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Úvod 
Ájurvédská univerzita v Praze je vzdělávací centrum tradiční 
ájurvédy, předávané od učitele na žáka po několik staletí.
Mít vědomosti o ájurvédě je něco jiného, než ji chápat, praktikovat a 
realizovat. Ájurvéda působí prostřednictvím spirituality, požehnání, 
sádhany a čistého srdce s pocitem nadhledu a odstupu. Ájurvéda, 
praktikovaná s podnikatelským přístupem a snahou o uspokojení 
ega, nemůže odhalit etiologii zdravotního stavu a v tomto směru se 
víceméně podobá modernímu systému medicíny.

Aby člověk mohl zacházet s živým tělem, musel by nejprve vědět, 
díky čemu tělo žije. Rozhodujícími faktory života není vát, pitt ani 
kaf. Tridóš jsou nástrojem, jímž se projevují touhy Átmá. Tridóš jsou 
hrou, kterou hrají guny. Co je tedy řídícím faktorem života? Právě 
takové pochopení by si člověk musel vzít z ájurvédy. Vědomí (Átmá)
a jeho parametry jsou hlavními faktory podporujícími život.

Převážná většina chronických nemocí pramení v lidské mysli. Nelze 
je vyléčit, dokud se nezmění manóvritti (mentální postoj). Musíme se
rozvíjet, abychom si uchovali zdravý život. Ájurvéda nám tak 
napomáhá, jak dosáhnout zdraví.

Ájurvéda je lidské právo a nepotřebuje svolení žádné vlády, protože 
jde o společné vlastnictví všech lidských bytostí v každé 
demokratické zemi.

Ájurvéda osvětluje všem lidem cestu ke zdravé mysli a tělu.

Ájurvéda učí lidskou mysl pochopení, toleranci, odstup, nadhled a 
realizaci, a předkládá nám vědomosti o funkční anatomii a fyziologii.
Radí nám, jak překonat problémy týkající se zdraví všech bytostí.
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Ájurvédská univerzita v Praze vzdělává zájemce o zdravý životní 
styl. Uvědomovat si své zdraví je lidské právo.

Ájurvéda má jediný cíl: „zdravý život pro všechny bytosti na 
Zemi“.

Výuka v rámci studia na univerzitě probíhá na kuti.

Přeji vám hezké chvíle strávené s námi.

Organizační struktura 
Ředitel: Ájurvédačárja Dr. Govind Rajpoot PhD.

Přednášející:
MUDr. Jan Šorf
Bc. Jan Vančura
MgA. Lukáš Tomek
Martina Moyzesová
Ing. Antonín Novák

Vedoucí studijního oddělení a účtárny:
Ing. Marcela Rajpootová

Ředitelka univerzitní kliniky:
Ivana Prokopová

Redakční rada vydávaných publikací:
Čeština: Ilona Běhalová, , Lucie Radostová, Petra Novaková, Marie 
Rychtárechová, Lucie Seberová

Angličtina: Gwendolin Albert
Nizozemština: Johan Kerkhof, Marijke Vancoille
Němčina: Jaroslava Muchniová
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Španělština: Lenka Derflová
Francouzština: Nelly Barbosa
Slovenština: Martina Moyzesová, Darina Moravčíková, Ludmila 
Brucháčová 

Šef kuchařka: Margerita Tomek
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Informace

Výuka začíná první den vždy od 10:00 hodin, je doporučeno přijet o 
hodinu dříve z důvodu registrace, domluvení stravy, přípravy svého 
prostoru a setkání se spolužáky.
Další dny pak kurz začíná  9:00 hodin.

Zpoždění je projev neúcty vůči lektorům 
i spolužákům.

Přestávka na oběd je 12:00-14:00, ukončení bloku záleží na 
lektorovi. Výuka je obvykle do 17:00, ukončení opět záleží na 
lektorovi.

Stravování: 

Můžete si objednat jídlo přímo na kuti (ájurvédské vegetariánské 
snídaně, obědy a večeře).

Ubytování:

V okolí kuti jsou levné ubytovny i luxusní hotely. Pro nenáročné 
nabízíme možnost přespat ve vlastním přímo na kuti.

Doprava:
Konečná stanice metra B, Černy Most, Bus 221 a 353 z nástupiště č. 
15, vystupte na stanici Čertousy. Dům je vidět z stanice autobusu s 
nápisem Ájurvéda kuti.

Literatura:
Bohatá nabídka skript a knih o ájurvédě je přímo na kuti a lze si 
zakoupit podle libosti.
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Ájurvédská Univerzita Praha

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
A. Program pro všechny – OPEN COURSE

A 1. Povědomí (pro všechny)
Ájurvédské povědomí je úvodní kurz ájurvédy, který si klade za
cíl přivést studenty k pochopení filozofie života podle systému 
sánkhja.
Rozšířené vysvětlení tridóš (princip tridóš, jejich vznik, druhy 
tridóš, jejích sídla, působení a poruchy), věda o tkáních – dhátu 
(jejich vznik, vývoj, regenerace, druhy a poruchy).
Praktická část kurzu se zabývá cvičením ájurjógy a pránájámy.
Kurz Povědomí je základním předpokladem ke studiu 
Ájurvédského gymnázia a kurzů ájurvédy pro mírně pokročilé 
na naší univerzitě. Studenti dostávají pravidelné domácí úkoly, 
jejichž vypracování je základní podmínkou studia. Studium je 
zakončeno závěrečnou zkouškou.
1 rok, každý první víkend od září do června, mimo ledna a února, 
16 dnů, cena 15 000,-

A 2. Ájur jóga - cvičitel jógy (střední škola v ČR)
Kurzy pro cvičitele jógy jsou velmi rozšířené, avšak chybí v nich 
poznání individuality cvičence. Zakladatelé jógy a ájurvédy byli 
titíž. Jóga a ájurvéda mají ve skutečnosti stejnou filozofii a 
terminologii a stejným způsobem chápou fungování těla a mysli. 
Jóga se věnuje spíše osobnímu porozumění a seberealizaci, 
zatímco ájurvéda se zabývá spíše nehmotnými a hmotnými 
vlastnostmi. Ájurvéda zkoumá vlastnosti lidské bytosti a vlastnosti 
světa obklopujícího lidskou bytost, aby posléze obojí spojila s 
cílem dosáhnout v lidské bytosti rovnováhy. Ájurvéda rovněž 
pozoruje všechny vlastnosti jógy a spojuje je s vlastnostmi 
životního stylu. Stejně tak cvičitel jógy by měl vzít v úvahu životní
okolnosti konkrétního člověka, jeho sociální vztahy a chování, jeho
životní styl, fyzické vlastnosti a mentální postoje. Cvičitel jógy má 
dokonalou znalost aštanga jógy a zároveň se orientuje ve 
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strukturální a funkční anatomii lidského těla. To vše tvoří předmět 
tohoto kurzu.
blok 4x5 dnů, 20 dnů - cena- 17 000,-

A 3. Pránájám (pro všechny) 2x za rok
Pránájam: léčebná technika pro wellness, lázně a každodenní 
život. Pránájam je jógová krija (jógová technika), která se 
používá k udržování tělesné a duševní rovnováhy. Je nutné 
naučit se tuto techniku správně a správně ji používat. V dnešní 
době je snadné získat jakékoli informace. Internet je úžasný 
nástroj; lidé jsou kromě toho dobří obchodníci a prodávají, co je
možné. Kdysi dávno byla pránájám tajná technika, kterou 
vyučoval guru v určité fázi praktikování jóga sádhany. Když 
učitel zjistil, že je žák schopen provádět pránájám náležitým 
způsobem, naučil ho to. Nesprávné provádění může způsobit 
zdravotní potíže. Dnes všichni mluví o pránájám, protože se 
ukázalo, že se jedná o velmi silný léčebný nástroj pro několik 
typů onemocnění. Nevyrovnaná mysl však dokáže nesprávným 
praktikováním pránájám poškodit tělo. Pránájám se provádí 
pomocí dýchacího mechanismu, svalů trupu a soustředěné 
mysli. Kurz pránájám zahrnuje vysvětlení úplného 
mechanismu, druhů, použití, indikací a kontraindikací.
blok 2x2 dny, 4 dny - cena 4 000,-

A 4. DÁTÁ snéhan masáž (pro všechny) 
Tělo je vytvořeno z buněk a mezibuněčného prostoru, do nichž 
proudí výživa pomocí vát mezibuněčnými kanálky (šrót). Vát 
dóš naruší rovnováhu života buněk a tkání a člověk se necítí 
dobře. Masáž Dátá snéhan byla vyvinuta za účelem odstranění 
vát z kanálů. Nejpřetěžovanějšími částmi těla jsou klouby, 
šlachy, vazy a svaly. K odstranění poruchy vát je zapotřebí 
protáhnout tkáně v rámci předem stanovených schopností 
struktury tkání prostřednictvím znalosti jógových pozic a 
strukturální anatomie. Poté se ke snížení vát použijí opačné 
guny (snigdha, ušna, tikšna atd.).
Masáž Dátá snéhan učí, jak protáhnout tělo a vyčistit kanály.
Studium vyžaduje základní znalosti strukturální anatomie a 
jógových pozic a touhu masírovat.
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blok 3x4 dny, 12 dnů - cena 10 000,-

A. 5. Marma snéhan masáž (pro všechny) 
Masáž životně důležitých energetických bodů se nazývá marma
masáž. Lidské tělo je jenom velmi hustá síť jemných a 
mohutných šrót (kanálů). Tělo je určeno k určitým fyzickým 
činnostem, a k tomu, aby je dokázalo vykonávat, slouží 
infrastruktura šrót. V této síti existují určitá místa, která jsou 
citlivější k proudění vitální energie, zejména prán váju. Prán 
váju je hlavní nosič života, a proto Sušrut napsal, že tyto body 
jsou velmi citlivé. Poškození těchto míst může způsobit nemoc, 
invaliditu nebo smrt. Blokáda proudění životních sil může také 
zapříčinit dysfunkci souvisejících fyziologických soustav.
Předmětem kurzu marma masáže je terapie léčení těchto 
vitálních bodů.
blok 1x4 dny, 4 dny - cena 4 000,-

A 6. Ájur Psychologie (pro všechny)  2x za rok
Obsahem kurzu je širší vysvětlení funkcí mysli. Zrození mysli, 
vývoj mysli, výchova mysli, poznání mysli, poruchy mysli, 
ovládnutí mysli. Dravja guny, manó guny, triguny.
blok 1x4 dny, 4 dny - cena 4 000,-

A 7. Ájur vaření (pro všechny) 
vždy souběžně s odbornými kurzy, 1 den/1 blok – cena 500,-

A 8. Ájur ON-LINE satsang (pro všechny) 
každý pátek od 20:00 do 21:00 pro studenty Povědomí, 
Gymnázia zdarma, ostatní zájemci - 50 hodin – cena 5 000,- 

A 9. Ájur ON-LINE třída doučování a soukromá lekce 
termín na dohodě (1 hodina - 500,-)

A 10. FESTIVAL (pro všechny)
Ájurvéda pro mladé, blok 1x2 dnů, 2 dnů - cena 2 000,-  

A 11. CEREMONIE – ÁJURVÉDÁŘ ČR (pro všechny)

Den skládání zkoušek lektorů a předání certifikátů. Vstup volný
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B. Program s minimální kvalifikací Povědomí

B 1. Ájur Gymnázium (absolventi Povědomí, vstupní 
test), 
Středoškolské studium ájurvédy je určeno k praktickému 
použití znalostí ájurvédy v ájurvédské profesi. Je potřeba 
absolvovat 14 cyklů. Univerzita pořádá výukové kurzy, které 
zájemce připraví na zkoušku. Pro složení středoškolské zkoušky
neexistuje žádná časová podmínka. Jakmile bude student 
připraven, univerzita mu umožní zúčastnit se zkoušky dle 
harmonogramu. Po ukončení všech cyklů univerzita vystaví 
potvrzení jako osvědčení o znalostech ájurvédy. Toto potvrzení 
vyjadřuje způsobilost praktikovat ájurvédu v centru pančkarmy 
jako ájurvédský asistent. Studium gymnázia je mírně pokročilé 
studium, které vyžaduje aktivní přístup ze strany žáka, budou 
kladeny vyšší nároky na domácí studium.
3 roky, I. ročník 2. víkend, II. ročník 3. víkend, III. ročník 4. víkend 
každý měsíc od září do června, mimo ledna a února, 24 dnů - cena 
18 000,- 

B 2. Anatomie (absolventi Povědomí) 
Slovo anatomie je velice známé svou definicí a chápaná jako 
strukturální pohled od nejmenších jednotek – buněk, přes 
orgány až po složité soustavy. Ájurvéda, která se zabývá 
porozumění funkcí života, se určitě nevyhne fyzické stránce 
těla, která je částečně zahrnuta do všeobecných znalostí 
anatomie. Pro plnohodnotné poznání ájurvédy je potřeba se 
dívat i na anatomii s pohledu funkce. Dalo by se říct, že 
ájurvédský pohled na anatomii je funkční anatomie. Z filozofie 
ájurvédy vychází, že všechny projevené předměty mají svůj 
původ na neviditelné úrovni. Pro ájurvédského studenta je 
důležité si uvědomit vznik hmotného těla pomocí principů 
filozofie sánkhja. Detailní pozorování lidského těla je důkladně 
popsáno ve starých spisech jako Sušrut samhita, Čarak samhita, 
Aštanga hridajam atd. V kurzu je popsána strukturální anatomie
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s výkladem funkční ájurvédské anatomie, což je zajímavé jak 
pro neznalé tak i pro znalce anatomie. 
blok 6x4 dny,  24 dnů - cena 20 000,- ( 1 blok 4 000,-)

B 3. Diagnostika (absolventi Povědomí) 
Ájurvédská diagnostika je jednoduchá, komplexní, podrobná a 
založená na funkční anatomii.
Stav lidského těla je důsledkem funkce gun. Fungování těla 
závisí na gunách (manó guny a dravja guny). Manó guny jsou 
faktory lidského chování řízené myslí a dravja guny jsou 
faktory řízené okolím těla (strava, počasí, klima, materiály 
používané k životu atd.). Zdraví je projekcí času ovlivněného 
těmito gunami v životě. Stav fyzického nebo strukturálního těla 
jednoduše odráží guny, použité během života. Charakteristické 
vlastnosti lidského těla jsou příznakem gun. Studium těchto 
charakteristických znaků je předmětem kurzu ájurvédské 
diagnostiky. Následující znaky se obecně používají ke zjištění 
historie gun. Diagnostika je praktické studium účinků tridóš na 
strukturální anatomii lidského těla. Diagnostika je velmi 
náročný obor, vyžaduje plnohodnotné poznání, pochopení, 
porozumění funkcí života. Je to praxe, ve které člověk provádí 
diagnostiku pomocí spojení intelektu, mysli a duše (stav bez 
emocí).
blok 3x4 dny, 12 dnů - cena 10 000,-

B 4. Ájurvédská poradna (po absolvování Povědomí) 2x 
ročně
Součástí kurzu je ájurvédská klinická psychologie, praktické 
využití diagnostiky, praktické využití dostupných ingrediencí, 
rozpoznání stavu nemoci a metodika přístupu k léčení.
blok 2x4 dny, 8 dnů - cena 7 000,-
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C. Program s minimální kvalifikací Ájur gymnázium

C 1. Ájur lektor pro Povědomí 
Minimální kvalifikace: Ájurvédské gymnázium podle systému
vzdělávání nebo ACE (Ayurvedic Cosortium of Europe – 
Evropské konsorcium pro ájurvédské vzdělání a výzkum).
Povaha znalostí potřebných k vyučování: fakta, literatura, 
zkušenost, logika a analogie.
Základní požadavek je šástra gjána (znalost literatury). 
Očekává se, že lektoři budou rozumět Sútrasthán ze spisu 
Čaraka samhita. Bylo by skvělé, kdyby rozuměli Sútrasthán ze 
spisů Sušruta samhita a Aštanga hridajam.
Porozumění ájurvédě vychází z logiky a analogie. Ty je možné 
objasnit v rámci kurzu pro lektory.
Filozofický základ vyučování: princip vzdělávacího systému 
gurukul.
Ájurvéda je znalost a její transformace vyžaduje náležitý vztah 
žáka a učitele. Ten je předmětem praktického výcviku v rámci 
kurzu.
Zvážení sociálních, kulturních a klimatických faktorů: 
student bude muset pochopit kulturní a sociální mentalitu a 
zvyklosti. Je také důležité porozumět klimatickým podmínkám, 
které napomohou s pochopením příznivých vlivů na zdraví. To 
vše se bude probírat v rámci kurzu.
Vnímavost lektora: psychologické faktory pro studium a 
vyučování budou předmětem výuky v kurzu.
Vlastnosti učitele: flexibilita, dynamika, pokora, bystrost, 
schopnost logického uvažování, povědomí o psychologii a 
hluboká znalost o předmětu se budou probírat v rámci kurzu.
Zkušenosti pro obohacení učitele: zkušení lektoři budou sdílet
své zkušenosti z výuky.
U ájurvédského lektora Povědomí se předpokládá jeho aktivní 
zdokonalování schopností téma kurzu Povědomí chápat a 
vysvětlovat. Kurz právě umožňuje tyto nejasnosti konzultovat.
Praktický výcvik: Závěrečná prezentace je zkouška volně 
přístupná veřejnosti. 
Rozhodnutí o udělení titulu ájurvédského lektora 
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uchazečům učiní zkušební komise ACE
blok 2x16 dnů 1. a 2. víkend každý měsíc od září do června, mimo 
ledna a února, 32 dnů -  cena 19 000,-

C 2. Ájurvédský praktik 

Toto studium nabízí zájemcům souhrnný a ucelený program, který v 
sobě spojuje ájurvédskou moudrost a porozumění s moderní 
medicínou. Na konci třetího ročníku, po úspěšném absolvování 
praktického programu v Indii, student obdrží diplom z 
ájurvédské zdravotní péče.

V tomto kurzu získáte rozsáhlé znalosti a pochopení ájurvédských 
konceptů, ájurvédské a moderní anatomie, fyziologie a 
patologie, ájurvédské patologie, diagnostiky a terapie, včetně 
ájurvédské a západní nauky o léčivých bylinách. Než se stanete 
kvalifikovaným ájurvédským konzultantem, osvojíte si 
výzkumné techniky a absolvujete rozsáhlou klinickou praxi.

Jako ájurvédský bylinný terapeut budete schopný sestavit souhrnnou 
anamnézu, provést úplnou diagnostiku a určit prakrti 
(konstituci) a vikrti (poruchu) pacienta, stanovit poučenou 
diagnózu, předepsat jednoduché léčebné prostředky anebo 
odkázat pacienta k dalšímu odborníkovi.

blok 7x5 dnů, 35 dnů - cena 28 000,-

www.university-ayurveda.com
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A 1 
POVĚDOMÍ

(minimální kvalifikace – žádná, bez omezení)
a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00

9a. Ájurvéda, man-átmá a buddhi, manó-vritti, manó-guny
9b. Pančakóša, puruš a prakrti 
9a. Ájur jóga
9b. Sattva - radžas - tamas, tři guny, relativita – úhel pohledu, 
poznání trigun

 
10a. Vlastnosti triguny mysli, chování, cvičení, přemýšlení, 
tanmátrá, guny
10b. Mahábhút
10a. Ájur jóga
10b. Mahábhúty a triguny, manó-vritti a agni

 

11a. Vznik a vývoj embrya, 24 tattev 
11b. Tridóš, guny, prakrti, rysy a funkce
11a. Ájur jóga
11b. Účinky zvýšené dóš

12a. Funkce snížené dóš vát
12b. Místa dóš  a druhy dóš
12a. Ájur jóga
12b. Čaja, kópa a šam dóš, symptomy způsobené zvýšením dóš

3a. Šárír-vidhjá věda o těle, mahábhúty v embryu, prán embrya, 
čétaná – vědomí
3b. Agni, růst embrya
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3a. Ájur jóga
3b. Kóšika, buňka a tkáně

 
4a. Dhátu, bhrún sthápan (početí)
4b. Bhrún dhátu
4a. Ájur jóga
4b. Metabolismus, agni

 
5a. Dhátu upadhátu
5b. Dhátu upadhátu
5a. Ájur jóga
5b. Dhátu póšana vidhí

 
6a. Dhátu sár prakrti
6b. Dhátu sár prakrti
6a. Ájur jóga
6b. Závěr

Učebnice ilustrace:  Ájurvédské povědomí
Doporučená literatura: Filozofie a meditace, Ájurvédská 
psychologie, Guny, Anatomie díl I., Ájur jóga

A2
Ájur jóga - lektor

(Minimální kvalifikace: Otevřený kurz)
a = 8:00-12:00, b  = 13:00-17:00

 Obecná část - 40 hodin                

1a. Základní anatomie a guny kosti, vazů, šlach, svalů - T 

1b. Základní anatomie a guny nervů a tepen a žil - T

2a. Základní anatomie kloubů - T
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2b. Základní fyziologie - T

3a. Základy první pomoci - TP

3b. Základy hygieny těla a mysli - T

4a. Man, Buddhi a Átmá -  T

4b. Psychologie a pedagogika -  T

5a. Sport, tělo a mysl - T

5b. Základy jógové praxe -  T

Specialní část  – 80 hodin

6a. Kultura a historie jógy - T

6b. Jógasútra – T

7a. Pátandžali-jóga-sútra - T

7b. Metody a techniky -  TP

8a. Jama, nijama, ahár, vihár - T

8b. Nauka o krija - TP

9a. Vát-mukta ásana - TP

9b. Vát-mukta ásana - TP

10a. Vát-mukta ásana - TP

10b. Vát-mukta ásana - TP

 Ásana 

11a. Ásana: cyklus 1 - TP

11b. Krija 1 TP

12a. Ásana: cyklus 2 - TP
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12b. Krija 2 TP

13a. Ásana: cyklus 3 - TP

13b. Krija 3 TP

14a. Ásana: cyklus 4 - TP

14b. Krija 4 TP

15a. Ásana: cyklus 5 - TP

15b. Krija 5 TP

Praktická cvičení a metodicke výstupy -  48 h.

16a. Ásana: cyklus 6 - TP

16b. Krija 6 TP

17a. Ásana: cyklus 7 - TP

17b. Krija 7 TP

18a. Ásana: cyklus 8 - TP

18b. Krija 8 TP

19a. Vlastnosti učitele jógy - TP

19b. Vlastnosti učitele jógy - TP

20a. Praktická cvičení - P

20b. Praktická cvičení - P

21a. Praktická cvičení - P

21b. Učitel jógy - dikšá

Literatura, HathaYoga pradípika, Jóga a ájurvéda

17



A3
PRÁNÁJÁM

(minimální kvalifikace – bez omezení, pro všechny)

a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00

  I. BLOK

1a. Úvod do pránájám - anatomie, fyziologie, použití 

1b. Anulom a vilom - úvod, teorie, technika a praxe

2a. Nádí šódhana - úvod, teorie, technika a praxe

2b. Širó sadhja pránájám - bhramari, uddgít, šítalí, šítakarí

 II. BLOK

1a. Bhastrika – úvod, teorie, technika a praxe

1b. Kapalabhátí - úvod, teorie, technika a praxe

2a. Agnisár - úvod, teorie, technika a praxe

2b. Nauli krija   - úvod, teorie, technika a praxe

Literatura

Ájurvéda a pránájáma
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A4
DÁTÁ SNÉHAN MASÁŽ 

(minimální kvalifikace – bez omezení, pro všechny)

a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00

 I. Blok

1a. Dátá snéhan - úvod

1b. Anatomie a ájurvéda

1a. T. a P. - Kotník

1b. T. a P. - Kotník

1a. T. a P. - Koleno

1b. T. a P. - Koleno

1a. T. a P. - Kyčel

1b. - Opakování

 II. Blok

2a. Opakování

2b. T. a P. Kyčel

2a. T. a P. Bedra

2b. T. a P. Bedra

2a. T. a P. Krk

2b. T. a P. Krk

2a. Adho praštha - horní záda

2b. Opakování a teorie
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  III. Blok

3a. Opakování a teorie

3b. T. a P. Rameno

3a. T. a P. Rameno

3b. T. a P. Loket

3a. T. a P. Loket

3b.  T. a P. Ruka

3a. T. a P. Hlava

3b. Opakování 

Literatura: Dátá snéhan masáž, Anatomie sandhát, Atlas

A5
MARMA SNÉHAN MASÁŽ  

(minimální kvalifikace – bez omezení, pro všechny)

a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00

  4 DENNÍ BLOK

1a. Marma snéhan - úvod

1b. Anatomie marmy a ájurvéda

2a. Pada

2b. Kóštha 

3a. Vahu
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3b. Opakování 

4a. Širómarma

4b. Opakování

Literatura: Marma snéhan

A6
PSYCHOLOGIE

dravja guny, manó guny, triguny 

(minimální kvalifikace – bez omezení, pro všechny)

a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00

  4 DENNÍ BLOK

1a. Guny - úvod

1b. Dravja guny

2a. Dravja guny a máhábhút

2b. Dravja guna a tridóš 

3a. Triguny

3b. Manó vritti a manó guny 

4a. Komplex 

4b. Opakování

Literatura: Guny, Ájurvédská psychologie, Karty, Pracovní sešit
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B1.
ÁJUR GYMNÁZIUM  I. ROČNÍK

minimální kvalifikace:  
absolventi Povědomí, vstupní test
a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00

přednášky, vernisáž, prezentace a zkoušky 

1. CYKLUS – MANÓ-VIGJÁN a MANÓ-VRITTI:

 
9a. Gján, agján, kám, kródh, mad, móh, lóbh, dharma,

artha, karma, mókša 
9b. 16 manó gun
9a. Sattva, radžas, tamas 
9b. Čitta, dhjána, dhárana, vačana, šruti, buddhi
9a. Teorie – anatomie ruky
9b. Praxe -  Dátá snéhan masáž

Domací úkol:  Sánkhja filozofie

 
10a. Pragjá-apradha, dhi, drati, átmágjána
10b. Prezentace
10a. Kárana, karaka, svabháva, prabháva, sádhana, 
jáma, nijáma
10b. Prezentace
10a. Teorie – Anatomie lokte
10b. Praxe - Dátá snéhan masáž

Domácí úkol: Synoptik plakát (filozofie 
života)
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2. CYKLUS – TRIDÓŠ A DRAVJA GUNA VIGJÁN:

 11a. Tridóš - guna, dóša, sama, typy, funkce, 
mechanismy, účinky, řízení

11b. Prezentace
11a. Úvod - diagnostika, vztah s dhátu, výživa, stavba těla, 

metabolismus 
11b. Prezentace
11a. Teorie – anatomie ramena
11b. Praxe -  Dátá snéhan masáž

Domácí úkol: Diagnostika

12a. Byliny;  guny, ras, vipák, víra, gamittva
12b. Prezentace
12a. Byliny;  guny, ras, vipák, vírj, gamittva
12b. Prezentace
12a. Teorie – anatomie krku a páteře
12b. Praxe -  Dátá snéhan masáž

Domácí úkol: Atlas bylinek

3. CYKLUS  – AHÁR-VIHÁR

3a. Dinčárja
3b. Prezentace
3a. Ritučárja
3b. Presentace
3a. Teorie – anatomie beder
3b. Praxe - Dátá snéhan masáž

Domácí úkol: Dinčárja
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4a. Vihár – chování
4b. Prezentace
4a. Psychologie
4b. Prezentace
4a. Teorie – anatomie kyčle
4b. Praxe -  Dátá snéhan masáž
 Domácí úkol: Různé typologie (dóš, dhátu, dravja
 guny, manó-guny a triguny)

4. CYKLUS  – DHÁTU
5a. Ájurvédská histologie, metabolismus
5b. Prezentace
5a. Mal a prasad, agni
5b. Prezentace
5a. Teorie – anatomie kolena
5b. Praxe -  Dátá snéhan masáž

Domácí úkol: Metabolismus
 

6a. Porozumění buňkám, typy buněk, kmenové buňky
6b. Prezentace
6a. Embryo, tkáně, vznik a růst tkání, diagnostika, typologie
dhátu
6b. Prezentace
6a. Teorie – anatomie kotníku a nohy
6b. Praxe -  Dátá snéhan masáž

Domácí úkol: Ročníkové práce budou prezentovány 
při ceremoniálu
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B1 II
ÁJUR GYMNÁZIUM  II. ročník

(minimální kvalifikace – cykly I. ročníku)

5. CYKLUS – DHÁTU ŠARÍR

9a. Ras dhátu
9b. Ras dhátu
9a. Rakt dhátu
9b. Rakt dhátu
9a. Púrvakarma teorie
9b. Púrvakarma teorie

Domácí úkol: synoptik plakát ras dhátu a rakt dhátu 

10a. Mams dhátu 
10b. Prezentace ras dhátu
10a. Méd dhátu 
10b. Prezentace rakt dhátu
10a. Praxe - púrvakarma  - abhjanga
10b. Praxe - púrvakarma - abhjanga 

Domácí úkol: synoptik plakát mams dhátu a 
méd dhátu

6. CYKLUS – DHÁTU ŠARÍR
11a. Asthi dhátu
11b. Prezentace mams dhátu
11a. Madždža dhátu
11b. Prezentace méd dhátu
11a. Praxe - púrvakarma  - gharšana
11b. Praxe - púrvakarma  - gharšana

Domácí úkol: synoptik plakát asthi dhátu a 
madždža dhátu
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12a. Šukra dhátu
12b. Prezentace
12a. Dhátu vikar
12b. Dhátu vikar 
12a. Praxe - púrvakarma  - udvartana
12b. Praxe - púrvakarma  - udvartana

Domácí úkol: synoptik plakát dhátu vikar

7. CYKLUS  – FUNKČNÍ A STRUKTURÁLNÍ 
ANATOMIE

3a. Kóstha a kósthanaga a sukšma šarír
3b. Prezentace
3a. Kalá, čhájá, prabhá
3b. Ášaja račana
3a. Praxe - púrvakarma – širódhara
3b. Praxe - púrvakarma – širódhara

Domácí úkol: synoptik plakát základ anatomie 

4a. Ášaja
4b. Ášaja
4a. Šróta
4b. Indrija
4a. Praxe - púrvakarma - basti (uru, krktika, džanu atd.) 
4b. Praxe - púrvakarma - basti (uru, krktika, džanu atd.)

Domácí úkol: synoptik plakáty anatomie

8. CYKLUS  – EMBRYOLOGIE

5a. Šukra, šónita, šadbháva
5b. Prezentace
5a. Garbhášaja a prasava
5b. Prasuti, košika, kalál avastha
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5a. Praxe - púrvakarma - svédana 
5b. Praxe - púrvakarma - svédana 

Domácí úkol: synoptik plakát početí

6a. Bhruna avastha
6b. Prezentace
6a. Bhruna - svastha
6b. Bhruna – vikar
6a. Praxe - púrvakarma - svédana
6b. Praxe - púrvakarma – svédana

Domácí úkol: synoptik plakát embryologie a vývoj 
embrya

B1 III.
ÁJUR GYMNÁZIUM  III. ROČNÍK

(minimální kvalifikace – cykly z II. ročníku)

9. CYKLUS - PEDIATRIE: KAUMARA-BRITJA

9a. Péče o novorozence
9b. Prezentace
9a. Bál nidán
9b. Bál nidán
9a. Pančakarma teorie
9b. Pančakarma teorie

Domácí úkol: synoptik plakát - péče a nidán 
novorozence

10a. Bál róg čikitsá 
10b. Prezentace
10a. Bál-graha
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10b. Bál-graha
10a. Teorie - Pančakarma vaman
10b. Praxe -  Pančakarma vaman
 Domácí úkol: synoptik plakát bál nidán a čikitsá a bál-graha

10. CYKLUS – PARIKŠA: DIAGNOSTIKA

11a. Parikša - úvod
11b. Prezentace pediatrie
11a. Daršanam
11b. Daršanam
11a. Teorie - Pančakarma viréčan
11b. Praxe -  Pančakarma viréčan

Domácí úkol: synoptik plakát diagnostika
 daršanam

12a. Sparšan
12b. Prezentace
12a. Prašnam
12b. Prašnam
12a. Teorie - Pančakarma basti
12b. Praxe – Púrvakarma basti

Domácí úkol: synoptik plakát diagnostika sparšan a 
prašnam

11. CYKLUS  – NIDÁN (ETIOLOGIE) NIDÁNSTHAN

3a. Hétu 
3b. Prezentace diagnostika
3a. Nidán
3b. Púrvarúpa
3a. Teorie - Pančakarma nasja
3b. Praxe - Pančakarma nasja
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Domácí úkol: synoptik plakát hétu a nidán

12. CYKLUS - NIDÁN

4a. Upšaja
4b. Prezentace 
4a. Samprapti
4b. Samprapti
4a. Teorie - Pančakarma rakt mókšan
4b. Praxe - Pančakarma rakt mókšan

Domácí úkol: synoptik plakát róg-gján

13. CYKLUS – NIDÁN A PANČAKARMA

5a. Nidán 
5b. Prezentace
5a. Róg G1
5b. Róg G2
5a. Praxe - Pančakarma rasajana
5b. Praxe - Pančakarma rasajana

Domácí úkol: synoptik plakát pančakarma

14. CYKLUS – KLINICKÁ ÁJURVÉDA 

6a. Róg G3
6b. Prezentace
6a. Róg G4
6b. Klinická psychologie
6a. Teorie - Púrvakarma  - svédan
6b. Praxe - Púrvakarma - svédan

Domácí úkol: synoptik plakát róg a nidán
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Literatura: 
Sútra-sthan Čaraka samhita, Astanga Hridajam
Šarír-sthán Sušruta samhita
Nidánsthan Čaraka samhita
Ájurvédská anatomie, Kaumarbhretja, Pančakarma, Dátá 
snéhan

B2
ANATOMIE A ÁJURVÉDA

(minimální kvalifikace – Povědomí)

a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00

I. blok – Úvod do anatomie

1a. Šarír rúpa, pramána

1b. Šarír račana kóšika, dhátu

2a. Kalá, ášaja, anga račna (anatomie orgánů)

2b. Ášaja stuktura a funkce

3a. Vát-ášaja a šléšma-ášaja struktura

3b. Vát-ášaja a šléšma-ášaja funkce

4a. Poruchy

4b. Závěr

  Domácí úkol: plakát

II. blok - Ášaj

1a. Prezentace

1b. Ámašaja stuktura
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2a. Ámašaja funkce

2b. Antra struktura

3a. Antra funkce

3b. Grahani struktura a funkce

4a. Poruchy

4b. Závěr

Domácí úkol: plakát

III. blok - Ášaj

1a. Prezentace

1b. Jakrt struktura

2a. Jakrt funkce

2b. Pittášaja struktura

3a. Pittášaja funkce

3b. Agnášaja struktura a funkce

3a. Poruchy

3b. Závěr

Domácí úkol: plakát

IV. blok - Ášaj

1a. Prezentace

1b. Hridaja struktura

2a. Hridaja funkce

2b. Vrakkja struktura
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3a. Vrakkja funkce

3b. Raktášaja struktura a funkce

4a. Poruchy

4b. Závěr

Domácí úkol: plakát

V. blok - Ášaj

1a. Prezentace

1b. Mútrášaja struktura 

2a. Mútrášaja funkce

2b. Garbhášaja struktura

3a. Garbhášaja funkce

3b. Asthila struktura a funkce

4a. Poruchy

4b. Závěr

Domácí úkol: plakát

VI. blok - Indrija

1a. Prezentace

1b. Čakšu

2a. Šravan

2b. Gandh

3a. Ras

3b. Sparš
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4a. Poruchy

4b. Závěr

Domácí úkol: plakát

B3
DIAGNOSTIKA 

(absolventi Povědomí) 

(minimální kvalifikace – Povědomí), 3X4 DENNÍ
KURZ, 

a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00

I. BLOK

1a. Parikša - úvod

1b. Daršanam

1a. Rúpa, ákruti, varna, gati

1b. Ama a agni parikša

1a. Mala parikša 

1b. Anga parikša 

1a. Upsamhár 

1b. Opakování 

II. BLOK

2a. Sparšan

2b. Guna a lakšan 
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2a. Dhátu a upadhátu

2b. Sandhi parikša

2a. Nádí parikša

2b. Praxe 

2a. Upsamhar

2b. Opakování

III. BLOK

3a. Prašnam

3b. Šabda a guna

3a. Šabda a dóša

3b. Róga viniščaja

3a. Pragja aparadha

3b. Áhár vihár 

3a. Upsamhár

3b. Opakování

Literatura : Ájurvéda parikša, Nádí parikša

B4
ÁJURVÉDSKÁ PORADNA

(minimální kvalifikace – Povědomí)
a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00
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1a. Róg gján 

1b. Psychologie - hétu (psychologie)

2a. Etiologie - nidán Diagnostika - samprapti

2b. Metodika - upčaja

3a. Aušad, áhár, vihar

3b. VPK vlastnosti a ingredience (ájurvédské bylinky)

4a.Vát – aušadh - áhár - vihár

4b. Pitt – aušadh - áhár - vihár

5a. Kaf – aušadh - áhár – vihár

5b. Upsamhar
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C1
ÁJUR LEKTOR PRO POVĚDOMÍ 

(minimální kvalifikace – Ájur Gymnázium)

a = 9:00-12:00, b = 14:00-17:00,  
I. paralelně s Povědomím

II. paralelně s I. ročníkem gymnázia

 září I. blok

9a. I. Úvod k áčárja
9b. I. Kvality: áčarja dhi - drati - šastra gjana - samskar
9a. I. Praktické rady
9b. I. Ukázky áčárja

  září II. blok

9a. II. Upřesnění - ájurvéda, man-átmá a buddhi, manóvritti, manó 
guny

9b. II. Upřesnění - pančakóša, puruš a prakrti
9a. II. Upřesnění - sattva - radžas - tamas, tři guny, relativita - úhel 

pohledu, poznání trigun
9b. II. Usamhár
9a. II.  Praxe
9b. II.  Praxe

 

 říjen I. blok

10a. I. Upřesnění - vlastnosti triguny mysli, chování, cvičení 
přemýšlení, tanmátrá, guny

10b. I. Upřesnění - mahábhút
10a. I. Upsamhár
10b. I. Upřesnění - mahábhúty a triguny, manóvritti a agni
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  říjen II. blok

10a. II. Prezentace - ájurvéda, man-átmá a buddhi, manóvritti, manó 
guny

10b II. Prezentace - pančakóša, puruš a prakrti
10a II. Prezentace - sattva - radžas - tamas, tři guny, relativita - úhel 

pohledu, poznání trigun
10b. II.  Upsamhár 
10a. II.  Praxe
10b. II.  Praxe

  listopad I. blok

11a. I. Upřesnění - vznik a vývoj embrya, 24 tattev 
11b. I. Upřesnění - tridóš guny, prakrti, rysy a funkce
11c. I. Upsamhár
11d. I. Upřesnění - účinky zvýšeného dóš

  listopad II. blok

11a. II. Prezentace - vlastnosti triguny mysli, chování, cvičení 
přemýšlení, tanmátrá, guny

11b. II. Prezentace - mahábhút 
11a. II. Prezentace - ájur jóga
11b. II. Upsamhár
11a. II.  Praxe
11b. II.  Praxe

  prosinec I. blok

12a. I. Upřesnění - funkce sníženého vát dóš
12b. I. Upřesnění - místa dóš a druhy dóš
12a. I. Upsamhár
12b. I. Upřesnění - čaja, kóp a šam dóš, symptomy způsobené 

zvýšením dóš

  prosinec II. blok

12a. II. Prezentace - vznik a vývoj embrya, 24 tattev 
12b. II. Prezentace - tridóš guny, prakrti, rysy a funkce
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12a. II. Prezentace - účinky zvýšeného dóš
12b. II. Upsamhár  
12a. II.  Praxe
12b. II.  Praxe

  březen  I. blok

3a. I. Upřesnění - šarír-vidhjá (věda o těle), mahábhúty v embryu, 
prán embrya, čétaná - vědomí

3b. I. Upřesnění - agni, růst embrya 
3a. I. Upsamhár 
3b. I. Upřesnění - kóšika, buňka a tkáně

  březen  II. blok

3a. II. Prezentace - funkce sníženého vát dóš
3b. II. Prezentace - místa dóš a druhy dóš
3a. II. Prezentace - čaja, kópa a šam dóš, symptomy způsobené 

zvýšením dóš
3b. II. Upsamhár
3a. II.  Praxe
3b. II.  Praxe

  duben I. blok

4a. I. Upřesnění - dhátu, bhrun sthápan
4b. I. Upřesnění - bhrun dhátu
4a. I. Upsamhár
4b. I. Upřesnění - metabolismus, agni
  duben II. blok

4a. II. Prezentace - šarír-vidhjá (věda o těle), mahábhúty v embryu, 
prán embrya, čétaná - vědomí 
4b. II. Prezentace - agni, růst embrya 
4a. II. Prezentace - kóšika, buňka a tkáně
4b. II. Upsamhár 
4a. II.  Praxe
4b. II.  Praxe
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  květen I. blok

5a. I. Upřesnění - dhátu a upadhátu
5b. I. Upřesnění - dhátu a upadhátu
5a. I. Upřesnění - dhátu póšana vidhí  
5b. I. Upsamhár

  květen II. blok

5a. II. Prezentace - dhátu, bhrun sthápan
5b. II. Prezentace - bhrun dhátu
5a. II. Prezentace - metabolismus, agni
5b. II. Upsamhár  
5a. II.  Praxe
5b. II.  Praxe

 ----------------------------------------

  červen I. blok

6a. I. Upřesnění - dhátu sár prakrti
6b. I. Upřesnění - dhátu póšana vidhí
6a. I. Upřesnění - dhátu upadhátu
6b. I. Upsamhár   

  červen II. blok

6a. II. Prezentace - dhátu a upadhátu
6b. II. Prezentace - dhátu sár prakrti
6a. II. Prezentace -  dhátu póšana vidhí
6b. II. Upsamhár
6a. II.  Praxe
6b. II.  Praxe

Literatura: Povědomí, Sútrasthan - Aštanga hridajam, Čaraka
samhita a Šarírsthan Sušruta samhita  
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C2
ÁJURVÉDSKÝ PRAKTIK - BHISADŽA 

(minimální kvalifikace – Ájur gymnázium)
 

1. CYKLUS – Ájurvédská a moderní 
etiopatologie

Tento modul poskytuje zájemcům důkladné znalosti a porozumění 
etiologii (nidán), patogenezi (samprapti), poruchám fyziologie mysli
a těla v kontextu ájurvédské medicíny. Poskytuje rovněž moderní 
pohled na patofyziologii. Umožní studentům vypracovat plány 
diagnostiky a řízení.

2. CYKLUS – Integrovaný přístup k metodám 
diagnostiky a vyšetření

Tento modul zahrnuje diskuzi účinky neinvazivních zásahů a 
plánování jednoduchých terapeutických postupů. Studenti se také 
naučí provádět ájurvédskou diagnostiku pacientů s různou mírou 
lehčího onemocnění a zahrnout do svých léčebných plánů rovněž 
techniky konvenční diagnostiky a vyšetření.

3. CYKLUS – Lidské hodnoty ve zdravotnické 
praxi

Tento modul umožňuje studentům, aby zakusili a přijali za své 
základní hodnoty, které řídí náš život a jsou podkladem pro péči, již 
poskytujeme nemocným a potřebným. Společné uvažování nad 
základními lidskými hodnotami nám může pomoci zjistit, jak sloučit 
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vědu a medicínu. Poskytuje jedinečné spojení skupinového cvičení, 
uvažování a sebezkoumání, ale i příležitost učit se z osobní 
zkušenosti.

3. CYKLUS – Poradenství, terapeutické 
dovednosti a osobní rozvoj

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům dovednosti potřebné k
tomu, aby se dokázali dál sami profesionálně rozvíjet. Zkoumá širší 
oblast poradenských a komunikačních dovedností, ale i téma 
profesionální etiky a právní otázky. Navázání úspěšného 
terapeutického vztahu mezi pacientem a ájurvédařem je základem 
úspěšné profesionální praxe.

4. CYKLUS – Řízení, zdraví, bezpečnost a 
pohotovost

Tento modul poskytuje příležitost získat odpovídající znalosti a 
dovednosti, potřebné k založení a provozování bezpečné 
profesionální praxe. Jeho cílem je rozšířit a prohloubit znalosti a 
pochopení etických a právních otázek a aspektů profesionálního 
chování. Součástí tohoto modulu jsou rovněž otázky zdraví a 
bezpečnosti a pohotovostní opatření.

5. CYKLUS – Ájurvédská a moderní patologie 
(nidána-čikitsa)

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti 
provozovat jiné modality ájurvédských terapií na základě moderní 
patologie v dané situaci v konkrétním společensko-politickém 
kontextu. Studenti pochopí omezení ájurvédských terapií a budou 
schopni rozpoznat situace, v nichž je nutná pomoc moderní 
medicíny. Zkoumá rovněž psychosomatickou povahu nemocí v 
kontextu ájurvédy a moderní medicíny.
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6. CYKLUS – Ájurvédské terapie (kájačikitsa)
Tento modul poskytuje studentům další znalosti a dovednosti o 
ájurvédských terapiích (kájačikitsa). Tato témata budou součástí 
klinického výcviku v Indii.

7. CYKLUS – Ájurvédská a moderní 
farmakologie a toxikologie
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