
LÉKAŘ LÉČÍ,  
PŘÍRODA UZDRAVUJE
V ájurvédě to tak platí na sto procent. Je to 
systém sebeléčení, který vychází z  přírod-
ních zákonů. Ačkoli pochází z  Indie, jeho 
principy jsou univerzální, časem prověřené 
a  mohou pomoci komukoli a  kdekoli na 
světě. Doslovně se překládá „ájus“  jako ži-
vot a „véda“ značí znalost, vědění či z dneš-
ního pohledu „věda“. Ájurvéda se tedy za-
bývá poznáním principů života, je „uměním 
žít“. Všimněte si podobnosti českých slov 
věda a  vědění se sanskrtským pojmem 
véda, z něhož vychází. Čeština má řadu slov 
sanskrtského původu. Ájurvéda se tedy ne-

zabývá ničím menším, než jak prožít život 
naplno – ve zdraví a harmonii. 

Zdraví v pojetí ájurvédy není jen stav bez 
nemoci. Je to rovnováha na všech úrovních 
– mezi fyzickou, mentální, smyslovou, soci-
ální a duchovní oblastí života. Vystihuje ji 
samotný sanskrtský název „svastha“. „Sva“ 
znamená já, vlastní či svůj a „stha“ stojící, 
upevněný. Zdravý člověk je tedy ten, kdo 
je na sebe napojený. Kdo stojí pevně sám 
v sobě a je napojený na svou vyšší podstatu. 
Je to stav, kdy jste vděční za to, co žijete. 
Kdy kolem vás mohou třísky lítat, ale i tak 
hluboko uvnitř cítíte, že život má smysl. 
Vytváříte si ty nejlepší možné podmínky, 

nejlepší hrací pole, které vám pomáhá ře-
šit každodenní starosti. Nejdete proti sobě, 
jste k sobě laskaví. To je zajímavý koncept, 
co říkáte?

TŘI PILÍŘE PRO ZDRAVÍ
Moudrý člověk nemocem předchází, a pro-
to ájurvéda klade velký důraz na prevenci. 
Naše imunita stojí na těchto třech pilířích 
– vhodné stravě („áhára“), zdravých den-
ních návycích („vihára“) a  psychohygieně 
(„manas“) – doslovně práci s myslí. A to vše 
na základě zcela individuálního přístupu. 
Když přijdou k  ájurvédskému  lékaři dva 
pacienti se stejnými potížemi, vybere pro 

Umění žít neboli
ÁJURVÉDA

Zajímá vás medicínský systém, který léčí příčiny zdravotních 
potíží namísto symptomů? Ve kterém jste jako pacient v aktivní 

roli a probouzíte v sobě ozdravné procesy? A kde přebíráte 
zodpovědnost za své zdraví? Zdraví vás ájurvéda!
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ně specifickou léčbu na základě jejich psy-
chofyziologického typu, aktuálního stavu, 
množství toxinů v  těle, síly trávení, jejich 
psychologii, ročního období a dalších pro-
měnných. Léčba tak může být rozdílná. 
Podobně návyky, které jsou zdravé pro vás, 
nemusí být vhodné pro vašeho partnera či 
kamarádku. Základním předpokladem pro 
„svastha“ je znát sám sebe – poznat svou 
přirozenost a žít s ní v souladu.

A  jak se objeví nemoc? Chronické one-
mocnění přijde v  situaci, kdy sami sobě 
nějak škodíme a oslabujeme svou sílu. Dle 
ájurvédy se dopouštíme chyby proti inte-
ligenci svého těla a  duše („pradžňáparád-
ha“). Jednáme proti vlastní vnitřní přírodě. 
Takovým spouštěčem mohou být například 
škodlivé myšlenky a nezpracované emoce. 
Ať je to strach, smutek, hněv, pocit viny, ne-
pokora... Citelně se oslabujeme svými ne-
zdravými denními návyky či spíše zlozvyky. 
Zapomínáme na spánek, nepravidelně či 
špatně jíme, jsme závislí na kávě, alkoholu 
či jiných drogách, na svých elektronických 
zařízeních. Nebo se přehlcujeme adrenali-
novými zážitky. Zkrátka se k vlastnímu tělu 
chováme bez respektu. To vše spouští bio-
logické procesy narušující naši imunitu. 

NAŠE KONSTITUCE, BRÝLE, 
PŘES KTERÉ VIDÍME SVĚT
Podle ájurvédy má každý člověk při početí 
a narození dán do vínku svůj psychofyzio-
logický kód, svou přirozenou konstituci. 
Je to určitý poměr z pěti elementů neboli 
živlů, ze kterých se skládá naše tělo – éter, 
vzduch, oheň, voda a země. Každý živel má 
své kvality a charakteristiky, které zabarvu-
jí naše fungování, prožívání, co nám bude 
vyhovovat a co ne. Určuje také naše inkli-
nace k  nemocem. Z  pohledu ájurvédy je 
člověk zmenšeninou přírody. Vše, co exis-
tuje vně nás, má protějšek uvnitř nás, tedy 
v našem vnitřním vesmíru. 

Například není rozdíl mezi září slunce 
na obloze, vařením oběda v hrnci na spo-
ráku a  trávením jídla v  žaludku. Jedná se 
o  stejný element ohně, který dává teplo 
a zajišťuje proces transformace. U sporáku 
jsou to plameny, v žaludku a tenkém střevě 
kyseliny a enzymy, tzv. vnitřní oheň „agni“, 
který umožňuje trávení. Jak říká Robert 
Svoboda, americký ájurvédský lékař s čes-

kými kořeny, naše tělo se skládá z milionů 
buněk a i my jsme buňkami vesmírného or-
ganismu. Žijeme sice jakoby individuálně, 
ale zároveň jsme závislí na celku, se kterým 
jsme si podobní.

Ale zpět k  naší přirozené konstituci. 
Možná jste už slyšeli názvy „váta“, „pitta“ 
a  „kapha“, což jsou tři dóši vzniklé kombi-
nací vždy dvou elementů. Váta je energie 
pohybu, pitta transformace a  kapha sou-
držnosti. Dóši jsou naše bioenergetické 
hybné síly a  tělo a  mysl každého člověka 
jich má jiný poměr. Tedy jiné množství váty 
(éteru a vzduchu), pitty (ohně a vody) a ka-
phy (vody a země). Tento poměr je vrozený 
a je neměnný. Nazývá se „prakrti“, kdy nám 
známé slovo „pra“ správně evokuje něco 
původního. To, co vzniklo jako první. Prakrti 
je naše přirozené metabolické nastavení, 
psychofyziologický konstituční typ, který 
určuje, jak budeme reagovat na vnější pod-
nět. Každá dóša má své specifické charakte-
ristiky a typ chování. Zabarvují naše proží-
vání určitým odstínem jako brýle, přes které 
vnímáme svět. A  pokud je známe, umožní 
nám to lépe porozumět svému tělu a mysli. 
Může to být v životě velká pomoc.

Prakrti je neměnná, ale naše tělo a mysl 
se v průběhu života hodně mění. Přechodný 
stav, tj. náš aktuální poměr dóš, se nazývá 
„vikrti“. Znamená „to, co zakrývá prakrti“. 
Naším cílem je, aby „vikrti“ a „prakrti“ byly 
stejné, protože pak jsme zdraví. Možná si ří-
káte, jak zjistíte svou prakrti? Můžete si vy-

plnit na internetu dóšický test, ty ale bývají 
zavádějící. S určením vaší prakrti vám pora-
dí zkušený ájurvédský odborník na základě 
pulzové diagnostiky a dalších zjištění o vás.

ODKUD ZAČÍT
Možná vás napadá, no dobře, co tedy mů-
žeme prakticky dělat, abychom žili zdra-
vě? Jak říká ájurvédská lékařka Martina 
Zisková, jsme návykové bytosti. Náš den se 
skládá ze zvyků a  ty, den za dnem, utvá-
řejí naši životní realitu. Už jsme zmiňovali, 
že hlavními pilíři naší imunity jsou strava, 
zdravé návyky a psychohygiena, tedy prá-
ce s myslí. Skrze tyto tři pilíře získáváme či 
ztrácíme energii.

Co se týče stravy, většinou se naše po-
zornost upíná k  potravinám. Zvažujeme, 
co je pro nás zdravé. Díky výživovým tren-
dům či produktovému marketingu se naše 
představy mohou měnit, podle toho, co 
je zrovna v  kurzu. Většinou totiž předpo-
kládáme, že vše, co sníme, naše tělo beze 
zbytku využije. Ve skutečnosti ale strávíme 
a vstřebáme jen část živin. A velikost této 
vyživující části ukazuje na sílu našeho trá-
vení, à propos naše zdraví. V  ájurvédě je 
stěžejní koncept trávicího ohně zvaného 
„agni“. Pokud je trávení oslabené, můžeme 
jíst to nejzdravější, nejkvalitnější a  nej-
dražší jídlo na světě, a stejně ho nedosta-
tečně strávíme. Špatně strávené jídlo se 
pak v  těle hromadí jako metabolický od-
pad, nečistoty a toxiny, které jsou dle ájur-

VÁTA

PITTA KAPHA
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védy prapříčinou všech nemocí. Cílem je 
tedy prvně zvýšit kapacitu trávení, než za-
čneme řešit, co jíme. Dobře planoucí agni 
je základ zdraví, vitality a dobré nálady. 

Jak poznáme, že máme oslabené trá-
vení? Je mnoho znaků, jako například ne-
chuť k jídlu a pití, povlak na jazyku, sucho 
v ústech či hrdle, častá žízeň, zápach z úst, 
zvláštní chutě v ústech, příliš kyselá či slad-
ká chuť v ústech, hodně slin či nutnost pli-
vat a vykašlávat. Pocitově je to ztráta síly, 
sebevědomí, sklíčenost a nejasné myšlení. 
Místo abychom se dnes zabývali konkrét-
ními tipy, co jíst a jak, dává mi větší smysl 
uvést ještě jeden stěžejní koncept. A  to je 
náš hlad.

PEČUJME O SVŮJ HLAD
Hlad je určující faktor funkčního trávení. 
Pro novodobou generaci v  našich konči-
nách je to spíše neznámý pojem. Většinou 
ho ani nezaznamenáme, protože stále 
něco pojídáme, abychom se mu vyhnuli. 
Je zde ustálená představa, že tělo by mělo 
mít kontinuální přísun jídla během dne, 
aby mělo dostatek energie. Hlad je něco 
opomíjeného, nechtěného, jíme, abychom 

ho preventivně neměli. V ájurvédě má zce-
la jiný význam. Je to jednoduché – pokud 
nemáme hlad, není naše trávení připrave-
né zpracovávat další přísun jídla. Tělo je 
moudré. Když jíme bez hladu, ale jen ze 
zvyku, trávení naopak oslabujeme. 

Někteří mí klienti tvrdí, že mají hlad na-
opak neustále, proto pořád jedí. To není 

prakticky možné.  To, co cítí, bývá spíš ne-
fyziologický hlad, kterému říkáme nepravý. 
Jak je rozeznáme? Pravý hlad přichází po 
strávení předchozího jídla, v  pravidelném 
čase (největší je v poledne), z potřeby jídla 
a  ne emocí, máme pocit lehkosti v  žalud-
ku. Pravý hlad posílí doušek vody, vše, co 
sníme, nám chutná (odtud přísloví „hlad je 
nejlepší kuchař“). Máme chuť na opravdo-
vé jídlo (tedy ne dort, brambůrky, čokoládu, 
atd.).

Nepravý hlad přichází v  nepravidelnou 
dobu, objeví se nečekaně brzy po předcho-
zím jídle. Máme pocit těžkosti v  žaludku, 
trpíme zácpou či nadýmáním. Jedením 
chceme uspokojit spíše své emoce (strach, 
nervozita, osamělost aj.). Takový hlad zmi-
zí, když se napijeme vody či džusu nebo 
přesměrujeme pozornost na něco jiného. 
Když se nasytíme něčím příjemným, aniž by 
to bylo jídlo. Zkusíme se uzemnit, pohladí-
me se, prodýcháme či se protáhneme. Pus-
tíme si oblíbenou hudbu, přivoníme k  pří-
jemné vůni nebo se jdeme projít. Každý má 
svůj vlastní způsob, který mu zabírá.

Pokud cítíte, že chcete své trávení pod-
pořit, zkuste níže uvedené nápoje.

NA ZÁVĚR PRO VÁS 
MÁM TYTO 3 TIPY:
1.  Začněte svůj den sklenicí horkého ná-

poje (převařené vody, vody s  citronem, 
čerstvým zázvorem či kardamomem, 
medem – med přidejte až do vychladlé-
ho nápoje). 

2.  Hlavní a největší jídlo dne jezte v poled-
ne – hlídejte si svůj oběd.

3.  Jezte pouze, když máte opravdový hlad 
(dopoledne tak, abyste stihli na oběd vy-
trávit).

 
Zdroje: 
• Martina Zisková, Áhára – výživa, 2014
•  Robert Svoboda, Základní kniha ájurvé-

dy, Fontána, 1998
•  Vasant Lad, Usha Lad, Ayurvedic Cooking 

for Self-Healing, The Ayur-
vedic Press, 2009
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VÍCE O ÁJURVÉDĚ
Jedná se o  jeden z  nejstarších medi-
cínských systémů na světě, který se 
datuje až 5 tisíc let př. n. l. Považuje 
se za matku medicíny, ze které vychá-
zí čínská i západní medicína. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) uzná-
vá ájurvédu za účinný léčebný systém. 
Studium ájurvédy je velmi obsáhlé. 
V Indii trvá bakalářský program 5 a 1/2 
roku (BAMS), specializovaný magister-
ský pak další 3 roky (MD). Ájurvéda má 
osm oborů, jako jsou interní medicína, 
pediatrie, psychologie a  psychiatrie, 
chirurgie, léčba chorob hlavy a  krku 
(ORL), toxikologie, regenerační léčba 
a léčba neplodnosti a potence.

NÁPOJE NA PODPORU TRÁVENÍ

Agni čaj na podporu trávení 
do 1 l vody 
•  1/8 lžičky kajenského pepře (pokud je 

pro vás příliš pálivý, uberte)
•  kousek nakrájeného zázvoru
• 2 lžíce přírodního cukru (ne medu)
• 1/8 – 1/2 lžičky černé soli
• 1 l vody

Vařte vše po dobu 15 minut. Nechte od-
stát, až do čaje můžete namočit konec ma-
líčku bez popálení. Pak přidejte šťávu z po-
loviny citronu. Praktické je si čaj připravit 
ráno do termosky. Pijte 15 minut před jíd-
lem (obědem a večeří) nebo mezi jídly. 

K2F neboli KKF čaj  
na podporu trávení  
a jemnou očistu  
trávicího traktu
•  1 lžička koření ve stejném poměru (1/3 

lžičky římského kmínu, tzv. kumínu, kori-
andru, fenyklu = KKF)

•  1 hrnek vody

Koření zalejte vařící vodou a nechte pár 
minut odstát, až bude možné pít (neřeďte 
studenou vodou). Praktické je si ho připra-
vit ráno do termosky. Pijte 15 minut před 
jídlem (obědem a večeří) nebo mezi jídly. 
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