https://www.katerinaresort.cz/ajurveda_ve_svate_katerine/ 

• https://www.ajurveda.top/nabidka/ajurvedske-rodinne-lazne/ 

 

• http://www.drsvoboda.com/ 

• http://drvinodverma.com/ 

• https://www.vedanet.com/  

• https://www.banyanbotanicals.com/ 

• https://www.mindbodygreen.com/search?q=Ayurveda 
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https://www.ajurveda.top/nabidka/ajurvedske-rodinne-lazne/
https://www.ajurveda.top/nabidka/ajurvedske-rodinne-lazne/
https://www.ajurveda.top/nabidka/ajurvedske-rodinne-lazne/
https://www.ajurveda.top/nabidka/ajurvedske-rodinne-lazne/
https://www.banyanbotanicals.com/
http://www.drsvoboda.com/
http://www.drsvoboda.com/
http://drvinodverma.com/
https://www.vedanet.com/
https://www.vedanet.com/
https://www.banyanbotanicals.com/
https://www.banyanbotanicals.com/
https://www.mindbodygreen.com/search?q=Ayurveda
https://www.mindbodygreen.com/search?q=Ayurveda


Pravidelný životní rytmus, zdravá 

strava, pohyb a odpočinek jsou čtyři 

hlavní pilíře zdravého a spokojeného 

života! 

„Ve zdravém těle, zdravý duch!“ 

„V pružném těle, pružná mysl!“ 

 

Namaste 

Regi AVATAY 
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