
Podzimu vane rozevlátá váta
Ájurvéda vychází z  cykličnosti přírody. 
A  podzimem nejvíce hýbe dóša pohybu 
jménem váta, doslovně se překládá jako 
vítr. Váta „vane“ a je na podzim nejsilnější 
ze všech ročních období. Vzniká kombi-
nací elementů vzduchu a éteru. Je zodpo-
vědná za veškerý pohyb ve vesmíru včetně 
pohybu v našem těle. Ať jsou to fyzické po-
hyby jako dech, tlukot srdce a krevní oběh, 
střevní peristaltika a vylučování, tak i „po-
hyb“ našich myšlenek, pocitů a nervových 
impulzů. Řídí činnost celého nervového 
systému.

Váta je nejjemnější, nejvíce proměnli-
vá a nestabilní ze všech tří dóš. Je to bio-
energie pohybu a  hybnosti. Představte si 
podzimní větrné počasí. Když ještě bude 
hřát sluníčko a  vyjdete si na procházku, 
podzimní vánek vám může být příjemný. 
Můžete se cítit tak nějak povzneseně, leh-
ce, radostně. Pokud se ale ochladí, vánek 
zesílí a promění se v pořádný „fičák“, který 
vám nafouká do uší a prochladí celé tělo, 
už to nebude tak příjemné. Když budete 
dlouho pobývat ve větrném počasí, ovlivní 
to i vaše vnitřní prožívání. Můžete cítit ne-
klid, znejistění, myšlenky se vám rozeběh-

nou do všech směrů. Přijde roztěkanost, 
možná váhavost… Mám udělat to, či ono? 
Jako byste ztráceli pevnou půdu pod no-
hama a svůj směr. 

Znáte tu „větrnou“ scénu z  filmu Čoko-
láda? Zavál silný vichr a  Juliette Binoche 
se už zase chtěla balit na cesty. Neschop-
nost spočinout v  klidu na jednom místě, 
potřeba neustálé změny, nejistota, strach, 
neukotvenost… To jsou mimo jiné známky 
nadměrné energie váty v  našem životě, 
přátelé. Ve vyrovnaném stavu se váta pro-
jevuje naší kreativitou, nadšením a radostí 
ze života, uměleckým nadáním a  intuicí, 
velkou empatií a přizpůsobivostí. V nadmí-
ře pak příliš „vzdušnosti“ přináší neuzem-
něnost, neschopnost něco dotáhnout do 
konce, znát svůj směr, nervozitu a  obavy. 
Jako bychom si až příliš někde pluli a ne-
byli dostatečně přítomní. A  jak se proje-
vuje váta v těle? Je svou kvalitou chladná, 
suchá, drsná, lehká, pohyblivá a  jemno-
hmotná. 

Chlad přináší studené ruce a  nohy vli-
vem slabé cirkulace krve. Lidé vátové 
konstituce mohou být typičtí zmrzlíci, 
kterým je pořád zima, nemají zimu rádi. 
Naopak milují teplo, kdy se konečně pro-
hřejí. Suchost se projevuje suchými vlasy, 
nehty a  očima, vysušenými rty, slabým, 
zastřeným až ochraptělým hlasem. Lidé 
konstituce váta často trpí suchostí střeva 

Je to tak, léto nám 
nenávratně skončilo. 
Osušme slzy, protože je na 
co se těšit! Podzimní barvy, 
bohatá sklizeň, nadhled 
a elegance. A abychom 
zažívali právě podzimní 
eleganci a lehkost
namísto splínů, nachlazení 
a větrem roztěkané mysli, 
mám pro vás několik 
podzimních ájurvédských 
tipů.
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projevující se zácpou, proměnlivým 
trávením a nadýmáním. Sídlem váty 
je naše pánev (konkrétně tlusté stře-
vo, odpovídá 1. a 2. čakře). Nadmíra 
váty způsobuje nafouklost v  oblasti 
pánve a přináší bolesti beder a kyčlí, 
ischias. Lidé vátové konstituce mají 
tendence k  zatuhlým, bolestivým 
a  praskajícím kloubům, artrózám 
a artritidám.

Drsná vlastnost váty způsobuje 
drsnou kůži, například na kolenou, 
loktech, patách, a  praskající nehty. 
Lehkost dává křehčí tělesnou konsti-
tuci, lehké kosti, méně svalů. Vátoví 
lidé jsou většinou hubení a  výrazně 
vysocí či naopak drobné štíhlé po-
stavy. Pokud jsou ale v nerovnováze, 
mohou trpět nadváhou (např. typu 
hruška). Mají lehký spánek a mohou 
trpět nespavostí. Éterická váta je 
pak typ člověka „víla“, který je rád 
ve svém světě a bývá někdy duchem 
mimo.

Pohyblivost jim dává potřebu být 
neustále v pohybu, rychle chodit, tě-
kat očima, rychle mluvit až drmolit. 
I záchvěvy svalů a třes jsou projevy zvýše-
né váty v  těle. Tito lidé mají potíž setrvat 
na jednom místě. Mohou mít tendence se 
přepínat a  pracovat nad svou kapacitu. 
Mívají velké množství aktivit, milují cesto-
vání, vše nové a neobjevené, často střídají 
své zájmy, i jejich nálada se často mění. To 
souvisí s  jejich křehkou, jemnou energií, 
která se rychle vyčerpá, a  proto je důle-
žité s ní dobře zacházet. Snesou nejméně 
fyzické, ale i  psychické zátěže ze všech 
konstitučních typů. Jemnost přináší velkou 
míru citlivosti a jemnocitu, ale i vnitřní ro-
zechvělost, obavy, pocity nejistoty, osamě-
ní a  prázdnoty. Často trpí onemocněními 
neurologického rázu. Pokud mají energii, 
tak to celkově bývají lidé aktivní, hovorní 
a  družní, jsou dobrými učiteli, prostřední-
ky, komunikátory, umělci. 

Podzimní sebepéče  
aneb Je denní rutina nuda? 
Pro radostný a  vyrovnaný život je třeba 
o naši vátu pečovat. Naším rychlým a ne-
pravidelným životním tempem, tisíci pod-
nětů z médií, reklam a  sociálních sítí, ne-
dostatkem odpočinku, nevhodnou stravou, 
obavami a  přílišným přemýšlením (které 
není produktivní) se naše váta zvyšuje 
a způsobuje již zmíněné problémy. Kdo má 
zvýšené množství váty, pocítí její negativní 
projevy nejvíce na podzim a v zimě, kdy je 
váta nejsilnější. A proto je potřeba ji právě 
teď snižovat a vyrovnávat. 

Už víme, že váta řídí celý náš nervový 
systém. Pro snížení a  vyrovnání naší váty 
je důležitá pravidelnost, což je lékem 
a oporou pro naše nervy a vnitřní biorytmy. 
Čas vstávání a spánku, pravidelného jídla, 

střídání práce a odpočinku a čas pohybu. 
Pokud vás slova jako denní režim, denní 
rutina a návyky odstrašují a připadají vám 
fádní, nudné a nekreativní, chápu.  Dříve 
jsem to také tak vnímala. Zeptala bych se 
vás tedy, jak jste na tom přes den se svou 
energií, jak spíte a jestli ráno vstáváte od-
počatí. Dále jestli se vám daří dotahovat 
věci do konce a celkově máte dobrou nála-
du. I příroda je cyklická. Po dni přijde noc, 
po jaře léto, po dětství puberta a  dospě-
lost. Ať chceme nebo ne. Tohle je vesmírný 
řád a my jsme jeho součástí. Všechno má 
mít svůj čas a místo. A pokud jdeme proti 
němu a  vymýšlíme si vlastní scénáře, ča-
sem nás to vyčerpá.

Pravidelné návyky naše tělo a  mysl 
zklidňují. Váta v  rovnováze = vyrovnaná 
nervová soustava. Ať už relaxujeme s klid-
nou hudbou, nenáročným pohybem, aro-
materapií, příjemnou literaturou, nenároč-
nou kreativní činností, pobytem v  přírodě 
či dechovými cvičeními… jakoukoli relaxa-
cí, která nám dělá dobře. Klidně to může 
být štupování ponožek, pletení, malování, 
jakákoli kreativní a repetitivní činnost, kte-
rá nás baví a při níž si odpočineme. Sami 
víte, co vám dělá dobře. 

Krásnou a účinnou praxí v zimních měsí-
cích – a pro vátové typy celoročně – je pak 
masáž teplým olejem abhjanga, například 
sezamovým. Rozsáhleji jsem o  ní psala 
v dubnovém čísle. Může být úžasným návy-
kem či rituálem, kterým o sebe každoden-
ně pečujeme. Zahřívá, tonizuje a uvolňuje 
svaly a odstraňuje fyzickou únavu, zatuh-
lost a  těžkost těla. Ale hlavně – příjemné 
pocity z dotyku podporují vylučování hor-
monu štěstí. Ten zklidňuje naše nervy a od-

straňuje mentální únavu a stres. Pro 
zklidnění váty naprostý ráj. Neznám 
člověka, který by neopěvoval její re-
generující účinky. Abhjangu si může-
me dopřát jako každodenní automa-
sáž ráno či večer před spaním nebo 
se objednat k terapeutovi. Nedělá se 
v době menstruace a nemoci.

Co jíst na podzim 
podle ájurvédy
Na začátku podzimu, kdy je ještě 
teplo – v období babího léta – je ide-
ální čas na sezonní očistu. Pomáhá 
z  těla odvést nastřádané nečistoty 
a  toxiny, případně nadbytečné dóši 
nashromážděné horkým letním po-
časím a naším životním stylem. Může 
nám pomoci od únavy, pocitů těž-
kosti, zahleněnosti, trávicích obtíží 
aj. Ve své praxi vedu očisty trávicího 
ústrojí pomocí čerstvé stravy, koření, 
bylin a olejové masáže abhjanga.

Co říct k podzimní stravě? Má být 
vařená a teplá. Protože co je syrové, 
to musí tělo nejprve „uvařit“, na což 
spotřebuje více energie než na při-

pravené uvařené jídlo. Zároveň je syrová 
strava z  ájurvédského pohledu „studená“, 
tedy tělo ochlazuje. Vzhledem k tomu, že 
jsme na podzim a  v  zimě vystaveni chla-
du zvenku, není dobré se ještě ochlazovat 
stravou. Podle síly svého trávení si může-
me dovolit výživnější a tučnější jídla, která 
nám pomohou se uzemnit v rozfoukaném 
počasí. Preferované chutě jsou sladká, ky-
selá a slaná, tedy ty zemité (ne příliš hořké, 
trpké a pálivé). 

Snídaně
Vaše trávení vám bude vděčné, když si 
k  snídani dáte vařenou a  teplou celozrn-
nou kaši, ať už je ovesná, rýžová, ječná, 
jáhlová… Výborná je s  ovocnými rozvary 
– jablky, hruškami, švestkami dušenými na 
ghí se skořicí, kardamomem či hřebíčkem. 
Pokud preferujete spíše slanou chuť, mů-
žete si udělat kaši naslano – příklad při-
kládám recept na upama kaši. Anebo svůj 
den začněte teplou zeleninovou polévkou. 
Kaphové typy snídat nemusí, vše záleží na 
vašem pocitu a hladu. Pokud ho máte, sní-
dejte. Ale tak, abyste stihli do oběda vytrá-
vit (i pokud si dáte svačinku).

Oběd
Vím, budu se opakovat, když řeknu, že 
oběd je podle ájurvédy hlavní jídlo dne. Je 
to zlaté ájurvédské pravidlo, přes které ne-
jede vlak. Na podzim má být výživný, teplý, 
měli bychom zařadit více bílkovin a tuků se 
zahřívacím, stimulujícím kořením (římský 
kmín, hořčičné semínko, zázvor, hing ne-
boli asafoetida, kurkuma, pepře, adžvajn, 
skořice apod.). Celodenně si můžeme po-
chutnat na sezonní kořenové zelenině na 
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tisíc způsobů. Ať už je to červená řepa, 
dýně, mrkev, celer, tykve, sladké brambo-
ry. Podle svého trávení si můžeme dovolit 
husté omáčky a jídla z jednoho hrnce. Cel-
kově bychom se měli vyhýbat ochlazujícím 
a suchým potravinám, jako jsou saláty, raw 
strava a  šťávy, krekry, suchary, popcorn, 
mražené a staré jídlo. Suchost a studenost 
podzimní váty potřebujeme vyrovnat – 
tedy promazat a  ohřát. Celkově přichází 
potřeba udržovat se v  teple – i  díky tep-
lému oblečení. Lodičkám, holým nohám 
a zádům už snad odzvonilo, teď mysleme 
na čepice, šály a  teplé ponožky. Chladné 
měsíce v roce nejsou dobré ani pro půsty 
a  očisty. Tělo má jiný režim, přirozeně se 
zásobuje a chrání studenému počasí, takže 
bychom šli proti jeho rytmu.

Večeře
Večeře by měla být lehčí než oběd, opět 
teplá. Obvykle se jedná o  husté polévky 
(podle apetitu a  síly trávení) s  přílohou. 
Určitě se vyhněte večerním salátům, které 
vátu právě zvyšují a  způsobují nadýmání. 
Choďte spát vytrávení, ideálně do 22 h. 
Tělo se nejlépe detoxikuje a  regeneruje 
mezi 22.–2. hodinou ranní. Proto je důle-
žité v  tuto dobu spát. Řada mých klientů 
říká, že se cítí unavení už po 21. hodině, 
ale únavu přejdou, chytí druhý dech, znovu 
se proberou a pak jdou do postele až před 
půlnocí. Tohle krásně odpovídá cykličnosti 
dóš v průběhu dne – zhruba od 18–22 h je 
totiž nejsilnější kapha dóša, která se vyzna-
čuje těžkostí, pomalostí a  nepohyblivostí. 
A na takové energii bychom se měli rovnou 
svézt do postele. Zhruba od 22 h totiž za-
číná období pitty (do 2. h ranní) a  její oh-
nivost, pronikavost a  pohyblivost nás pro-
budí. Pokud v noci pravidelně ponocujete, 
zkuste si posunout čas ulehnutí alespoň 
o půl hodiny. Vyzkoušejte to takhle několik 
dní za sebou a uvidíte, co to další den udělá 
s vaší energií. Den zkrátka začíná dobrým 
spánkem, však víte. Umí zázraky.

Co se týče nápojů, pijte je také teplé. 
Tělo potěší „čaj“ za zázvoru, skořice či kar-
damomu.

Přeji vám krásně barevný podzimní čas. 
S vyrovnanou vátou. 

Hanka Svíčka 
 

Zdroje: 
•  Studium v Ájurvédské gurukule  

pod vedením MUDr. Martiny Ziskové
•  Vasant Lad. Učebnice ájurvédy 1. díl, 

Maitrea 2013
•  Martina Zisková, Výživa – áhára

semolina nebo hrubá krupice, cibule, ro-
zinky, kešu oříšky, ghí, černá sůl
koření: čerstvý zázvor, ½ ČL hořčičného
semínka, mletý kumín a koriandr (případně 
trochu chilli)

Postup: Na ghí opražíme semolinu dozla-
tova, necháme odstát. Semolina hodně na-
bude, takže můžete začít například se čtvrt 
až půl hrnkem, podle počtu strávníků. Na 

pánvi na rozpáleném ghí krátce orestu-
jeme hořčičná semínka. Jakmile začnou 
praskat, přidáme nastrouhaný zázvor, leh-
ce osmažíme a přidáme nakrájenou cibuli. 
Když je cibule osmažená, přidáme mleté 
koření, kešu, rozinky, volitelně i trochu chi-
lli a zalejeme horkou vodou. Směs přivede-
me k  varu, postupně přisypáváme krupici 
a mícháme do změknutí a  sypavé konzis-
tence. Kaše je výborná k snídani i večeři.

3 šálky najemno nastrouhané mrkve a čer-
vené řepy, jemné ovesné vločky (možno 
ještě pomlít, aby karbanátky lépe držely, 
případně přidat celozrnnou mouku), strou-
hanka, vejce (volitelně)

Koření: je důležité okořenit výrazně, pe-
čením se chuť zmírní – dejte koření, které 
máte doma rádi – návrh: 1 PL mletého řím-
ského kmínu, koriandru, adžvajnu, trocha 
černuchy, špetka hingu, chilli, černá sůl, 
olivový olej na plech (dobrý je i s proven-
sálským kořením, kmínem a pepřem)

Postup: Mrkev a  řepu nastrouháme na-
jemno (pokud je nahrubo, karbanátky ne-
drží tvar), vymačkáme přebytečnou šťávu 
(důležité), výrazně okořeníme, zahustíme 
vločkami/moukou, obalíme ve strouhan-
ce. Vytvarujeme malé karbanátky, obalí-
me je ve strouhance a dáme na vymazaný 
plech. Pokud se chceme smažení vyhnout, 
pečeme v troubě na pečicím papíře potře-
ném olejem (pokud jsme mlsní, přidáme 
do směsi trochu nastrouhaného dobrého 
sýra). 

Tento nápoj je ideální pro suchý, dráždivý 
kašel a při ochraptění. Mléko tady funguje 
jako nosič léčivých vlastností česneku, kte-
rý varem ztrácí svou typickou vůni. Zkuste 
a uvidíte, že vás chuť nápoje příjemně pře-
kvapí, řada lidí ani nepozná, že je v  něm 
česnek.

Postup: 1 šálek mléka, ¼ šálku vody a  1 
rozkrájený stroužek česneku vaříme, až se 
vyvaří voda. Pijeme při potížích 2x denně 
mezi jídly 3 dny.

Upama – semolinová (krupicová) kaše naslano

Mrkvovo-řepné kofty (karbanátky) v troubě

Česnekové mléko na chronický kašel M. Zisková – Výživa – áhára)

Zkuste tyto podzimní ájurvédské recepty:
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