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Guny

SATVA RADŽAS TAMAS

Informace, potenciál

Džňána šakti
(síla poznání)

Energie, proces

Krijá šakti
(síla procesu)

Výsledek, hmota

Dravja šakti
(síla materiálu)



Vznik / Tvorba

Materiál

Znalost / informace 

Energie / proces

Tamas

Satva

Radžas



Vznik / Tvorba

Mikrokosmos = Makrokosmos
Vytvoření světa

Vytvoření těla

Výživa těla



Guny a jejich vliv na emoce



Projevy emocí podle gun

Satva TamasRadžas



Projevy emocí podle gun - výhra v loterii - radost

Satva Radžas Tamas



Projevy emocí podle gun - vztek

Satva Radžas Tamas



Kastovní systém

SRT – bráhmana

RST – kšatrija

RTS – vaišja

TRS – šudra myšlení

aktivita

aktivita

aktivita

myšlení

myšlení

myšlení

lenost aktivita přežití

zisk



Psychická konstituce

Satva = postoj 

• Satva vedená tamogunou

• Satva vedená radžogunou

• Satva vedená satvagunou



Satva vedená tamogunou

• Pášava satva

• Mátsja satva

• Vánasptja satva



Satva vedená radžogunou

• Sarpa satva

• Préta satva

• Šakuna satva

• Asura satva

• Rákšasa satva

• Pišača satva



Satva vedená satvagunou

• Brahma satva

• Arša satva

• Indra satva

• Jama satva

• Varuna satva

• Kubera satva

• Gándharva satva



Psychická konstituce

Tamasická satva Radžasická satva Satvická satva

Pášava Asura satva Brahma satva

Mátsja Rákšasa satva Arša satva

Vánasptja Pišača satva Indra satva

Sarpa satva Jama satva

Préta satva Varuna satva

Šakuna satva Kubera satva

Gándharva satva



Jídlo a guny

Změna psychické konstituce

Pomocí stravy

Satvická jídla Tamasická jídlaRadžasická jídla 



Jídlo a guny

Jídla podporující satvu:

• Čerstvě vařená snadno trávitelná jídla

• Rýže basmati, vařená zelenina, pšenice, mléko, ghee

Jídla podporující radžo gunu:

• Trávitelná jídla podporující velkou reakci trávicích enzymů

• Česnek, zelenina s pesticidy, popcorn, chipsy

Jídla podporující tamo gunu:

• Špatně trávitelná nebo netrávitelná jídla

• Těžká jídla, maso, knedlíky, cibule, geneticky modifikovaná zelenina 



Správné vyvážení gun ve správných časech

Důležitost všech gun v životě







?

Máte nějaké otázky?



Guny


