
Chování, které vyvolává zhoršení pitty:
Dlouhý pobyt na letním slunci
Zneužívání alkoholu
Nadměrná konzumace ostrého jídla
Nedostatečná konzumace vody, zejména v létě
Nedostatek lásky, trvalých a spolehlivých vztahů,
kde není místo pro závist a soupeření
Nošení zbytečného oblečení (teplých obleků či kravat
a podobně) v létě
Tendence až moc diskutovat
Příliš málo procházek, zejména v lese a u řeky

ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÁ
PODRÁŽDĚNÝMI DÓŠAMI
Jestliže dóši nejsou v rovnováze, nýbrž v anomálním
stavu, vyvolávají různá onemocnění. Nevyrovnaná
váta jakožto nejsilnější představuje příčinu mnoha
velmi vážných onemocnění od revmatismu či artritidy
přes bolesti svalů, oběhové problémy nebo žaludeční
bolesti až po zácpu.
Nevyrovnaná pitta způsobuje překyselení, kožní
vyrážky, podrážděnost, zlost a hysterii.
Nevyrovnaná kapha vede k tloustnutí, spavosti, žaludečním
nevolnostem, bronchitidě, astmatu, těžké hlavě
nebo dokonce ke ztrátě paměti.
Anomální dóša váta vyvolává 80 typů nemocí.
Anomální dóša pitta vyvolává 40 typů nemocí.
Anomální dóša kapha vyvolává 20 typů nemocí.

ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ VYVOLÁVÁ
PODRÁŽDĚNÁ VÁTA
U osob, jejich dominující dóšou je váta, dráždí jejich
vátu myšlenky, stravovací návyky a chování, které
ji zintenzivňují, a dále se snáze nechá vykolejit v období
dešťů, na podzim a na začátku zimy.
Pokud člověk s dominující vátou nemá poměr této
dóši v rovnováze s ostatními dóšami, může trpět nemocemi,
jež váta vyvolává. Pravděpodobnost onemocnění
pak zvyšuje výrazné zintenzivnění váty při nesprávném
stravování nebo při pobytu v silném chladu či
v průvanu.
Hodně lidí trápí revmatismus a artritidou jen kvůli
tomu, že si nevšímají chladu a příliš se přepínají. Rozladěná
váta způsobuje revmatismus, revmatoidní artritidu
a další svalová a kosterní onemocnění a jejich projevy
se mohou lišit podle toho, která další dóša ovládá
postižené místo na těle. Spolu s rozladěnou vátou se
například na problémech spojených s lícními dutinami
(kupříkladu na zánětu dutin) podílí i kapha.
Od všech muskuloskeletálních onemocnění a bolestí
při revmatických onemocněních nezánětlivého původu
se ulevuje prohříváním, bylinnými klystýry (basti)
a masážemi s oleji k uklidnění váty, jako je narayanataila
a sahacharaditaila.
V pokročilém věku způsobuje podrážděná váta částečné
ochrnutí a kardiovaskulární problémy. Síla takto
narušené váty v kombinaci s jedy (áma) nakupenými



v organismu ničí centrální nervovou soustavu a žilní
systém. Takto závažná poškození vyžadují dlouhodobé
léčení (3 až 4 měsíce) pomocí masáží (picčily), basti
a přípravků k uklidnění váty (guggul, rasnadikašjam,
narayanataila).
Podrážděná váta může vyvolat problémy s žaludkem
a trávicí soustavou, ať už zácpy, koliky nebo průjem.
Ideálně proti nim zabírá strava uklidňující vátu,
aristy, jako například kutadžarštam a mustarištam, lehyam,
například vilwadilehyam, čurnas, například hinguvachadičurna.*

ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ VYVOLÁVÁ
NEVYROVNANÁ VÁTA
Afázie, ztráta hlasu
Artritida v křížové a podžeberní oblasti
Atrofie ruky
Bodavé bolesti v hrudním koši
Bolest v nohou
Bolest v uchu
Bolest zubů
Bolesti hlavy
Bolesti v bedrech
Bolesti v čelisti
Bolesti v hrudním koši
Bolesti v oblasti genitálií
Bradykardie, zpomalený srdeční tep
Delirium
Duševní nestabilita
Entropium víčka (atypické postavení víček)
Frontální bolesti hlavy
Hemiplegie, ochrnutí poloviny těla
Hemoroidy
Hluchota
Chrapot
Ischias (houser)
Katarakta (šedý zákal)
Křeče v břiše
Křeče v lýtkách
Kulhání
Kyfóza (vyklenutí hrudní páteře)
Lámavost nehtů
Lupy
Mdloby
Monoplegie, ochrnutí jedné končetiny
Motání hlavy
Nachové zbarvení kůže
Napětí v tříslech
Napětí v zádech
Nedoslýchavost
Nepřetržité svalové křeče, jakoby tonické jako při
epilepsii
Oční bolesti
Ochrnutí lícního nervu
Pánevní bolesti
Paraplegie
Ploché nohy
Podráždění oka



Polyplegie, ochrnutí všech končetin
Pomalá řeč
Povislá obočí
Priapismus
Prudké svalové křeče
Průjem
Slabost
Spánkové bolesti hlavy
Spavost
Sucho v ústech
Škytavka
Šmajdavost (vtáčení špiček)
Špatná pohyblivost beder
Tachykardie
Tenesmy
Torticollis (stáčení hlavy k jedné straně)
Tremor
Trpasličí vzrůst
Vbočené postavení nohou (valgózní), nohy do X
Vybočené postavení nohou (varózní), nohy do O
Vypadání zubů
Svíravá chuť v ústech
Zívání
Zlomeniny nohou
Ztráta čichu
Ztráta chuti
Zvonění v uších

______

* Arista: k bylinám nebo čerstvé šťávě se přidá kvasinková kultura
a nechá se vykvasit. Vznikne cosi jako léčivé bylinné víno.
Lehyam: cosi jako marmeláda nebo želé z bylin a ovoce. Čurnas
(churny): suché směsi koření a bylin, které se užívají k přípravě
jídla i přímo (zde je uvedena churna s hingu, což je čertovo
lejno neboli pryskyřice asafoetida) – pozn. Lekt.

ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ VYVOLÁVÁ
PODRÁŽDĚNÁ PITTA
Pittu vyvádí z rovnováhy pozdní jaro a léto a u osob,
jejichž dominantní dóšou je pitta, jsou to také myšlenky,
strava a chování, které podporují její intenzitu.
Pokud lidé s převládající pittou udrží její vzájemný
vztah s ostatními dóšami v rovnováze, nemoci podmíněné
pittou se jim mohou vyhnout. Pittu provokuje
zvýšená konzumace pikantní stravy, nedostatek čerstvého
vzduchu a ochlazující stravy a aktivizace rozumové
činnosti.
Podrážděná pitta způsobuje například všechny formy
žloutenky (hepatitida A, B a další). Nejlepšími ájurvédskými
léčivými prostředky na žloutenku jsou preparáty,
které obsahují čekanku obecnou (Cichorium intybus)
nebo kaparu trnitou (Capparis spinosa), a dále
pak terapie viréčana* (použití projímadel) s přípravkem
avipathičurna, parapatdjarišta a ájurvédský doplněk
stravy liv 52.
Nadměrná pitta způsobuje kožní problémy včetně



lupénky, pálení na kůži, kožních vyrážek, svědění, nežity,
které se mohou zkomplikovat, přispěje-li k nim
ještě kapha, a mohou člověka trápit dlouhodobě. Nejlepší
léčbu poskytnou kšaje**, jež pittu tlumí, například
mahatiktakakšaja, dále ghrity (ghí), například mahatiktakaghrita,
a viréčana s přípravkem avipathičurna.
Velmi účinně pak pokožku zjemňuje místní aplikace
shatadhautaghrity.
Typickými problémy spojenými s pittou jsou zvýšená
kyselost a žaludeční vředy, na kterých se podílí nadměrná
sekrece kyselin v žaludku (pitta). Na žaludeční
vředy bude klasicky trpět typ pitta se sklony ke kritice,
rozčilování, nadměrné konzumaci ostré stravy, kávy
a tabáku. Léčba vředů a zvýšené kyselosti v ájurvédě
zahrnuje příjem ochlazujících a těžko stravitelných jídel,
jako je buvolí mléko, rýžový pudink a produkty
s ghí (podobné přípravku mahatiktakaghrita).

_________

* Viréčana je terapie, při níž se používá projímadlo, a jedná se
o jednu z metod paňčakarmy (viz slovníček na konci) – pozn.
lekt.
** Kšaja (kšaja) je jakýkoli bylinný přípravek, který něco
tlumí, umenšuje – dóšu, toxiny apod. Je to ale také chuť
a svíravá vlastnost – pozn. lekt.

ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ VYVOLÁVÁ
NEVYROVNANÁ PITTA
Alergická vyrážka
Biliární zvracení
Dermatitida
Epilepsie – pitta
Gastritida (zánět žaludku)
Hemoroidy
Hněv
Chronická horečka
Jaterní poruchy
Kopřivka
Kožní onemocnění
Kožní vyrážka
Kožní záněty
Krátkozrakost
Kyselá moč
Letní průjem
Horečka
Migréna
Neklid
Nenávist
Neštovice
Onemocnění žlučníku a jater
Pálení chodidel
Pálení očí
Pálení žáhy
Podrážděnost
Překyselení organismu
Různé záněty se zvýšením teploty



Stomatitida
Špatné vstřebávání
Uhry
Ulcerózní kolitida
Zvýšení obsahu toxinů v krvi
Vřed trávicího traktu
Vředová kolitida
Vyrážka
Vypadávání vlasů
Zánět jazyka
Zánět spojivek
Žloutenka
Zvětšená štítná žláza
Zvonění v uších
Zvýšený tlak

ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ VYVOLÁVÁ
PODRÁŽDĚNÁ KAPHA
Kapha je citlivá především koncem zimy a na jaře,
proto je třeba se tou dobou vyvarovat potravin a chování,
které vyvolávají její nárůst.
Má-li člověk, jehož převládající dóša je kapha,
ostatní dóši s kaphou v rovnováze, nemoci způsobená
kaphou se mu vyhnou. Pravděpodobnost takovéhoto
onemocnění však výrazně narůstá při nadměrné kon-

• Ghrity – jsou bylinné přípravky, jejichž hlavní složkou je ghí. zumaci sladkého a tučného, s příliš dlouhým 
spánkem

• nebo chladnými koupelemi, nedostatkem cvičení a při pobývání na chladu.

Onemocnění provázející kaphu se obvykle projevují
v dětství; ta, která souvisejí s pittou, zesilují ve
středním věku a ještě později pak často nastupují ta, jež
vyvolává váta. Závažná karmická onemocnění (např.
polyomyelitida, vrozená slepota a další) tvoří výjimku
z tohoto pravidla. Astma, ekzém a podobné neduhy,
které se pojí s alergiemi, jež vyvolává kapha, si neseme
už z prenatálního období.
K tloušťce vede jak konstituce kaphy, tak dědičný
sklon k přejídání, zejména sladkostmi a smaženým jídlem.
Obezita se pak stává příčinou mnoha zdravotních
problémů včetně kardiovaskulárních a muskuloskeletálních
onemocnění. Je tedy dobré jí účinně korigovat
správnou stravou a pravidelným cvičením jógy v kombinaci
s ájurvédským léčením (masáží ‚snéhan‘, bylinnou
saunou ‚svédana‘*, projímadly ‚viréčana‘ spolu
s přípravkem guggul).
Nadměrná kapha patří ke spouštěčům diabetu. Ten
přichází většinou ve zralém věku a pramení z nedostatku
cvičení, nadměrné konzumace mléčných výrobků,
masa, sladkostí a smažených pokrmů a rovněž k němu
přispívá spánek přes den. Diabetes začíná jako problém
kaphy, jenže pitta a váta jeho závažnost prohloubí, takže
přechází ve vážné onemocnění, a to lze léčit jen
těžko. V raném stadiu může na diabetes zabrat včasná
léčba prostředkem vyvolávajícím zvracení a terapie
viréčana (použití projímadla) spolu s dhanvantri ghí
a dále při pravidelném užívání aragvadha (kasie obecná),



ayaskrit, dhanvantri, khadiradi, kašje, lohasavaarishta,
gulguluthikthakama chandra praphagulika graham.
Rovněž se osvědčuje amrita čurna.
Sinusitidy neboli záněty dutin primárně vyvolává
kapha, leč váta je dále komplikuje. Za nejúčinnější
léčbu je považována pratimaršanásja s anutaila nebo
kširabalataila, které pronikají do dutin a čistí lepivý
hlen. Pacienti rovněž užívají přípravky zmírňující kaphu,
jako je thalesapatra divataka, vasarištam, čjavana
praš a dasamularištam.

____
* Svédana = je léčebné pocení a jedná se o jednu z metod paňčakarmy
(viz dále text a slovníček na konci) – pozn. lekt.

ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ VYVOLÁVÁ
NEVYROVNANÁ KAPHA
Bolest hlavy
Bolest v krku
Bronchitida
Deprese
Diabetes
Emfyzém (rozedma plic)
Epilepsie vyvolaná kaphou
Faryngitida (zánět hltanu)
Hlenová stolice
Hlísti
Horečka vyvolaná kaphou
Chrapot
Chrčení
Chronické záněty dutin
Chronická rinitida (zánět nosní sliznice)
Chronická tonzilitida (angína)
Chronické astma
Chronické žaludečně střevní poruchy
Kašel
Klížení očí
Kožní onemocnění
Nachlazení
Netečnost
Obezita
Zdřevěnělé končetiny
Nádory
Parkinsonova choroba
Píštěle
Pocit chladu v těle
Poruchy funkcí sleziny
Poruchy srdce
Rýma
Sinusitida s bolestí hlavy
Slabé kosti a klouby
Tíha v hlavě
Ucpaný krk
Zácpa
Zahleněné plíce
Zahlenění
Zánět dutin



Zánět lymfatických uzlin

TŘI GUNY – SATTVA, RADŽAS A TAMAS
Tři zmíněné dóši jsou primární síly našeho těla a tři
guny – sattva, radžas a tamas – představují tři primární
složky našeho rozumu. Ájurvéda dokáže lidi přesně
vystihnout na základě jejich psychologických charakteristik
neboli manas prakriti (mentální konstituce).
Psychologické charakteristiky jsou dány geneticky
a dále se odvíjejí podle toho, která ze tří gun u konkrétního
jedince převládá.
Mentální podstata člověka je výsledkem sjednocení
všech tří gun, z nichž ale vždy jedna nad ostatními převažuje
a určuje individuální manas prakriti jako sattva,
radžas nebo tamas.
Jsou-li sattva, radžas a tamas v rovnováze, udržují
náš rozum i tělo ve zdravém stavu. Při narušení této
rovnováhy nastupují nejrůznější duševní poruchy.
Radžas a tamas jsou na mentální úrovni srovnatelné
s dóšami, neboť je lze z rovnováhy vyvést stresem
či negativními přáními, jako je chtíč (káma), zloba
(irsja), iluze a halucinace (móha), touha (lóbha), starosti
(sinta), strach (bhaja), hněv (krodha).
Každá z těchto tří gun má své podtypy a ty určují,
jaké vlastnosti konkrétního člověka charakterizují.


