
2.díl cyklu na téma  

„Trávení a výživa“ 
 

Regina Kusová 

www.avatay.info 

Ájurvéda & Jóga 
v domácí praxi 

aneb 
jak se čistit a dodávat si energii! 



Kdo dobře spí, jako by jedl! 

Ranní ptáče, dál doskáče!  

Jak zaseješ, tak sklidíš! 

 

Čistota, půl zdraví! 

Hlad je nejlepší kuchař! 

Jez do polosyta, pij do polopita! 

Pln břich, rozum tich! 

 

stará česká přísloví 
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10P osobní praxe 
1. Přítomnost (vědomí teď a tady) 

2. Pozornost (soustředění, záměr, zodpovědnost) 

3. Pravdivost (otevřenost, upřímnost, autenticita) 

4. Prozření (uvědomění, pochopení, poslání) 

5. Pokora (soucit k sobě a k druhým, láska, vděčnost) 

6. Přijetí (nehodnocení, odpuštění sobě a druhým) 

7. Pouštění (nelpění, nechtění, nepřipoutanost) 

8. Poznání (studium, porozumění, sebereflexe/dotazování) 

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

10.Pravidelnost (trpělivost, vytrvalost, vůle) 
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Ájurvéda 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  

• Ájurvéda = věda o životě 

• Jóga = nauka o seberealizaci - sjednocení těla-mysli-ducha 

• představují 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 energie/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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Ajurvédská jóga 

• Skutečný ajurvédský praktik obvykle bývá také jogínem 

• Při léčbě poruch mysli doporučuje ajurvéda jógu poznání, která 

vyžaduje meditaci! 

• Ájurvéda 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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3 témata = 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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Váta 

Pitta 

Kapha 



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 
• 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 a 

je zcela jedinečný (individuální). 

• Prakrti (přirozený stav) je z hlediska ajurvédy individuální 

přirozenost, která utváří fyzický a mentální stav, a podmiňuje 

duševní činnost a city (v souladu s přírodou) 

• Vikriti je současný stav a často opakem Prakrti  tj. 

nepřirozený, chorobný, narušený, umělý stav (odloučení od 

přírody)  

• Guny (Sattva, Radžas, Tamas) znamená určitou kvalitu naší 

vnitřní energie, která ovlivňuje individuální duševní přirozenost 

tj. rovnováhu, proměnlivost nebo strnulost. 
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Ájurvédské 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 neboli přirozenost. 
Doši určují podmínky našeho růstu a stárnutí, zdraví i nemoci.  

 



Principy a funkce dóš 
Váta  
• princip pohybu (vzduch, prostor) – nádech/výdech atd. 

• umožňuje vstup živin do těla a vylučování odpadních látek 

• funkce – komunikace, kreativita a flexibilita 

Pitta  
• princip přeměny/transformace (žluč – oheň+voda) 

• poskytuje energii buňkám, tělesná termoregulace 

• funkce – trávení, myšlení, inteligence, emoce 

Kapha  
• princip soudržnosti (hmota, hlen – země+voda) 

• tvoří buněčnou strukturu, stavbu těla, svalů a kostí 

• funkce – promazávání kloubů, hydratace kůže, ochrana tkání 
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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! 



Charakteristika 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 základních 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  

• např. přirozené Pittě škodí 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/přirozenost každého člověka je jedinečná! 

 

 

 

Ajurvédské dóši - prakrti 
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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, která může vézt k nemoci) 

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

očista, výživa, 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 tj. 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! 

Ájurvéda - vznik nemoci 
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VÁTA – vzduch a prostor 
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 - oheň 
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 – voda a země 
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 

Ochlazující druhy koření a bylin Zahřívací druhy koření 

Nedostatek pohybu až nehybnost Pohybová aktivita a stimulace 

Smutek, deprese Radost, smích 

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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3 GUNY a jejich vlastnosti 

SATTVA RADŽAS TAMAS 

neutrální aktivní pasivní 

vyvažující stimulující blokující 

harmonické pozitivní negativní 

světlo (den) pološero (svítání/soumrak) tma (noc) 

láska vášeň necitlivost 

život neklid smrt 

vědomí nestálost/netečnost nevědomost/tupost 

duchovno racionálno připoutanost/lpění 

zdraví příznaky nemoci nemoc 

čistota proměnlivost/přechodovost strnulost 
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Přirozené síly/energie/kvality účastnící se naší běžné činnosti. 

Charakteristikou GUN je střídání a vzájemné ovlivňování, ale také 

setrvání jedné z nich po určitou dobu. 



3 GUNY – současný stav 
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SATTVA a TAMAS jsou trvanlivější než RADŽAS. 
 

Aby mohl RADŽAS trvat ve svém stavu po delší dobu, musí být 
udržován neustálou : 

• činností (hyperaktivita, workoholismus, adrenalinové sporty..) 

• stimulací (užívání aktivačních látek – káva, alkohol, tabák, 

drogy, sledování médií – telefon, počítač, televize apod.) 

…a toto je charakteristické pro současnou společnost/dobu! 
 

Vše, co pozvedá vědomí (ducha) člověka, je pro něj SATTVICKÉ 

a naopak vše, co jej činí nevědomým, je pro něj TAMASEM! 

 



3 GUNY a jóga 
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Ájurvéda a jóga kladou velký důraz na rozvoj SATTVY! 
 

V rámci jógové praxe napomáhá k rozvoji Sattvy: 

• Očista těla (6 očistných technik tj. Šatkrije) 

• Správná strava (vegetariánská, veganská až asketická) 

• Ukázněnost smyslů (vnímání prostřednictvím 5 smyslů) 

• Ukázněnost mysli (myšlení, cítění) 

• Praxe mantry (recitování slabik, veršů, modliteb…) 

• Meditace a pěstování vnitřní oddanosti 

Pro duchovní růst je nepostradatelný také Radžas jako forma 

transformační energie. 

 



3 GUNY a ájurvéda 
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Ájurvéda a jóga kladou velký důraz na rozvoj SATTVY! 
 

V ájurvédě je SATTVA klíčem k úspěšné léčbě!  

Sattvické tělo/mysl daleko méně trpí nemocí a je schopno 
setrvávat ve stavu rovnováhy/harmonie.  

Nemoc, zejména pak chronická, vzniká v důsledku přetrvávajícího 
TAMASU, který se v těle/mysli rozvíjí na: 

• Fyzické úrovni – hromadění jedů a odpadních látek  

• Psychické úrovni – hromadění negativních myšlenek a emocí 

RADŽAS pak znamená buď pohyb /tendence/směr od zdraví k 
akutní nemoci/bolesti nebo od akutní nemoci/bolesti ke zdraví. 

Vyšší síla RADŽASU je zapotřebí k nastolení zdraví pomocí 
intenzivních/radikálních očistných a léčebných metod, které 
umožňují odstranit TAMAS a dosáhnout SATTVY. 



Dhátu – tkáně a tekutiny 
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 a otvory 

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 
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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 – příčiny narušení 
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, roční období) 
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Jak podpořit trávení? 
existují mnoho způsoby, jak si udržet optimální AGNI: 

1. Pravidelnost v jídle (ideálně jíst při pocitu hladu) 
2. Správná volba potravin a jejich kombinací (odpovídající 

stavu dóš – prakrti a vikrti) 
3. Správný způsob stolování (lidé, prostředí a atmosféra) 
4. Správný způsob přijímání (dostatečné žvýkání, slinění) 
5. Před jídlem dýchejte pravou nosní dirkou  
6. Během jídla – věnovat plnou pozornost jídlu (nečíst, 

nemluvit, netelefonovat, nedívat se na TV apod., nepít velké 
množství tekutin 

7. Po jídle je možné: 
  si krátce odpočinout v leže na levém boku nebo v sedu 

na patách (aktivace a podpora trávení) 
 zajít si na krátkou/lehkou procházku (pohybem 

povzbudit proces trávení) a naopak, nevykonávat fyzicky 
náročnou činnost, nekoupat se apod. (dochází k oslabení) 
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Agni – koření a byliny 
existují mnoho způsoby, jak si udržet optimální trávící oheň za 

pomoci bylin a koření: 

1. Sníst cca 15 min před jídlem plátek čerstvého zázvoru 
pokapaného citrónem, se špetkou soli 

2. Vařit – přidávat do jídla koření s převahou hořké a pálivé 
chuti (pozor nepoužívat při zvýšené dóši Pitta – oheň), ke 
kterým patří např. KURKUMA, HING (asafoetida) nebo 
ADŽVAJN  

3. Užívat směsi koření např. TRIKATU (tři kati = suchý zázvor, 
černý pepř a Pipali tj. dlouhý pepř) nebo TRIPHALA 

4. Pití bylinných čajů např. KKF (koriandr, římský kmín, fenykl) 
nebo převařené/horké vody (odvar ze zázvoru a kardamomu) 

5. Použití byliny ČITRAK 
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Ama – škodlivé látky v těle 
• účinné látky z přijaté potravy nejsou dostatečně zpracovány a 

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, zelenou až do světle 

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/kašlání/škytání 

7. nejasná (zatemněná) mysl 
 

Platí pravidlo, kde je dobré AGNI tam není AMA! 

 

 

 

34 



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 5-10 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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Trávení 
1. je proces probíhající v lidském organismu 

2. je považováno za spotřebitele energie číslo 1!  

3. se odehrává na 2 základních úrovních: 

 tělesné – potrava a tekutiny 

 mentální –myšlenky, pocity/emoce 

4. probíhá ve 3 základních fázích: 

 příjem a zpracování (ústa, žvýkání, slinění, polykaní…) 

 transformace/přeměna (orgány látkové výměny, tenké 

střevo) 

 vstřebávání a vylučování (tlusté střevo, močový měchýř 

a konečník) 
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Úrovně trávení 
1. Mentální úroveň (nehmotná potrava) 

 Mysl – myšlení – myšlenky  

 Emoce/pocity – cítění – vnímání (radost, smutek…) 

 Smyslové vjemy (čich, chuť, zrak, sluch, hmat) 

Jak život prožíváte, takové máte zažívání!  

Ovlivňuje vás to - jak, kdy, kde a s kým! 

 

2. Fyzická úroveň (hmotná potrava) 

 Potraviny a tekutiny 

 Tělesné /fyziologické procesy – činnost orgánů 

Ovlivňuje vás to – co, kolik a v jaké kvalitě jíte! 
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Fáze trávícího procesu 
3 základní fáze procesu zpracování potravy: 

1. Ústa, jícen, žaludek = potrava je zde 

rozmělněna žvýkáním, a smísena se slinami a 

následně žaludečními šťávami (enzymy) 

2. Orgány látkové výměny (nejdůležitější jsou 

játra) a tenké střevo = zde dochází k přeměně 

potravy na živiny (energii a chemické látky), 

které putují do střeva, kde se vstřebávají a 

vyživují tělesné tkáně jako např. svaly, kosti atd. 

3. Tlusté střevo, konečník a močový měchýř = 
zpracované/natrávené složky potravy jsou dále 
vstřebávány, zhušťovány a následně vylučovány 

v podobě moči a stolice 
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Váta 

Pitta 

Kapha 



Schéma trávicího traktu 
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Délka trávícího procesu 
Období, které potřebuje potrava od přijetí ústy až k vyloučení 
konečníkem, činí obvykle u zdravého člověka 8-48 hodin! 

U dnešního průměrného člověka je to až 100 hodin tj. 
vyprazdňuje se 1-3x za týden namísto každodenního vylučování 
stolice). 

Délka trávícího procesu závisí nejen na přirozené rychlosti 
metabolismu, ale především na skladbě jídelníčku tj. co, kolik, kdy 
a jak jíme. Těžce stravitelné potraviny se zpracovávají 
obtížněji a tedy déle, jako je tomu např. u masa, ryb, vajec, 
mléčných výrobků. 

Čím kratší je tato doba, tím menší je nebezpečí, že dojde k 
hnilobě a kvašení a následnému vzniku obvyklých trávicích potíží 
jako je zácpa, průjem, nadýmání, bolesti břicha atd.  
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Stolice 
Co je důležité pozorovat na vylučované stolici ? 

1. Kdy (v kolik hodin) 

2. Jak často (během dne, týdne) 

3. Jak dlouho trávíme na toaletě tj. jak rychle se vyprazdňujeme 
4. Jaké je množství (objem) 
5. Jaká je váha (lehká plave, těžká klesá ke dnu) 

6. Jaký je tvar (tloušťka, délka, jeden celek nebo více částí) 

7. Jaká je struktura (jemnost, hrubost, přítomnost zbytků atd.) 
8. Jaká je tvrdost (řídká, tvrdá, vláčná) 

9. Jaká je barva (odstíny hnědé, černá, žlutá apod.) 
10. Jaký je zápach (příznak hnilobných procesů a kvašení) 

11. Je ve stolici hlen (vazká, lepkavá hmota) 

12. Je ve stolici krev (příznak hemeroidů nebo jiné nemoci střev) 

13. Jsou ve stolici cizopasníci (červi, paraziti) 
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Zdravá stolice 
Pro zdraví střev je nezbytné, aby byl jejich obsah stále na pochodu. 

Jestliže se v určitých místech zastaví, bude se samovolně dál 

rozkládat, produkovat toxické odpady a vytvářet ideální podmínky 

pro množení parazitických organismů a plísní (např. kandida). 

Podle ajurvédských praktiků je možné zdravou stolici přirovnat ke 
středně velkému, přezrálému banánu, který plave těsně pod 

hladinou vody v toaletě a: 

1. má jednolitý tvar (celek držící pohromadě, průměrná tloušťka) 

2. má vláčnou strukturu (jemná, přiměřeně hustá hmota) 

3. má středně světlou, hnědou barvu (podobnou jílovité půdě) 

4. je bez výrazného zápachu, hlenu, krve a cizopasníků 

5. je z těla vylučován  pravidelně každý den, nejlépe ráno po 

probuzení (bez výrazného úsilí/tlaku) 
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Zdravá stolice = zralý banán 
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Zácpa 
„Zácpa je označována za „tichého zabijáka“, její 

důsledky nemusí  být nijak celné celé roky. Lidé mohou 

léta trpět nediagnostikovanými bolestmi zad, migrénami či 

depresemi, aniž by měli nejmenší podezření, že za nimi 

může stát toxický stav tlustého střeva. Přitom právě 

prostřednictvím těchto příznaků nás tělo upozorňuje, 
abychom uvedli věci do pořádku. 

Zácpa může být jednou z příčin tzv. kolitidy neboli 

zánětu tračníku, který je předstupněm ke karcinomu a 
rakovině tlustého střeva! „ 

Zdroj: D.Simon, I. Makowski, Očistné jogínské techniky 
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Jak odstranit zácpu? 
1.OČISTA - KLYSTÝR = výplach tlustého střeva (1-2x měsíčně) 

2. STRAVA – jíst lehce stravitelné jídlo s převahou zeleniny, ovoce, 
obilovin, luštěnin a semen (např. KHIČRI) nebo užívat lžíci GHI 
před spaním (omezit konzumaci masa, mléka, bílé pšeničné mouky a 
rafinovaného cukru) 

3.NÁPOJE – během dne z termosky popíjet 10 min převařenou, 
horkou vodu (možno přidat plátek zázvoru nebo tobolku 
kardamomu) nebo bylinný čaj z koriandru, římského kmínu a 
fenyklu (KKF) 

4. BYLINY a KOŘENÍ – užívat před spaním - 1 lžičku směsi Triphala 
nebo 1 lžičku opražených semen fenyklu nebo bylinný čaj KKF 

5. POHYB - každý den alespoň 30 minut (procházka, jízda na kole, 
plavání, jóga, 5 Tibeťanů, Čchi-kung apod.)   

6.MASÁŽ břicha (krouživým pohybem ve směru hodinových ručiček) 
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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 (pohyb v oblasti břicha) 

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 – očista 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 

4. Proveďte sérii 5-ti cviků po 8 opakováních a následně toto ještě 
2x zopakujte 

5. Po vypití cca 1,5 litru roztoku 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 ajurvédských centrech pod dohledem 
lékařů a terapeutů po dobu 2-4 týdnů! 

• 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, očista žaludku) = VAMANA 

4. Pročištění nosních dutin = NASJA 

5. Pouštění žilou = RAKTA MÓKŠA 
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Klystýr 
• neboli klyzma, enema, basti označuje techniku 

promývání/výplach tlustého střeva čili útrobní očista a péče 

• patří mezi nejstarší medicínskou techniku pomocí níž je 
možné vyléčit 3/5 všech nemocí! 

• patří proto k nejčastěji doporučovaným prostředkům 
alternativní péče o zdraví neboť napomáhá tělu, aby se 
uzdravovalo samo! 

• spolu s půstem je tím nejpřirozenějším způsobem, jak znovu 
nastartovat hlavní tělesný systém, kterým je trávení! 

• je možné použít nejen ke zdravotní očistě, ale také jako 
metodu k odvádění velkého množství tepla! 

• je doporučováno provádět 1-2x do měsíce (nejlépe v době 
ubývání měsíce, kdy se tělo snáze zbavuje odpadů) 
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Klystýr – příprava 
1.PROSTOR - provádí se v koupelně (nejlépe ve vaně) v blízkosti 

toalety 

2.DENNÍ DOBA – nejlépe ráno nalačno (po lehké večeři z 
minulého dne) 

3.ČAS - je potřeba cca 1-2 hodiny 

4.POMŮCKY - používá se: 

 speciální balónek nebo sada na výplach střeva (vak s delší 
hadičkou, násadou a ventilem - irigátor), 

 1-2 litry převařené VODY ochlazené na tělesnou teplotu (také 
je  možné použít roztoky s přídavkem oleje nebo soli – 1 
polévková lžíce soli na 1 litr vody nebo odvary z bylin či koření 
– heřmánek, lněné semínko apod.) 

 lubrikant (sezamový olej, GHI nebo lubrikační gel z lékárny) 

5.PROCEDURY – samotnému klystýru může předcházet 
uvolňovací fáze – pocení, napařování, olejové masáže apod. 
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Klystýr – techniky/metody 

1. Jogínská (DHAUTÍ) pomocí: 

 nasátí vody do střev pomocí vnitrobřišního podtlaku 
(bandhy)  

 pohybů břišní stěny (nauli) 

 dýchání (pránajáma) 

 cvičení - polohy těla (asany) 

2. Ájurvédská (BASTI) 

 Přípravná fáze – uvolnění olejové masáže a potní kúry 
(koupele, zábaly, napařovací lázeň, sauna apod.) 

 Aplikační fáze (očistná a vyživovací) - déletrvající 
naplňování střeva roztoky nebo vývary (menší množství 
tekutiny nebo olejů) a jejich zadržení ve střevě, tak 
aby došlo ke vstřebání léčivých složek 

 

 

 

51 



Klystýr - postup 
1. Vak (sada – irigátor) s vodou (0,5-2 litry) zavěste cca 0,5-1 metr nad 

polohu těla v leže – úroveň břicha/hrudníku (např. držadlo na sprchu) 
tak, abyste dosáhli na ventil (uzávěr na hadičce) 

2. Zajistěte si klid a teplo - lehněte si (na zem nebo do vany) do 
stabilizované polohy na levém boku nebo vyzkoušejte jinou (vám 
příjemnou) polohu např. na čtyřech s pokrčenými lokty – podmínkou je 
uvolněná břišní stěna 

3. Natřete olejem konečník a násadu hadičky irigátoru (sady) 
4. Zasuňte násadu opatrně do konečníku 
5. Otevírejte postupně ventil, tak aby voda pomalu proudila hadičkou a 

zhluboka dýchejte do břicha - při náznaku křeče nebo tlaku uzavřete 
ventil, změňte polohu a pokuste se uvolnit břicho (masáží nebo jiným 
pohybem) - po vyprázdnění vaku (cca 5-10 minutách) vytáhněte násadu 

6. Pokud cítíte potřebu se vyprázdnit, tak to udělejte (nejlépe je vodu v 
břiše zadržet na cca 15-45 minut, u léčebných/vyživovacích Basti až 6 
hodin) nebo můžete provézt břišní cvičení, masáž nebo se projít 

7. Po vyprázdnění proveďte celý postup ještě min. 1x (podle objemu 
vaku tj. množství vody, které by mělo být 2-4 litry), na závěr natřete 
konečník olejem nebo GHI 
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Očista otvorů a kůže 
Domácí ajurvédská očista 10 otvorů tj. očí, uší, nosu, ústní dutiny a 
otvorů v pánevní oblasti a kožních pórů: 

1. Čištění povrchu jazyka škrabkou (měděnou, stříbrnou nebo 
ocelovou příp. plastovou nebo dřevěnou nebo lžící) 

2. Vykloktání úst sezamovým nebo kokos.olejem (5-10 min.) 
3. Čištění zubů (doporučují se pasty a prášky s převahou hořké, 

svíravé a slané chuti, které desinfikují ústní dutinu) 
4. Neti (proplachování nosu konvičkou s mírně slaným a teplým 

roztokem) + kápnutí oleje do nosu a obou uší, opláchnout oči 
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 nebo 
ajurvédský Svedan-box 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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Ájurvéda a jóga - potrava 
Potrava je přenašečem životní energie (prány) potřebné k výživě 

(růstu, regeneraci) těla. 

Potrava, kterou si člověk volí, je dokladem úrovně jeho vývoje a 

vypovídá o stupni jeho vědomí. 

Potrava je formou léku a základem všech léčebných terapií. 

Mezi základní principy Ájurvédy a jógy patří ahinsa tj. 

neubližování a proto je doporučována sattvická (čistá) strava, 

která  je především stravou vegetariánskou (rostlinnou) a tudíž 

vytváří a udržuje rovnováhu mezi dóšami.  

Velký důraz je kladen na původ surovin (prostředí a podmínky 
pěstování), způsob přípravy a duševní postoj člověka, který 

potraviny zpracovává. 
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Jogínská strava 
Tradiční jogíni tj. praktikující na duchovní cestě: 

• patří v oblasti stravy k nejpřísnějším na světě (asketismus, časté 
půsty a očisty, lehká strava, syrové potraviny atd.) 

• jsou absolutními vegetariány nebo vegany 

• vylučují ze svého jídelníčku některé potraviny, které 
narušují/stimulují smyslovou činnost (např. i vejce, česnek..) 

• si obvykle připravují své jídlo sami nebo kuchař, u něhož vědí, že je 
obeznámen se zásadami sattvické výživy 

• jsou schopni přijímat životní energii/sílu (pránu) z menšího 
množství syrové potravy (ovoce, mléko, GHI), vody a vzduchu! 

Dechová cvičení jim umožňují zvýšit AGNI (trávící oheň) a díky 
tomu lépe trávit syrovou stravu. Očistné techniky jim zajišťují 
průchodnost tělních otvorů a kanálů, příp. odstraňovat AMU (toxiny). 

Smyslem jejich praxe je překročení tělesného vědomí tj. jeho 

otevření a rozšíření, a tudíž odpoutání se od fyzické roviny! 
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Ájurvédská strava 
Mezi jogínskou a ájurvédskou stravou je možné najít určitou 

podobnost (sattva, ahinsa..), ale na druhou stranu i mnoho 

rozdílností! 

Ájurvéda se, na rozdíl od jógy, snaží přinést zdraví a 

rovnováhu fyzickému tělu tj. léčit jej a omlazovat! 

Asketický způsob života (vylučování mnoha potravin z jídelníčku, 

lehkost, syrovost, půsty a očisty…) působí na oslabení fyzického 
těla a mohou silně zvyšovat dóšu VÁTA (prvek vzduchu a 

prostoru). 

Tradiční ájurvéda klade důraz na vařenou (tepelně upravenou) a 

výživnou stravu (uzemňující), jejímž cílem je posílit fyzickou 

odolnost těla a zabránit, aby  v něm docházelo k nerovnováze tj. 

zvýšení/snížení dóš. 
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Maso 
Pojídání masa: 

• zvyšuje zvířecí oheň v těle a vyvolává skryté sklony 

masožravých tvorů 

• podněcuje hněv, chtíč, strach a další negativní emoce 

• může vést k projevům nesnášenlivosti, násilí a zločinnosti 

• deformuje a otupuje mysl /nervovou soustavu 

• zpomaluje trávení a zanáší tělní kanály toxiny (nestrávené 
zbytky vyvolávají chorobné a rozkladné procesy) 

• způsobuje přehřívání organismu (zvyšuje dóšu Pitta a gunu 

Radžas)  

• Zatěžuje/poškozuje životní prostředí (kácení lesů, znečišťování 

půdy a vody) 
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Ájurvéda – výživa 6ti chutí 
• Ahára neboli výživa má zajišťovat růst a obnovu tkání, 

udržovat funkci jednotlivých orgánů, a dodávat energii a sílu 
(pránu)! 

• všechny potraviny (vč. koření a bylin) jsou tvořeny podobně jako u 
3 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 : 
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Základní suroviny  
 

1. Obiloviny (basmati rýže, oves, pohanka…) 
2. Luštěniny (mungo fazole, červená čočka…) 
3. Zelenina a ovoce (místní a sezónní) 
4. Mléčné výrobky (čerstvý jogurt/sýr/mléko) 
5. Tuky (GHI, sezamový/kokosový/olivový olej apod.) 
6. Ořechy, mandle a semena (slunečnicová, dýňová apod.) 
7. Byliny a čaje 
8. Koření 

• římský kmín 
• kurkuma 
• koriandr 
• zázvor 
• adžvajn, pískavice 
• hořčičné semínko 
• pipalli – dlouhý pepř  
• hing (asafoetida) 
• sůl (černá, himalájská) 



Ájurvédské stravování 
1.Poznat svou konstituci (poměr dóš) – PRAKRTI (přirozenou 

konstituci) a VIKRTI (současný stav): 

 podle toho být schopen rozlišit vhodné a nevhodné 
potraviny a podle toho posoudit jejich vliv na jednotlivé 
dóši (Váta, Pitta, Kapha) 

 přihlédnout k ročnímu období a aktuálnímu počasí 

 nepít velké množství, velmi studené a sycené tekutiny! 

2. Poznat vlastnosti jednotlivých potravin a poměr 6 chutí, 
volit jejich správnou kombinaci tj. nekombinovat především: 

 ovoce s jinými potravinami! 

 ve stejném poměru vařené a syrové potraviny! 

 v jednom jídle studené a horké potraviny! 
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Ájurvédské stravování 
3. Umět určit velikost porce, která by měla odpovídat cca 

našim dvěma spojeným dlaním (cca 600 ml/g) - žaludek by 
měl být zaplněn z: 

 1/2 pevným pokrmem – 300ml 

 1/4 tekutinou – 150ml 

 1/4 prázdný prostor – 150ml 

4. Zvolit správný poměr jednotlivých potravin, které se jí v 
tomto pořadí: 

 na začátku každého hlavního jídla sníst něco malého a 
sladkého (1-2 sousta) 

 následuje 1-2 lžíce nakládané/syrové zeleniny  

 vařený pokrm (obilovina, luštěnina, zelenina)  

 polévka nebo jiná tekutina v malém množství cca 1,5 dcl 
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Ájurvédské stravování 
5. Nakupovat a uchovávat suroviny (potraviny):  

 v přiměřeném množství, v čerstvém a sušeném stavu 

 v co nejvyšší kvalitě s ohledem na prostředí a způsob 
pěstování/chovu (dát přednost místním a sezónním 
potravinám) 

 v co možná nejpřirozenějším stavu (nikoli polotovary a 
jinak zpracované potraviny s přidanými látkami)! 

6. Snažit se každý pokrm připravovat/vařit: 

 z čerstvých/sušených surovin (nikoli z rozmražených, 
ohřívaných, předsmažených apod.) 

 s láskou!  

 v dobré náladě!  
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Hlavní jídlo dne 
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Talíř a 5 misek - zprava - něco sladkého, mléčného, luštěnina, 
vařená zelenina, polévka, syrová/kysaná zelenina, obiloviny 
(placky, rýže) 



Snídaně – oběd - večeře 

DENNÍ DOBA POKRM DÓŠA 

7-8 hod Snídaně Váta, Pitta 

10 hod Svačina  Váta  

11-13 hod Oběd Váta, Pitta, Kapha 

16 hod Svačina Váta 

17-18 hod Večeře Váta, Pitta, Kapha 
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Jezte pravidelně (každý den +/- ve stejnou hodinu) a za 
předpokladu/podmínek, že: 

• máte přirozený, zdravý pocit hladu (silný trávicí oheň – AGNI) 
nikoli chuť v důsledku stresu, strachu, apod. 

• jste dodrželi min.pauzu mezi jídly 2-5 hodin (pravděpodobnost 
strávení předchozího pokrmu) 

Mezi večeří a snídaní se 14-16 hodin postěte 



Ájurvédské stolování 
• Jíst v klidu, s radostí, vděčností (poděkováním, modlitbou na 

začátku a konci každého jídla)  

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

• Jíst pravidelně ve stejnou denní domu, 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 3-6 hod. podle rychlosti trávení (Pitta 
má rychlejší trávení, Váta nepravidelné a Kapha pomalejší)! 

• Jíst nejlépe doma tj. v čistém a příjemném prostředí (čelem 
sedět nejlépe směrem k východu)! 

• Jíst ve společnosti příjemných lidí – rodiny/přátel (nejíst sám)! 

• Jíst pomalu a dostatečně jednotlivá sousta rozkousat! 

• Před jídlem si umyjte ruce a obličej! Po jídle si opláchněte oči 
studenou vodou a jděte na krátkou procházku! 
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GHI – původ a výroba 
1. GHI je výraz označující v indickém jazyce (sanskrt) 

přepuštěné máslo tj. 100% tuk 

2. se v Ajurvédě využívá již tisíce let a je považováno za elixír 
života tj. má mimořádné léčivé účinky, je označováno jako 
superpotravina a zázrak v kuchyni 

3. se vyrábí z másla (82-84% živočišný, nesolený máselný tuk, 
nejlépe v Bio-kvalitě) a to tak, že pomalým zahříváním při nízké 
teplotě (nejlépe ve vodní lázni) dojde k jeho 
přečištění/přepuštění tj. odpaření vody a odstranění mléčné 
bílkoviny, která se vysráží (na povrchu nebo klesne na dno 
nádoby) a odfiltruje pomocí cedníku nebo plátna 

4. je možné si vyrobit doma (postup např. na www.cukrree.cz) 
nebo koupit v prodejnách zdravé výživy, ale dnes už také v 
některých supermarketech nebo na internetu např. 
www.ceskeghicko.cz 
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GHI - složení 
1. OBSAHUJE  

 99-100% čistý tuku 

 70% nasycených mastných kyselin  

 Omega 6 a omega 3 mastné kyseliny 

 Konjugovaná kyselina linolová (CLA) 

 Vitamíny - A, D, E a K 

 Minerální látky – draslík, sodík, vápník, fosfor, hořčík a železo 
 

2. NEOBSAHUJE vodu, sůl, laktózu (mléčná bílkovina), kasein 
ani lepek a díky tomu: 

 GHI mohou  jíst také lidé s alergiemi 

 se nepřepaluje ani při vysokých teplotách (až 250 stupňů C) tj. 
během zahřívání nevznikají nestravitelné toxické látky 

 se nekazí (vysoká trvanlivost několik měsíců až let, bez nutnosti 
uchování v chladu) 
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GHI - účinky 
1. Zlepšuje trávení - stimuluje tvorbu žaludečních kyselin a 

udržuje zásadité prostředí tj. zabraňuje zánětu - působí 
protizánětlivě  

2. Podporuje metabolismus  tj. posiluje látkovou výměnu, 
odbourávání/spalování tělesného tuku (díky mastným 
kyselinám) a růst svalové hmoty 

3. Pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a udržovat optimální 
hladinu inzulinu 

4. Umožňuje detoxikovat, protože na sebe váže toxiny a volné 
radikály, které jsou odváděny z těla pryč 

5. Zvláčňuje, hydratuje, regeneruje a hojí sliznice a kůži 
6. Chrání mozek a nervové buňky (podporuje paměť a učení) 
7. Posiluje imunitu tj. obranyschopnost, obsahuje antioxidanty 
8. Vyživuje tkáně (plíce, srdce) a klouby 
9. Omlazuje a tudíž prodlužuje život 
10.Zlepšuje chuť k jídlu 
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GHI – způsoby použití 
1. Vnitřní užití při: 

 přípravě pokrmů - vaření, pečení, smažení 
 léčbě jako doplněk stravy – směsi GHI s kořením a bylinami 

(např. Ashwagandha, Shatavari apod.) 
 uvolňování toxinů usazených uvnitř těla – před prováděním 

očistných kúr (užívá se po lžících nebo se popíjí) 
 harmonizaci přirozené nebo zvýšené Váta dóši (především v 

chladném období, odpoledních hodinách a ve vyšším věku) 
 

2. Vnější užití při: 
 uvolňování kožních pórů - masáže 
 regeneraci a hojení poraněné nebo jinak poškozené kůže  
 léčení tkání/kloubů – medicínské GHI – čisté nebo s 

přidanými bylinami a kořením (např. procedury KATI a 
NETRA BASTI) 

 péči o pleť – zvláčnění, hydratace, omlazování 
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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 vhodné pro 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, 2011 



Základní recept - KHIČRI 
Na přípravu 2 porcí (střední velikosti) budete potřebovat tyto suroviny:  

• 1 díl (100g v suchém stavu) basmati rýže  

• 1 díl (50g v suchém stavu) mungo dál (fazolky - žluté, půlené bez slupek) 
nebo červené, půlené čočky  

• 1 polévková lžíce tuku - nejlépe přepuštěné máslo GHI nebo olej 

• 1 plátek čerstvého zázvoru nebo 1/4 čajové lžičky sušeného  

• 1 polévková lžíce citronové šťávy nebo octu nebo láku s kys.okurek  

• 1 čajovou lžičku celého/mletého římského kmínu  

• 1/2 čajové lžičky mletého koriandru  

• 1/4 čajové lžičky kurkumy (turmeric)  

• 1/2 čajové lžičky soli (himalájská, černá) nebo čajovou lžičku sójové 
omáčky nebo Tamari omáčky 

• malou špetku asajoetidy (čertovo lejno nebo-li hing) – chuťově a 
vlastnostmi nahrazuje dráždivou cibuli a česnek 

Pozn. 200-400g zeleniny (pórek, mrkev, batáta, dýně, fenykl apod.) 
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Recept - KHIČRI - postup 
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1. Do rozehřátého TUK přidáme celý kmín a čerstvý zázvor  

2. Po cca minutě přidáme ostatní mleté KOŘENÍ (kromě soli, octu a 

asofoetidy).  

3. Po další minutě resp. v okamžiku, kdy koření voní a nikoli se pálí!!! 

zalijeme směs cca 500-750ml vody (podle toho jakou konzistenci 

požadujeme tj. rizotovou nebo polévkovou).  

4. Přidáme propláchnuté MUNGO a necháme vařit cca 15 min.  

5. Poté přidáme RÝŽI, promícháme a vaříme dalších 10-15 min. a 

asafoetidu (možno přidat nakrájenou ZELENINU – tvrdší spolu s rýží, 

měkčí druhy až na posledních 5 minut)  

6. Nakonec dochutíme solí a citrónem/octem a necháme "dojít" dalších 10 

min.  

Na závěr je možné pokrm „ozdobit“ nasekaným čerstvým koriandrem 

nebo jinými zelenými bylinkami podle sezóny a chuti! 



Recept - KHIČRI / KHIČADI 
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Potraviny - vhodné 
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DÓŠA VÁTA PITTA KAPHA 

PORCE 3-5 denně 3-4 denně 2-3 denně 

CHUŤ sladká-slaná-kyselá sladká-hořká-svíravá hořká-pálivá-svíravá 

OBILOVINY pšenice,rýže,oves ječmen,pšenice,rýže pohanka,žito,ječmen 

LUŠTĚNINY cizrna,fazole,hrách fazole,tofu,mungo cizrna,fazole,hrách 

MASO hovězí,kuřecí,ryby kuřecí a krůtí (bílé) zvěřina,králík 

MLÉČNÉ V. kravské mléko,jogurt tvaroh,sýr(neslaný) kozí (mléko,jogurt) 

ZELENINA mrkev,batáta,dýně cuketa,fenykl,řepa téměř všechna 

OVOCE sladko-kyselé druhy sladké druhy jablka,grepy 

OŘECHY mandle,kešu,kokos mandle,kokos žádné 

SEMENA sezam,slunečnice,len dýně,len,slunečnice hořčičná,lněná 

TUKY GHI,seznam,mandlový slunečnicový,kokosový olivový,hořčičný 

KOŘENÍ kardamom,skořice fenykl,koriandr kmín,kurkuma 



Potraviny - nevhodné 
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DÓŠA VÁTA PITTA KAPHA 

PORCE 3-5 denně 3-4 denně 2-3 denně 

CHUŤ hořká-ostrá-trpká slaná-kyselá-pálivá sladká-slaná-kyselá 

OBILOVINY pohanka,kukuřice,žito kukuřice,proso,žito pšenice,oves,rýže 

LUŠTĚNINY cizrna,fazole,hrách miso, urad/tur dal sója, miso 

MASO vepřové,zvěřina hovězí,mořské většina 

MLÉČNÉ V. kozí (trpké,hořké) kyselé a slané kyselé a slané 

ZELENINA brokolice,květák,křen česnek,cibule,křen brambory,rajčata 

OVOCE sušené,syrové kyselé sladké a kyselé 

OŘECHY arašídy kešu,vlašské všechny 

SEMENA kukuřice-popkorn sezam, tahini sezam, tahini 

TUKY lněný olej sezamový olej sójový,slunečnicový 

KOŘENÍ kmín pepř,hořčice,sůl fenykl,máta,sůl 



Ájurvédský 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 

Chuť Hořká-pálivá-svíravá Slaná-kyselá-pálivá Sladká-slaná-kyselá 

Nevhodné 

Káva, čokoláda Kofein, tein 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 zvyšuje 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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Byliny podle účinků 
1.Zvyšující flexibilitu, posilující krevní oběh, prokrvení a 

podporující cirkulaci energie 

 Guggul a Šallakí, Kurkuma, Šafrán, 

 Účinky posiluje - zázvor, skořice, med, olejové masáže 

2.Zvyšující tělesnou energii a vitalitu, vytrvalost a odolnost 

 Ašvagandha, Amalaki, Šatávarí 

 Účinky posiluje – zázvor, skořice, mléko, GHI, med (mladý) 

3.Působící chladivým a čistícím účinkem 

 Guduči, Brahmi 

 hořec, jitrocel, pampeliška, kostival, kopřiva, řebříček, 
šťovík 

 Účinky posiluje – gel z Aloe, GHI, med (starší) 
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Ájurvédské byliny 
• Ašvagandha (indický ženšen) – nejlepší 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 játra a nervy 

• Tulsi (bazalka posvátná) – pročišťování mysli a mozku, 

proti nachlazení a chřipce 
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Ájurvédské byliny 
• Guduči (amrit) – stahuje teplo a toxické látky z 

hlubokých vrstev tkání, proti infekcím a únavovému 

syndromu 

• Guggul – podpora pružnosti kloubů, 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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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 

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

• Zdravý sen.cz (ul. Radniční, naproti Magistrátu) 

• Bezobalu.cz (ul. Radniční) 

MÍSTEK 

• VEGA – Provita.cz (nám. Svobody) + Sviadnov (velko/maloobchod) 

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

• FOR VITALITY (Hl. třída 18) 

• HARMONIE (nám. Svobody 28) 

• Astrologická apatyka a poradna (ul. 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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Principy ájurvédy 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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Ajurvéda 

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

• 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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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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Ajurvéda a jóga v praxi 
• V případě, že netrpíte akutní nebo chronickou nemocí je možné 

provádět preventivní a svépomocné postupy, které probíhají 
na 3 úrovních (tělo/mysl/duše) a lze je rozdělit do 3 skupin: 

1.Sebe-poznání (diagnostika, pochopení, přijetí, pokora) 
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 dóš!). 
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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 ve stavu: 
• tkání (svaly, kosti, klouby) 
• kůže vč. ochlupení, vlasů a nehtů  
• jazyka, slin (chuť v ústech), zubů a dásní vč. hlasu 
• očí (zrak) a uší (sluch) 
• stolice a moči (barva, zápach, konzistence)  
• pulzu/tepu/tlaku – síla a rytmus 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 

95 



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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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 

 

 

 

97 



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 (mentální/tělesná) 

• 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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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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„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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Komu není rady, tomu není pomoci! 

S chutí do toho, půl je hotovo! 

Trpělivost růže přináší! 

Každý svého štěstí strůjcem! 

Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá, důvody! 

Koně můžeš přivézt k vodě, ale napít už se musí sám! 

 

stará česká přísloví 
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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 

104 


