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Váta / Váju / Prána = vítr, vzduch, dech

vah-, vahati = téci, pohybovat se, vézt s sebou

Prvky: vzduch a prostor

Proces: katabolický

Váta



Váta a její funkce

Hlavní funkce: pohyb (veškeré fyzické pohyby)

Vedlejší funkce: zničení /degenerace /rozpad, komunikace - funkce orgánů činnosti

5 důležitých funkcí:

• Púrana – vyplňování prostoru

• Udvahana – pohyb nahoru

• Vivéka – oddělování, štěpení, izolace

• Dhárana – udržování, zadržování, oběh, výživa

• Praspandanam – pulzace, tepání



Váta - sídlo

Hlavní sídlo: tlusté střevo, nervová tkáň 

Vedlejší sídlo: celé tělo

• Hlava

• Vlasy

• Kůže

• Kosti

• Uši

• Stehna

• Spodní část břicha



Váta - vlastnosti

Vlastnosti Projevy na těle, mysli a emocích

Suchá
Suchá kůže, vlasy, rty, jazyk; suchý tračník, tendence k zácpě; chraptivý 

hlas

Lehká Lehké svaly, kosti; štíhlá postava; lehký, nedostatečný spánek; podváha

Studená
Chladné ruce, nohy, nedostatečný krevní oběh; nesnášení chladu; 

tuhost svalů

Drsná
Drsná, popraskaná kůže, nehty, vlasy, zuby, ruce a chodidla; praskání v 

kloubech

Jemnohmotná
Tendence k obavám, strachu, úzkosti, pocitům nejistoty; drobná husí 

kůže; nepatrné cukání svalů, drobný třes

Pohyblivá

Rychlá chůze, řeč; provádění více činností najednou; neustálý pohyb 

očí i obočí, rukou i nohou; nestabilní klouby; mnoho snů; láska 

k cestování a netrpělivost při setrvání na jednom místě; náladovost, 

nedůvěřivost; rozptýlená mysl



Průzračná
Jasnozřivost; pocit rychlého porozumění, rychlé zapomenutí; jasná, 

prázdná mysl; pocity osamocení a prázdnoty

Svíravá

Pocit dušení a suchosti v hrdle; škytání, říhání; obliba mastných, 

kašovitých polévek; touha po sladkém, kyselém a slaném; tendence 

k zácpě

Barva hnědo-

černá

Tmavá pleť; tmavé vlasy a oči; barva váta-áma (např. tmavě potažený 

jazyk)



• Změna množství

• Změna směru pohybu

• Změna rychlosti pohybu

• Změna kvality

Váta a její možné změny

Prakópa



Prakópa (poruchy):

• Vrddhi = zvýšené množství nebo vyprokovování váty

• Kšaja = snížené množství nebo vyčerpání váty

• Dušti = změna kvality váty; nerovnováha vlastností váty

• Dur gati = změna rychlosti

• Sthána = změna směru

Váta a její poruchy



Váta vrddhi – příčiny, příznaky, onemocnění 

Příčiny (kárana): 

• Véga ródha (zastavení touhy po pohybu)

• Váta provokující materiály, činnosti a počasí

• Emoce – strach, stres, nervozita, osamocenost, podrážděnost, nejistota

• Špatné zvyky – spánek, hlasité mluvení

Příznaky (lakšana): 

• Nespavost, bolesti hlavy, zácpa, nadýmání, tuhé klouby a vazy, svalová únava, 

třes, křeče, únava smyslů, hyperaktivita, nerozhodnost

Onemocnění (róga):

• Schizofrenie, psychóza, tinitus, píštěle, samovolné potraty, osteoporóza, 

artróza, atrofie



Váta vrddhi - terapie

Terapie (šamana): 

• Používání mastných materiálů (vnitřně i externě) - snéhana

• Pocení (parní sauna, horká koupel) - svédana

• Jemný alkohol, cukr, kapha provokující jídla, leknutí

• Širódhára, tlakové masáže, viréčana, basti

• Psychologická léčba

• Podpora štěstí

• Vytvoření blízkosti



Váta kšaja – příčiny, příznaky, terapie

Příčiny (kárana): 

• Vypoužívání váty a následná nedostatečná regenerace

• Trauma, ztráta krve, extrémní únava

Příznaky (lakšana): 

• Pokles síly, ztráta vědomí, necitlivost bolesti, unavený hlas, ztráta motivace, 

povolené unavené tělo, letargie, malátnost, apatie, pocit nedostatku štěstí, 

snížená chápavost

• Smyslové orgány nesprávně sbírají informace

Terapie (šamana): 

• Jídlo a spánek

• Váta podporující jídla: ostrá, hořká, svíravá, studená, lehká, suchá



Váta dušti – příčiny, příznaky

Kvalitativní změna váty 

• Nerovnováha vlastností váty

• Sáma váta = váta s ámou (áma = toxiny)

Příčiny (kárana):

• Vše, co způsobí nefunkčnost výživy váty

• Nekvalitní jídlo, nedostatečně trávené jídlo (slabý trávicí oheň), jedení 

„nejídla“ (např. pesticidy)

Příznaky (lakšana):

• Stařecké skvrny na kůži, abnormální suchost očí, dýchací problémy



Váta dušti – onemocnění, terapie

Onemocnění (róga): 

• Rozedma plic, střevní tuberkulóza, výhřez ploténky, kloubní dislokace, kýla, 

onemocnění slzných žláz

Terapie (šamana): 

• Vyloučení nekvalitní váty za pomoci různých terapeutických metod (basti)



Váta - subtypy

Hlavní subtypy váty:

• Prána váju

• Udána váju

• Samána váju

• Apána váju

• Vjána váju

Další subtypy váty:

• Nága

• Kúrma

• Krkara

• Dévadatta

• Dhanandžaja



Váta – typy pohybů a oblasti působení

Prána Udána Samána Apána Vjána



Typy
Převládající 

element
Primární sídlo Funkce Směr

Prána Prostor Hlava, srdce
Púrana: vyplňování 

prostoru

Dolů a 

dovnitř

Udána Vzduch Bránice, krk
Udvahana: pohyb 

vzhůru

Nahoru a 

ven

Samána Oheň
Tenké střevo, 

pupík

Vivéka: odloučení, 

oddělení, štěpení
Lineární

Apána Voda Tračník, pánev Dhárana: udržování Dolů a ven

Vjána Země Srdce, celé tělo
Praspandanam: 

pulzace, tlukot
Cirkulace

Dělení váty podle sídla, funkce a směru pohybu



Máte nějaké otázky?

?
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