
Ájurvéda & Jóga 
v domácí praxi 

aneb 
jak se čistit a dodávat si energii! 

1.díl cyklu na téma „Dech a spánek“ 
 

Připravila Regina Kusová 

Říjen 2019 



„Zasej myšlenku a sklidíš čin! 

Zasej čin a sklidíš zvyk! 

Zasej zvyk a sklidíš charakter! 

Zasej charakter a sklidíš osud!“ 

staré indické přísloví 
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Dech – Trávení - Pohyb 
3 základní předpoklady zdravého života: 

1. Dýchání = pokud správně nedýcháme 

neokysličujeme tělo, nezískáváme potřebnou 

energii a nevyplavujeme škodlivé látky z těla 

2. Trávení = pokud dobře netrávíme, 
nevstřebáváme živiny z potravy a nezískáváme 
tak potřebnou energii a na druhou stranu 

hromadíme škodlivé látky v těle, které 

způsobují narušení rovnováhy a vznik nemoci 

3. Pohyb = pokud se dostatečně nepohybujeme 
nedochází ke správnému prokrvení těla, oběhu 

tělních tekutin a vyprazdňování 
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5P domácí praxe 
 

1. Přítomnost (vědomí teď a tady, vědomé konání) 

2. Pozornost (soustředění, záměr, přijetí zodpovědnosti) 

3. Poznání (studium, porozumění/pochopení, sebereflexe) 

4. Praktikování (rozhodnutí, čin, úkon, akce, změna, posun) 

5. Pravidelnost (čas, trpělivost, vytrvalost, vůle) 
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Princip duality 

Zdroje energie  
vzduch/dech, tekutina, potrava, myšlenka, vesmír 

příjem výdej 

výživa vylučování/očista 

proudění stagnace/blokace 

plynutí zadržování/lpění 

růst úbytek 

rozvoj úpadek 

zisk ztráta 

vznik zánik 

zdraví nemoc 

zrození smrt 
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Ajurvéda a jóga 
• jsou dvě sestry - spřízněné nauky (vědy), 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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Ajurvéda 
• v překladu toto slovo znamená AJUR (život) a VÉDA (věda) tj. 

věda/nauka o životě (dlouhověkosti) 

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

• základním nástrojem/klíčem Ajurvédy je nauka o 3 dóšách tj. 
Váta, Pitta a Kapha 

• 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 bytostem! 
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3 ájurvédské dóši 
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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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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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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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Ájurvédská a jógová terapie 
Se provádí individuálně a zahrnuje: 

• Doporučení pro změnu životního stylu (denní rytmus, strava a 
pitný režim, pohyb, masáže, rituály apod.) 

• Detoxikační terapii (očistné techniky) 

• Dechová cvičení  

• Tělesná cvičení – jógové pozice/sestavy 

• Meditaci a relaxaci 

• Masážní a marma terapii 

• Aromaterapii (vůně esenciálních olejů a bylin) 

• Terapii barvami a krystaly (kameny) 

• Muzikoterapie (zvuky, mantry) 

• Regenerační terapii (omlazování) 
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Ajurvéda a jóga v domácí 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 úspěchu je schopnost vnímat, cítit 
a pozorovat (poznávat, rozlišovat, sebereflexe) 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 u vás došlo k výraznému narušení všech 3 dóš)! 
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Hathajóga 
• je systém jógy, jehož hlavní součástí jsou: 

1.ASANY (pozice těla),  

2.PRANAJAMA (ovládání dechu)   

3.MEDITACE (zklidnění mysli)  

• tento systém je součástí tzv. Rádžajóga ("Královská jóga" - 
pevné vůle a sebekázně)  

• je možné říci, že jde o nejznámější druh jógy na Západě, 
založený na vyvažování  

 sluneční (ha) energie 

 měsíční (tha) energie 

• je zaměřena na znovunabývání a udržování zdraví a co 
nejúplnější kontrolu nad základní životní energie (PRÁNA). 
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Prána = životní energie (vitální síla) 
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• Lidské prožívání se děje pouze prostřednictvím PRÁNY! 

• PRÁNU získáváme především z dechu, stravy a činnosti 
smyslových a motorických orgánů 

• Jóga učí (techniky Pránajámy), jak lze PRÁNU ovládat a 
jak rozvíjet její hlubší síly a tak: 

– získat moc nad myslí a smysly 
– nepotřebovat vnější podněty k dosahování radosti 
– léčit své tělo a duši 
– dosáhnout vnitřní transformace 

• Pokud člověk nedokáže PRÁNU ovládat a rozvíjet, je 
schopen ji přijímat pouze skrze vnější smysly a požitky, 
což vytváří závislosti všeho druhu, omezení a utrpení! 



Dechem k dlouhověkosti  
• 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 kvalitní a plný nádech! 

• Dech má schopnost harmonizovat všechny funkce těla! 
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Dýchání 
• Dýchání není jen primitivní mechanická funkce, která 

nás zásobuje biologickým palivem ve formě kyslíku, jak 
si představují lidé, kteří rádi přirovnávají lidské tělo 
ke stroji.  

• Dýchání představuje posvátný spojovací článek mezi 
námi a vesmírem, nejde tu ani tak o kyslík a další látky 
obsažené ve vzduchu, které jsou samy o sobě mrtvou 
částicí hmoty, jako spíše o energetický tok! 

• Podstatou vědomí je duše v těle, avšak činitelem, který 
spojuje tělo a duši dohromady a udržuje v nich živoucí 
jiskru, je PRÁNA (životní síla/energie/dech)! 

Pozn. Dr. Vinod Vermy, text z knihy Ájurvéda na každý den 
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Zajímavosti o dechu 
• Pomalým hlubokým nádechem nabereme 6-10x více vzduchu 

než normálním, plytkým nádechem! 

• Náš mozek spotřebuje až 80% kyslíku, který vdechneme! 

• Nejdůležitějším dýchacím svalem je bránice, která je 
největším svalem v těle, oddělujícím břišní a hrudní dutinu! 

• Vědomým a správným dýcháním můžeme více než 
desetinásobně urychlit čistící proces organismu!  

• Z asi 750 miliónů plicních sklípků v průměru používáme jen 
každý dvacátý tj. 37,5 miliónů sklípků  

• Průměrně se člověk nadechne 14-18x za minutu tj. jeden 
cyklus trvá cca jen 3-4 sekundy! 

• Objem jednoho nádechu je 2-3 litry vzduchu! Za život 
bychom tak naplnili vzducholoď o objemu 250.000 m3  
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Základní funkce dechu 
1. Zásobovací/vyživovací funkce – dechem tělu dodáváme 

životodárnou energii/sílu (okysličování krevního oběhu), 
z pohledu Ájurvédy a jógy tzv. PRÁNU. 

2. Čistící/vylučovací funkce – pomocí dechu a 
lymfatického systému odvádíme až 70% všech 
odpadních látek z těla! Dalších 20% se vylučuje kůži a 
jen 10% výměšky zažívacího traktu. 

3. Kontrolní/regulační funkce  

 dech nevědomě kontroluje naše tělo a tělo zase náš dech.  
 dech reguluje všechny funkce látkové výměny v našem 

těle a má schopnost nás zharmonizovat. 
 dech nás ovládá. Ale jen tak dlouho, než my ovládneme 

jej. Pak nám může pomoci ve všech životních situacích. 
 dech ovlivňuje držení těl a duševní postoj člověka! 
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Dýchání nosem 
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• Tento způsob dýchání je tělu nejpřirozenější a 

nejzdravější! 

• Nos je dýchací orgán, který přivádí tělu nadechovaný 

vzduch tím nejúčinnějším způsobem neboť vzduch 

během nádechu zvlhčí a ohřeje a také očistí ! 

• U většiny dechových cvičení (viz. dále Pránajáma) se 

provádí dýchání nosem.  

• Je možné využívat odděleně levou a pravou nosní dirku 

nebo obě současně, čímž je vědomě ovlivňována levá, 

pravá nebo obě mozkové hemisféry! 



Funkce mozkových hemisfér 
Levá hemisféra Pravá hemisféra 

verbální / mluvené (řeč, slova, jazyk) neverbální / obrazové (symboly) 

analytické myšlení / strategie holistické / celostní myšlení 

čtení / psaní (gramatika) prostorová orientace 

věda / znalosti /paměť kreativita / tvořivost 

matematika (čísla, data) umění  / imaginace / fantazie 

aritmetika (míry, váhy, čas) hudba / rytmus 

logika / racionalita / realismus filozofie / iracionalita / snění 

fakta / pojmy / pravidla intuice / invence / souvislosti 

vůle / rutina emoce / pocity / humor 

bezpečí riziko 

detaily celek / obecnost 

pohyb pravé části těla pohyb levé části těla 
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Dýchání ústy 
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• Tento způsob dýchání je vhodný pouze v nouzových situacích 
tj. není možné dýchat nosem neboje potřeba tělo zchladit 
případně vést směr Prány vzhůru! 

• Během nádechu ústy se mohou do těla dostat prachové částice 
a zárodky způsobující různá infekční onemocnění! 

• Pokud se nadechujeme nosem a vydechujeme ústy, dostává 
tělo více energie, než-li vydává! 

• Nadechujeme-li se ústy a vydechujeme nosem, pak úroveň 
energie v těle klesá! 

• Dýchání ústy má ochlazující povahu a působí na vytváření 
přebytečné Kaphy, která se projevuje tvorbou hlenu v oblasti 
hlavy, krku, jícnu a plic, a s tím související AMY tj. toxinů v 
těle. 

 



Fáze dechu  
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1. NÁDECH = má podobný efekt jako příjem potravy  tj. 
posiluje a podporuje tvorbu tkání (dodává tělu sílu a působí na 
růst hmotnosti, anabolický efekt), vztahuje se k dóši Kapha! 

2. ZÁDRŽ po nádechu = má podobně jako proces trávení 
transformativní (přeměna) efekt související s dóšou Pitta, a 
posilující/uzemňující účinek, který zklidňuje dóšu Váta! 

3. VÝDECH = má podobný efekt jako střevní vyprazdňování nebo 
pocení tj.  redukční a očistný (vylučuje z těla odpadní a 
škodlivé látky a působí na snižování hmotnosti, katabolický 
efekt), vztahuje se k dóši Váta! 

4. ZÁDRŽ po výdechu = má detoxikační  účinek tj. vliv na 
snižování Kaphy. Prospívá k navození meditativních stavů 
mysli. Při delší výdrži může zvyšovat dóšu Váta! 



Pozorování a poznání dechu 
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1. Každý člověk má svůj přirozený rytmus dechu tj. délku 

dechového cyklu = nádechu, zádrže, výdech a zádrže, který 

ovšem nemusí být vždy optimální vzhledem ke stavu organismu. 

2. Pomocí dechových cvičení je možné jednotlivé fáze dechu 

upravit tak, aby docházelo k harmonizaci dechového rytmu. 

Pravidelným cvičením dochází ke změně dechových 

návyků/zlozvyků a s tím souvisejících zdravotních potíží. 

3. Dříve, než-li začnete se cvičením, soustřeďte se na pozorování 

svého dechu tj. položte si tyto otázky: 

a) Dýchám nosem nebo pusou? Kdy a proč? 

b) Jak dlouho probíhá můj současný dechový cyklus? 

c) Jak často dochází ke střídání jednotlivých fází?  



Břišní dýchání 
• Břišní svaly, které se během nádech rozpínají v hrudním 

koši (pod žebry) dopředu a do stran, umožňují pohyb 

bránici oddělující hrudník od břišní dutiny. Vzduch tak 

proudí nejen do horních 2/3 plic, ale také do dolní části 

tj. břicha  

• Bránice (největší sval v těle) svým pohybem masíruje 
orgány v břišní dutině, podporuje krevní a lymfatický 

systém! 

• Čím pomaleji dýcháme, tím více si prodlužujeme život tj. 
předem daný počet dechových cyklů spotřebujeme za 

delší dobu! 
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Postup dýchání do břicha 
1. Zaujměte uvolněnou polohu v leže nebo sedě (na židli nebo 

zkřížený sed na zemi) 

2. Oči ponechte otevřené nebo je zavřete 

3. Soustřeďte se na svůj dech, jak proudí nosem 

4. Položte si levou dlaň na hruď a pravou na břicho 

5. Pomalu se nadechujte do břicha tak, abyste cítili, jak vám 
vzduch naplňuje břicho a ruka se postupně zvedá 

6. Pomalu vydechujte a postupně vytlačujte vzduch z břicha a 
vnímejte, jak vám ruka na břiše klesá 

Několikrát, nejlépe 10x, tento postup zopakujte  

Nádech a výdech provádějte rovnoměrně 1:1 a nenásilně tj. volně! 

Během několika týdnů každodenního cvičení se pokuste zvýšit 
poměr mezi nádechem a výdechem na 1:2 tj. např. během 
nádechu počítejte do 3 a během výdechu do 6  

26 



Základní praxe vědomého dýchání 
• Zaměřte se na svůj výdech (začíná u něj každý dechový 

cyklus), se kterým odchází napětí a stres z těla, a 
pokuste se jej prodloužit 

• Nyní věnujte pozornost svému nádechu, pokuste se jej 
prohloubit a nadechovat se do břicha 

• CVIČENÍ (dýchání nosem, cca 4 cykly za minutu):  

1. vydechněte 
2. zhluboka a pomalu se nadechujte a počítejte do 5, 

pak dech krátce zadržte  
3. pomalu vydechujte a počítejte do 7, a dech zadržte 

krátce dech 
4. proveďte 5 těchto dechových cyklů (nádech-zádrž-

výdech-zádrž) 
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Pránajáma = jógová dechová cvičení 
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Prána = vitální (životní) síla 

jáma = rozšíření, rozpínání, ovládání 

Prostřednictvím praxe pránajámy se: 

1. výrazně zpomaluje a prohlubuje dýchání,  

2. dosahuje zklidnění a ztišení mysli, které napomáhá léčbě 
psychických poruch (deprese, stres, strach…) 

3. dochází ke vnitřní masáži plic a dalších tělesných orgánů 
břišní dutiny 

4. zlepšuje krevní zásobení orgánů a lymfatický oběh 

5. vyplavují a vylučují jedovaté a odpadní látky z těla 

6. zesiluje účinnost ajurvédské terapie NASJA! 



Pránajáma a Ájurvéda 
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Pránajáma působí na všechny 3 ajurvédské dóši! 

Správně prováděná dechová cvičení: 

• normalizují Vátu (element vzduchu a prostoru) tj. 

cvičení harmonizuje/vyrovnává proudění prány v těle! 

• snižují/zvyšují Pittu (element ohně) tj. cvičení má na 

tělo a mysl ochlazující nebo zahřívající efekt! 

• snižují Kaphu (element vody a země), která vyvolává 

tendence ke stagnaci a vytváření hlenu, zejména pak 

v hlavě a plicích! 

 

 

 



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 – očista nosu (džala nétí, sútra nétí) 

4. KAPÁLBHÁTI – dechová očista mozku 

5. BASTI – průplach tlustého střeva 

6. TRATAKA – psychosomatická hygiena zraku 
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Nos a dutiny v oblasti hlavy 

• Životní energie (Prána) vstupuje do těla 
vzduchem přes nos a působí na kvalitu 
smyslového vnímání, motorické funkce a 
duševní činnost (mysl, paměť, intelekt apod.). 

• Nos je bránou do mozku/vědomí 

• V oblasti hlavových dutin se hromadí velké 
množství toxinů. Nejjednodušší způsob jejich 
vyloučení je nosem. 

• Ajurvéda a jóga nabízí techniky, jak dutiny 
čistit a pečovat o ně.  
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Nétí krija = očisty nosu 
• Sútra a Džala Nétí se řadí k jogínským očistným technikám (krije), 

jejichž smyslem je očista a péče o otvory a dutiny v hlavě 

• praktikování těchto technik výrazně ovlivňuje zdraví a kondici celé 

hlavy tj. nosu, očí, uší, vedlejších dutin a orgánů krku, ale také 

mozek a duševní činnost (především ucpávání nosu může výrazně narušit 

kvalitu spánku,  trávení a termoregulaci v těle!!!) 

• pravidelná praxe pomáhá při léčbě respiračních onemocnění, jako je 

astma, senná rýma, alergie, vleklé záněty dutin a chřipkové virózy 

(odstranění toxinů z těla v podobě hlenu nebo jiných sekretů), dále 

zlepšuje zrak a sluch! Dochází ke stimulaci vyšších nervových funkcí. 

• k provádění těchto technik je zapotřebí pomůcek (konvička a katetr), 

které je možné zakoupit v lékárnách, prodejnách zdravotnických 

potřeb nebo na internetu. 
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Džela nétí = nosní sprcha 
• jde o nejznámější a nejjednodušší jogínskou očistnou techniku 

„promývání / prolévání nosu vodou“ 

• 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 (vždy před dechovým 
cvičením) nebo dle potřeby při pocitu ucpaných dutin  
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Džala nétí - postup  
1. Naplňte konvičku slanou, teplou vodou a uchopte ji do pravé ruky 

2. Nakloňte se nad umyvadlo nebo jinou nádobu, do které bude stékat voda 

3. Nasaďte ústí konvičky do pravé nosní dirky tak, aby voda nemohla vytéci 
ven touto dirkou 

4. Ústa mějte mírně pootevřená a volně jimi dýchejte (po celou dobu nemluvte 
a nepolykejte) 

5. Předkloňte se a otočte hlavu doleva (nezaklánějte hlavu, ale mírně ji 
předkloňte tj. bradu zatlačte mírně dolů) 

6. Setrvejte v nakloněné pozici dokud nezačne vytékat voda z levé nosní dirky 
(pokud nezačne, tak se pokuste mírně pohybovat hlavou – otáčet, naklánět) 

7. Lehce zvedejte pravý loket s konvičkou tak, aby byla voda v hrdle konvičky 

8. Nechte vodu protékat do doby než se vyprázdní konvička 

9. Poté odložte konvičku a několikrát zesílenými výdech vyfoukněte zbylou 
vodu a hlen z nosních dutin (POZOR – je velmi důležité nos řádně 
vyprázdnit – uvádí se, že by doba věnovaná vyfoukávání měla být minimálně 
tak dlouhá jako samotné prolévání ne-li delší) 

10. Proveďte totéž na opačnou stranu tj. s levou nosní dirkou (opakujte, dokud 
necítíte, že je nos dostatečně pročištěn tj. můžete volně dýchat) 
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Džala nétí = nosní sprcha 

35 

Zdroj: D.Simon, I. Makowski, Očistné jogínské techniky 



Sútra nétí = protahování nosu 
• jde o nejstarší jogínskou očistnou techniku,  týkající se  čištění 

nosních dutin (Nétí ve starověku označovalo „šňůrku..“) 

• původně se tato technika prováděla pomocí šňůrky (jemné 
bavlněné příze napuštěné včelím voskem nebo drsnějšího 
konopného provázku, který není potřeba voskovat). Dnes se 
častěji využívá cca 30 cm dlouhý a tenký gumový katetr, který 
je možné zakoupit v prodejnách se zdravotními pomůckami. 

• pokud trpíte onemocněním, které se týká hlavových dutin, 
orgánů a smyslů, předem se poraďte se svým lékaře, zda je 
pro vás tato technika vhodná příp. vyhledejte proškoleného 
učitele jógy 

• technika se provádí nejčastěji ráno (vždy před dechovým 
cvičením) nebo dle potřeby při pocitu ucpaných dutin, nejlépe 
min. 1x týdně  
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Sútra nétí - postup 
1. před zavedením katetru do nosní dirky, jej omyjte a potřete jeho 

špičku olejem  

2. zavádění provádějte velmi jemně a vědomě (vyhněte se jakékoli 
bolestivé manipulaci)  

3. zasouvaný konec katetru nejprve projde do nosohltanu a následně 
sestoupí po měkkém patře dolů do ústní dutiny, kde je možné ho ucítit 
v místě hltanu za patrovým čípkem („mandlí“) – během prvních pokusů 
se může objevit kýcháním, kašlání příp. dávení, což je běžná reakce na 
vniknutí cizího tělesa. Tyto projevy pomáhají k vypuzení hlenu ven. 

4. poté, co jste přibližně 8-10 cm katetru zasunuli do nosní dirky je 
možné očekávat, že se jeho konec objeví v ústech 

5. ústa otevřete a vložte do nich spojený palec s ukazováčkem příp. 
prostředníček s ukazováčkem (vytvoříte z nich „pinzetu“)  

6. konec katetru uchopte „pinzetou“ a vytáhněte jej ven z úst 

7. uchopte oba konce katetru a několikrát je opatrně potáhněte tam a 
zpět, tak aby došlo ke tření a stimulaci sliznic/nervových tkání, což 
může způsobit tvorbu a vylučování hlenu, prokrvení a aktivitu tkání 
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Sútra nétí – protahování provázku 
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Zdroj: D.Simon, I. Makowski, Očistné jogínské techniky 



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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Nasja 
• je ajurvédská očistná a pečující technika, kterou je možné 

provádět v domácím prostředí nebo za pomoci terapeuta, 
formou aplikace směsi léčivých látek (olejů, bylin a koření) 
do nosních dutin příp. uší.  

• začíná jemnou masáž obličeje bylinným olejem, pak se tvář 
napaří/nahřeje nad bylinnými párami a na závěr se do každé 
nosní dirky nakape bylinný olej 

• příznivě působí na smyslové vnímání a orgány v oblasti 
hlavy a krku (zrak, sluch, čich, chuť), ale také na činnost 
mozku.  

• je velmi účinná technika u potíží se zatuhlým krkem nebo 
čelistmi, bolestí zubů, hlavy a migrén, zánětů a zahlenění 
dutin, u poruch spánku, paměti nebo se často využívá k 
prevenci nachlazení a ke zvýšení imunity.   
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Nasja olej 
Mezi používané byliny a koření 
patří např. Brahmi, Tulsi, 
(puškvorec), jasmín, závor, 
pepř apod. Jako nosný olej se 
nejčastěji používá sezamový, 
mandlový nebo olivový olej.  

 

Hotový přípravek pod názvem 
„Nasja olej“ je možné 
zakoupit ve specializovaných 
prodejnách nebo na internetu. 

Např. u firmy EcceVita 
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https://www.eccevita.cz/eshop/469-nasja_olej


Upozornění 
Pokud se rozhodnete začít praktikovat techniky vědomého 
dýchání (dále Pránajáma), pak mějte na paměti, že dech může: 

• Uvolnit/dodat velkou energii/sílu 

• Způsobit mnohé na tělesné úrovni (akutně nebo chronicky 
nemocní lidé by se měli předem poradit se svým lékařem) 

• Změnit vaši náladu, pocity i myšlenkové vzorce tj. uvolnit 
bloky a traumata (psychicky nemocní lidé by se měli předem 
poradit se svým lékařem nebo terapeutem) 

Nikdy neprovádějte dechová cvičení po jídle (minimálně 
vyčkejte 2 hodiny)! Nejlépe je praktikovat brzy ráno tj.na lačno! 

Pokud se během dechových cvičení objeví úzkosti nebo 
nevolnost, cvičení ihned přerušte! 

Nespěchejte a nepřetěžujte se!  
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Jak začít praktikovat Pránajámu? 
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Podmínky pro osobní domácí praxi: 

1. Klidný a čistý prostor uvnitř domu nebo v přírodě (příjemná teplota 
a bez průvanu) 

2. Pozice těla se vzpřímenou páteří (sed na klekačce nebo židli bez 
opory zad nebo sed na zemi/polštářku se zkříženýma nohama – 
jógová pozice polovičního nebo plného lotosového sedu)  - obličejem 
se otočte k východu, pohled  očí směřujte na špičku nosu nebo mezi 
obočí 

3. Očista nosních dutin (techniky Neti a Nasja) 

4. Ukončený proces trávení (nejlépe ráno na lačno nebo  večer min. 2 
hodiny po jídle) 

5. Vhodná doba – min. hodinu před východem nebo západem slunce 
nebo před spánkem (délka trvání 5-20 min) 

Pozn. U pokročilých technik pránajámy je potřeba získat znalosti a 
zkušenosti, nejlépe od proškoleného lektora jógy! 

 



Dechové techniky 
„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 (břicho, hrudní koš a podklíčková oblast) 

2. Udždžají – hrdelní dech/zvuk – uklidňující dechové cvičení 

3. Střídavé dýchání pravou a levou nosní dirkou - harmonizující 

4. Kapalbati / Bastrika – zahřívací dechová cvičení 

5. Šítalí / Šítkarí – ochlazující dechové cvičení 

6. Bramri – bzučivý dech – meditativní dechové cvičení 
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Délka (rytmus) dechu 
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1.Začátečníci by měli, během prvních týdnů, provádět všechny 
fáze dechového cyklu ve stejném poměru (např. 2:2:2:2) – tím 
se dech obvykle přirozeně prodlouží. 

2.Mírně pokročilí postupně prodlužují výdech až na dvojnásobek 
doby nádechu (např. 2:2:4:2). 

3.Středně pokročilí postupně prodlužují fázi zádrží na úroveň 
výdechu (např. 2:4:4:4). 

4.Pokročilí postupně (v průběhu 3 a více let každodenní praxe) 
zvyšují fáze zádrží až na dvojnásobek délky výdechu (např. 
2:8:4:8 nebo 4:16:8:16)  

Pozn. Čísla v závorkách uvádějí počet dob (např. sekund). Pokud tyto doby 
sečteme získáme celkovou délku cyklu tj. např. u pokročilých 2+8+4+8=22 
sekund, což znamená, že se cyklus během minuty zopakuje cca 3x, na rozdíl od 
začátečníků, kteří jich napočítají cca 7! 



Technika - střídavé nosní dýchání 

Levá nosní dirka Pravá nosní dirka 

lunární/měsíční dech solární/sluneční dech 

ženská energie mužská energie 

uklidňující , zpomalující efekt aktivující, povzbuzující efekt 

ochlazující účinek zahřívající účinek 

zesiluje Kaphu  zesiluje Pittu  

pomáhá před usnutím pomáhá trávení 

aktivuje pravou hemisféru mozku aktivuje levou hemisféru mozku 

posiluje intuice a empatii posiluje logiku a rozum 

cítění a prožívání myšlení a řeč 

kreativita, tvoření, hledání řešení odvaha, rozhodování, prosazování se 

podporuje dlouhodobou paměť podporuje krátkodobou paměť 
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Doporučení 
VÁTA PITTA KAPHA 

Ráno dýchat 5-15 min 
pravou nosní dirkou 
(zahřátí, aktivizace) 

Dýchat levou nosní 
dirkou (chladivý účinek, 

zejména v létě) 

Ráno dýchat pravou 
nosní dirkou s cílem 
snížit nahromaděnou 
dóšu Kapha – zejména 
při nachlazení, ucpání 

dutin, pocitu zahlenění, 
otupělosti a deprese  

Večer dýchat levou 
nosní dirkou (uklidnění, 

podpora spánku) 

Večer zvolit střídavé 
dýchání nebo Udždžají 
dech pro harmonizaci a 

zklidnění 

Při pocitu chladu použít 
zahřívací techniky 

Kapalbati/Bastrika - 
pozor na intenzitu 

Při pocitu 
horkosti/podrážděnosti 

zvolit ochlazovací 
techniky Šítalí/Šítkarí 

Vhodnými technikami 
jsou Kapalbati 

/Bastrika – detoxikace 
a zahřívání 

Soustředit se na 
dýchání do spodní části 

břicha resp. oblasti 
pánve (uzemňování) 

Zaměřit pozornost na 
dech ve středu těla tj. 

oblasti pupku  

Během dýcháni upřít 
svou pozornost do 

oblasti hlavy a hrudníku 
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Sebe-péče 

1. Denní rituály (Dináčarja) 

2. Dechové techniky (Pránajáma) 

3. Pohyb - cvičení (Hathajóga) 

4. Strava (Ahára) 

5. Bylinné směsi (Rasyana) 

6. Masáže (Abhyanga) 

7. Relaxace 

8. Meditace 

9. Spánek (Jóganidra) 
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Význam spánku 

• Růst tkání (především v prvních letech života) 

• Obnova/regenerace tělesných tkání a nervového systému 

• Proces čištění a přesunu odpadních látek (metabolické a 

transformační procesy) 

• Správné fungování psychických funkcí (myšlení, 

rozhodování, paměť, učení apod.) 

• Odpočinek - odstranění mentální únavy (stresu) vyvolané 

procesy prováděnými v bdělém stavu 

• Úspora energie - pokud méně (kvalitně) spíme, více jíme! 
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Fáze spánku 
Denní  
doba 

Aktivní 
dóša 

Probíhající procesy 
(fyzické/mentální) 

Doporučení 

18 – 22 hod Kapha 
trávení, tvorba a růst 

tkání 
nejíst, nestimulovat 

smysly, zklidňovat, usínat 

22 – 02 hod Pitta 
hluboký spánek 

- látková přeměna a 
regenerace 

nejíst, spát 

02 – 06 hod Váta 
snění, bdění, mentální 
aktivita, vyprazdňování 

spát, meditovat, 
probouzet se, nejíst 

06 – 10 hod Kapha fyzická aktivita pohybovat se , jíst 

10 – 14 hod Pitta trávení, regenerace jíst 

14 – 18 hod Váta mentální aktivita číst, psát, přemýšlet, jíst 
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Délka spánku 
Věk Období Aktivní dóša Počet hodin 

0 – 3 roky Kojenec/batole Kapha 11 – 17* 

3 – 6 let Dítě - předškolák Kapha 10 – 13* 

6 – 18 let Dítě – školní věk Kapha 8 – 11* 

18 – 25 let Dospívající Kapha 7 - 9 

25 – 65 let Dospělý Pitta 6 – 8 

65 a více let Senior Váta 6 – 12** 

51 

*zvýšená potřeba spánku z důvodu růstu a vývoje všech tkání (aktivní/zvýšená Kapha) 
**v průběhu aktivního období dospělosti (Pitta) vzniká riziko poruch spánku z důvodu 
vysoké míry stresu, hyperaktivní mysli, negativních emocí (zlost, agrese apod.) a deprese 
*** lidé ve vyšším věku obvykle trpí nespavostí , ale současně je u nich potřeba delšího 
nebo častého spánku (i v průběhu dne), jelikož jsou oslabeni nemocí na fyzické nebo 
psychické úrovni (vysoká mentální aktivita v průběhu noci – aktivní/zvýšená Váta) 



Spánek a únava 
Únavu (ospalost, letargie, otupělost, 
lenost) způsobuje zvyšující se Kapha 
(bioenergie/dóša tvořená elementy země + 
voda), která je aktivní: 

• před usnutím (18-22h)  

• po probuzení (6-10h) 

Pokud nechceme dóšu Kapha zvyšovat, tak 
v této době nespíme a nejíme!  

Pokud se v této době pohybujeme tj. 
procházka, cvičení, fyzická práce apod., 
dóšu Kapha snižujeme! 
 

 

 

 
52 



Spánek a vznik nemocí 
Zvýšená Kapha má vliv na zpomalování a zadržování toxinů, tuku a 

vody v těle, což způsobuje zahlenění, zavodnění a ucpávání a s tím 

související poruchy:  

a) dýchací soustavy – astma, alergie, apod.  

b) metabolismu (trávení, vyprazdňování) – obezita, zácpa apod. 

c) krevního oběhu – kornatění cév, vysoký krevní tlak apod. 

d) lymfatického systému – otoky, celulitida apod. 

e) hormonálního systému – funkce štítné žlázy, nadledvinek , 
menstruačního cyklu, plodnosti apod. 
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Spánek – vnitřní příčiny potíží 

1. DÝCHÁNÍ - v případě (narušené/zvýšené dóši Kapha) 
ucpaného nosu a zahlenění plic dochází k potížím s 
dýcháním (aktivita plic 03-05 hod) 

2. STRAVA - pozdní večeře tj. po 18 hod., velká porce nebo 
těžce stravitelné jídlo - probíhají trávicí procesy (10-02 
hod aktivní Pitta - žlučník 11-01h a játra 01-03 hod) 

3. MYSL – hyperaktivita - vytváření aktivního prostředí – 
přemýšlení (stres, strach apod.), sledování televize, 
telefonu nebo PC  po 20 hod 

4. PSYCHOAKTIVNÍ látky a jejich příjem po 14.hod, kdy je 
aktivní Váta – kouření (nikotin), pití alkoholu, kávy (kofein), 
černého nebo zeleného čaje (tein) 
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Spánek – vnější příčiny potíží 

Vlivy/podněty negativně působící na smyslové vnímání: 

1. přemíra světla (stimulace mozkové aktivity) 

2. nadměrný hluk (nedostatek klidu/ticha) 

3. nevětraná místnost (nedostatek čerstvého vzduchu 
/kyslíku) nebo naopak průvan! 

4. nepřiměřená vlhkost (suchý vzduch)  a teplota vzduchu – 
příliš chladno nebo teplo (přehřívání nebo podchlazení 
organismu) – ideálně kolem 20 stupňů celsia 

5. neprodyšné oblečení a ložní prádlo/matrace – pocení a 
množení mikroorganismů (plísně, roztoči apod.), nepříjemný 
pocit při kontaktu s kůži (smyslový vjem - dotek) 

6. nevhodné prostředí – umístění pokoje a postele v rámci 
světových stran, použité barvy apod. (filozofie Feng Shui) 
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Spánek – příčiny ranní únavy 
1. Narušení biologických hodin (spánkový rytmus) tj. 

pozdě usínáme tj. po 22 hod a tudíž se pozdě 

probouzíme - po východu slunce tj. po 7 hodině ranní – 

pokud se probudíme dříve, odkládáme vykročení z 

postele (viz. únava způsobená zvýšením dóši Kapha) 

2. Nekvalitní spánek tj. v průběhu noci se probouzíme z 

důvodu: 

a) vnitřních příčin (na úrovni těla a mysli) 

b) vnějších příčin (podmínky týkající se prostoru určeného ke 
spánku) 

3. Nepřiměřená délka spánku tj. spíme příliš krátce (méně 

než 5 hod.) nebo naopak dlouho (8 a více hodin) 
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Spánková hygiena 
1. RYTMUS/REŽIM spánku - každý den uléhat a vstávat 

ve stejnou dobu! (např. jít spát ve 21:30 hod a probouzet 

se v 5:30 hod.) 

2. TRÁVENÍ - minimálně 3 hodiny před usnutím nejíst 

(večeřet kolem 18 hod. lehce stravitelný pokrm), nepít 

alkohol, kávu/černý a zelený čaj, a nekouřit!  

3. MYSL - po 20 hodině se postupně zklidňovat a 

připravovat na usnutí! 

4. PROSTOR - upravit místnost určenou ke spánku – 

vyvětrat, nižší teplota vzduchu, omezit hluk a světlo, 

umístění postele apod. 
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Doporučení – před usnutím 
Pokud do 20 min po ulehnutí není možné usnout, pak raději opustíme 
postel/místnost a použijeme některou z těchto technik k uvolnění a 
zklidnění našeho těla/mysli: 

a) Dýchaní levou nosní dirkou - vědomé, klidné a pomalé (v případě 
pocitu ucpání dutin provést pročištění a naolejování tj. Neti a 
Nasja terapie) 

b) Protahovací cvičení – Jinjóga (pozice v sedě, v leže, předklonu 
nebo s nohama nahoře) 

c) Relaxace – Jóganidra nebo Autogenní trénink  

d) Masáž chodidel teplým sezamovým olejem  + akupresura/reflexní 
terapie 

e) Koupel chodidel nebo celého těla v teplé vodě s olejem a bylinami 

f) Aromaterapie (např. levandule) nebo použití zvlhčovače vzduchu 

g) Vypití nápoje – teplé mléko (živočišné nebo rostlinné), s kurkumou a 
medem nebo bylinný čaj (kozlík lékařský, meduňka, chmel apod.) 
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Nikdy v posteli…. 

• nečtěte! 

• nepište! 

• nepřemýšlejte! 

• neležte, pokud nespíte! 
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Jóganidra = jógový spánek 
• je jógová technika při níž dochází k uvolnění těla pod vedením 

lektora nebo během poslechu audionahrávky (Youtube videa) 

• provádí se zavřenýma očima, v leže pod přikrývkou a trvá cca 
20-45 min 

• postupně dochází ke zklidnění za pomoci pomalého a hlubokého 
dýchání 

• hlas druhého člověka nás provází postupným uvolňováním 
jednotlivých částí  těla od chodidel směrem k hlavě  

• několikrát se takto prochází celé tělo, současně je vnímán dech 
a na závěr probíhá vizualizace tj. detailní představa určité 
scény/situace např. východ nebo západ slunce apod. 

• technika je ukončena postupným uvědoměním si jednotlivých 
částí těla, kterými je možné jemně zahýbat, protřít dlaně a 
vzniklým teplem si prohřát vybranou část těla. 
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Spánek – akupresurní body 
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Doporučený večerní nápoj 

Snadnější usínání a kvalitní spánek je možné podpořit vypitím 

teplého nápoje s kořením nebo z bylin: 

1. Zlaté mléko  

– živočišné nebo rostlinné mléko (ovesné, rýžové, mandlové, 
sójové apod.) 

– plátek čerstvého zázvoru 

– ½ čajové lžičky kurkumy nebo plátek čerstvé 

– špetka muškátového oříšku 

2. Bylinný čaj z meduňky, heřmánku, levandule, kozlíku 

lékařského, chmele nebo ze směsi těchto bylin 
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Doporučené byliny 
Kvalitu dechu a spánku je možné podpořit užíváním bylin ve 
formě/podobě prášku, kapslí nebo čaje: 

1. AŠVAGANDA (odstraňuje nespavost a únavu) 

2. BRAHMI (zklidňuje a posiluje funkci nervové soustavy) 

3. ŠATAVARI (podporuje nervový systém) 

4. ŠILADŽIT (zlepšuje paměť, snižuje stres a únavu) 

5. TULSI (výrazně ovlivňuje dýchací ústrojí, pročišťuje mysl a 
posiluje pránu – životní sílu/energii) 

 

TRIPHALA – směs 3 bylin podporujících vyprazdňování (tlusté 
střevo) a tudíž působí na funkci plic a nervový systém! 

ČAVANPRAŠ přípravek ze 48 himálajských bylin (posiluje imunitu a 
nervový systém, vyživuje orgány a tkáně, bohatý zdroj antioxidantů, 
vitamínů a minerálů)! 
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Ranní rituál 
• 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 

• Proveďte očistné jógové techniky Neti (kápněte si olej do nosu a uší) 

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

• Proveďte dechové cvičení (břišní dech nebo některou techniku 

pránajámy – střídavé dýchání, zahřívací, apod.) 

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

• Proveďte si olejovou masáž Abhajanga (částečnou nebo celotělovou) 

• Osprchujte se nebo okoupejte 

• Usedněte k meditaci (nejlépe před východem slunce) 

64 



Večerní rituál 
• K večeři snězte lehce stravitelný pokrm nejlépe mezi 17-18 hod. a po ní 

si zajděte na krátkou procházku do přírody 

• Dopřejte si zklidnění, nejlépe 2 hodiny před usnutím nebo západem 

slunce tj. nejpozději ve 20-22 hod., kdy nebudete v kontaktu s 

elektrickými přístroji 

• Namasírujte si chodidla teplým olejem a omyjte je teplou vodou 

• Pokud cítíte neprůchodnost nosních dutin, tak proveďte očistné jógové 

techniky Neti (kápněte si olej do nosu a uší) 

• Zapalte si svíčku popř. vonnou tyčinku (vytvořte si malý oltář) 

• Několik minut (10-20) věnujte pozornost dechovému cvičení (břišní 

dech nebo některou techniku pránajámy – střídavé dýchání apod.) 

• Uvolněte si tělo několika pozicemi z Jóga, Tai-chi, Čchi-kungu 

• Usedněte k meditaci nebo ulehněte do relaxace - jóganidra 
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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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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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Ajurvédská moudrost 

„Pokud lépe porozumíme  

sami sobě,  

potom lépe porozumíme  

ostatním lidem a  

světu kolem nás!“ 
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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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