
eterinární medicína Ájurvéda je
nejstar‰í známou formou celostní
medicíny. Její základ tvofií souhra

tûla, ducha a du‰e, chování a prostfiedí.
Ájus znamená Ïivot a véda znamená vûdu,
vûdûní. Ájurvéda je tedy vûda o dlouhém,
zdravém Ïivotû. Cílem ájurvédské léãby je
vyrovnávání nerovnováhy organismu (ne-
mocí) nebo jejich odstraÀování.

DÓ·A – ROVNOVÁHA ZDRAVÍ
Ájurvéda rozli‰uje tfii základní funkãní
principy, takzvané dó‰a. Uvedené tfii dó‰a
pÛsobí v celé pfiírodû a nacházejí se také

v tûle a duchu va‰eho psa. Tûlo psa by
mûlo b˘t v rovnováze se tfiemi dó‰a. Pfies-
to bude v tûle pfievládat jeden dó‰a prin-
cip. Dominující dó‰a urãuje sv˘mi vlast-
nostmi tûlesné a du‰evní charakteristiky
va‰eho psa. Jakého typu dó‰a pes je, lze
snadno zjistit následujícím zpÛsobem.
Typizace pode Váta, Pitta nebo Kapha pfii-
rozenû není nijak pevnû stanovena.
V‰ichni psi (podobnû jako ostatní Ïivé
bytosti vãetnû ãlovûka) jsou samozfiejmû
smí‰en˘mi typy, protoÏe obsahují v‰ech-
ny tfii dó‰a, jen v rÛzném vzájemném
pomûru. Jednotlivé dó‰a a jejich vzájem-
n˘ pomûr mohou b˘t pfiíãinou nejrÛznûj-
‰ích nemocí psa. 

JAK¯ TYP JE VÁ· PES?
Pes je pohybliv˘, rychl˘ a vzhledem ke
svému plemeni má pomûrnû men‰í
hmotnost a lehãí stavbu tûla. Pak je to typ
Váta. Snadno se nadchne a rychle chápe.
Jeho hlad a jeho trávení jsou spí‰e nepra-
videlné. Pokud vyvedeme psa typu Váta
z rovnováhy, mÛÏe zaãít hubnout, sláb-
nout, trpût zácpou, kulháním a také
neklidem ãi nespavostí.
Pes typu Pitta je stfiednû tûÏké stavby tûla,
ãasto nás pfiekvapí siln˘m hladem a jeho
trávení funguje naprosto dokonale. Pes
má silnou nechuÈ k teplu, je podnikav˘,

má odváÏnou povahu, ale také se snadno
vzru‰í. Poruchy psÛ typu Pitta zpÛsobují
poruchy trávení a funkce jater, zánûty
a onemocnûní kÛÏe.
U typÛ Kapha je stavba tûla psa stabilní
a tûÏká. Vyznaãuje se silou a vytrvalostí
a je velmi podnikav˘. Va‰eho psa „nic tak
snadno nevyvede z rovnováhy“. Jeho trá-
vení funguje spí‰e pomalu. Poruchy typu
Kapha vedou ke zv˘‰enému budování
tûlesn˘ch tkání a tím také k nadváze, sla-
b˘m kloubÛm a lenivosti. 

ÁJURVÉDA A JAK TO FUNGUJE
V ájurvédském uãení se na lékafisky úãin-
né látky a Ïijící tûla nahlíÏí podobnû, pro-
toÏe na nû pÛsobí stejné kosmické síly.
OvlivÀují tûla díky sv˘m vlastnostem.
ProtoÏe Ïijící tûlo se skládá ze stejn˘ch
látek jako napfiíklad plody nebo minerály,
mÛÏe b˘t lékem prakticky kaÏdá látka.
Cílem je vyrovnávání nerovnováhy orga-
nismu (nemocí) a jejich odstranûní.
Ájurvéda nabízí k obnovû zdraví oprav-
dov˘ „zdravotní management“. Je tfieba
odstranit hluboké pfiíãiny onemocnûní
(napfiíklad chybná v˘Ïiva nebo onemoc-
nûní zpÛsobená nedostatkem nûkter˘ch
látek) a poté zbavit tûlo jedÛ. Nakonec se
postiÏené orgány, systémy nebo tkánû
revitalizují a posilují, aby se nemoc nevrá-
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Poznámka na okraj:
ÁJURVÉDA – zdraví pro mého psa 
S titulem Ayurveda – Gesundheit für
meinen Hund (Ájurvéda – zdraví pro
mého psa) pfiiná‰í mnichovské
nakladatelství odborn˘ch knih na trh
prvního rádce podle ájurvédsk˘ch
metod urãeného v‰em majitelÛm
psÛ. Autofii Felix Kraeft 
a dr. Dietmar Schaffarczyk studovali
nûkolik staletí staré ájurvédské
vûdûní tradiãního indického
zvûrolékafiství a zkombinovali 
ho s celostním vyuÏitím 
západního pfiírodního léãitelství.

Ájurvéda pomáhá zÛstat
dlouho zdraví a ãilí

Typick˘ typ Pitta se vyznaãuje
sportovnû bojovnou náturou

Ájurvédská veterinární medicína pro psy

JiÏ první známé ájurvédské texty z doby zhruba pfied 5 tisíci
lety popisují pouÏívání bylin k léãbû nemocn˘ch zvífiat.
V ohnisku zájmu prvních zvûrolékafiÛ v historii lidstva tehdy
byla léãba slonÛ, koní a skotu. Kromû ájurvédsk˘ch metod
zamûfiujících se na ãlovûka byla ve staré Indii Mriga Ayurveda,
vûda o léãení zvífiat, pozdûji pevnou souãástí vûdy o léãení.

Téměř zapomenuté vědění
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tila. Ájurvédské léãebné prostfiedky jako
byliny, urãité potraviny, ãaje, v˘Ïiva nebo
oleje a sirupy mají odstranit pfiíãinu one-
mocnûní a ne jen jeho pfiíznaky. Pfii-
rozenû platí, Ïe v pfiípadû váÏn˘ch one-
mocnûní ohroÏujících Ïivot pacienta je
tfieba nûco podniknout okamÏitû a vyhle-
dat zvûrolékafie. Je v‰ak tfieba pom˘‰let
také na hloubûji zakofienûné pfiíãiny
nemoci, protoÏe jinak se zaãnou problé-
my objevovat znovu. A zde mÛÏe pomoci
právû staré ájurvédské léãebné umûní.

POD LUPOU: ÁJURVÉDSKÁ
VETERINÁRNÍ MEDICÍNA
Dvaadvacet zvûrolékafiÛ z USA, Kanady
a Velké Británie se podílelo na studii, kte-
rá se zab˘vala úãinkem jedné ájurvédské
smûsi proti onemocnûní kÛÏe mimo jiné
také u psÛ. Celkem byly touto smûsí léãe-
ny 162 pfiípady. Uvedená smûs je zaloÏena
na tradiãním ájurvédském receptu, kter˘
se v Indii pouÏívá jiÏ stovky let proti one-
mocnûním kÛÏe domácích a uÏitkov˘ch
zvífiat. V̆ zkumy ukázaly, Ïe tato smûs ury-
chluje hojení ran, má dezinfikující úãinky
a dokonce i antibiotické vlastnosti. Vzhle-
dem k malému poãtu vy‰etfien˘ch klinic-
k˘ch pfiípadÛ je vûdecká pfiesvûdãivost

této studie omezená, av‰ak pfiesto existu-
je v˘razn˘ pfiedpoklad vycházející
z v˘sledkÛ studie, kter˘ hovofií o úãinnos-
ti ájurvédsk˘ch léãebn˘ch prostfiedkÛ pro
zvífiata. Zdá se, Ïe se rozhodnû vyplatí
zab˘vat se vûdecky ájurvédsk˘m zpÛso-
bem léãení zvífiat i v budoucnosti. 

Dnes nabízí univerzita Gujarat Ájurvéd
v Indii nástavbové studium pro zvûrolé-
kafie, ve kterém se frekventanti uãí spojo-
vat staré ájurvédskou vûdûní s moderní-
mi poznatky západní medicíny, ale také
rozvíjet a nabízet alternativní léãbu.

Felix A. Kraeft
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I NZERCE

Ájurvédská
doporuãení
k v˘Ïivû 
jsou velmi
dÛleÏitou
souãástí
Ïivotosprávy

Ájurvédská veterinární medicína pro psy

Produkty pro
zdravou v˘Ïivu

Va‰ich zvífiat

Produkty pro 
zdravou v˘Ïivu 

Va‰ich zvífiat

BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o.
Na Chvalce 2049, 193 00  Praha 9, tel.: 281 926 177

tel./fax: 281 925 075, e-mail: biofakt@login.cz, www.biofaktory.cz

Produkty pro zdravou
v˘Ïivu Va‰ich zvífiat

Produkty pro zdravou
v˘Ïivu Va‰ich zvífiat

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě 
našeho stánku na Mezinárodní výstavu psů 

v BRNĚ ve dnech 12. - 13. 2. 2005

SP 02/05 38-39 Ájurvéda+1/2?.4  18.1.2005  9:23  Stránka 39


