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Historie ájurvédy

Dhanvantari

• první lékař a bůh ájurvédy

• avatar (esence) boha Višnu

Čtyři symboly:

• Mušle

• Čakra (kolo)

• Pijavice

• Nektar nesmrtelnosti



Historie ájurvédy

Rozdělení období:
• Védské období
• Období rozšíření budhismu
• Muslimská invaze
• Anglická okupace
• Období Indické republiky
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Období budhismu Muslimská invaze
Anglická okupace

Indická republika

Védské období



Védské období

Čtyři védy:

• Rgvéda

• Jadžurvéda

• Sámavéda

• Atharvavéda -> Ájurvéda

Největší rozvoj ájurvédy



Období rozšíření budhismu

3. století př. n. l. – 10. století

Důraz na princip ahimsá (= nenásilí)

Chirurgie považována za násilí

Zákaz výuky a praktikování chirurgie

Ájurvéda se ze životního stylu mění na medicínský systém



Muslimská invaze

13.-18. století

1. Rozšiřování muslimského království

• Náboženský fanatismus

• Šíření islámu

2. Stabilizace islámu v Indii

• Potlačení tradice, včetně ájurvédy

• Pálení knihoven

• Bourání chrámů



Anglická okupace

19. století – 2. polovina 20. století

Britská východoindická společnost v Indii

1857 válka s Anglií - vznik anglické kolonie

• Vznik moderního školství v Indii

• Růst významu západní medicíny

• Omezení ájurvédské praxe



Období Indické republiky

1947 - současnost

Nezávislá Indie (1947)

Ájurvéda

• Provozována soukromě – stát nepodporoval studium 

ájurvédy

• 1976 se vrací univerzitní studium ájurvédy



Globalizace a rozmach turismu

• Masové příchody lidí do Indie

• Rozvoj spiritualismu

• Modifikace ájurvédy
očistné kúry, medicíny, čaje

Zjednodušení ájurvédy pro západní studenty

Turistická ájurvéda

80. léta 20. století – globalizace a s ní i rozmach ájurvédy



Postoj

Metody

Bylinky

Cíl

Srovnání tradiční a moderní ájurvédy

Tradiční ájurvédský lékař - vaidja X Moderní ájurvédský lékař

Léčí člověka

Změna životního stylu a 
podpůrné procedury

Sběr tam, kde přirozeně 
rostou,

s respektem k přírodě

Zdravá populace Finanční prospěch

Pěstování na 
nepřirozených místech 

nebo nahrazování

Jednoduché metody bez 
námahy (čaje, pilulky)

Léčí nemoc



Máte nějaké otázky?
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