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Šléšaka kapha

šliš-, šlíšjati = obejmout, dodržovat, připevňovat, sevřít, sjednotit, spojit

šléšaka = ten, kdo spojuje, drží, objímá



Šléšaka kapha - sídlo

Hlavní sídlo:
• Klouby 

Další sídla:
• Vazy 

Prvek: země
Převažující vlastnosti: těžká, slizká



Šléšaka kapha v těle

Forma šléšaka kaphy v těle:
• Synoviální tekutina

• Čirá nebo mírně nažloutlá, viskózní
• Tvoří se v buňkách synoviální blány
• V kolenním kloubu 2-4 ml synoviální tekutiny
• Kvalita je podmíněna obsahem kyseliny hyaluronové
• Snižuje tření kloubních ploch, vyživuje kloub
• Zvyšuje přilnavost jednotlivých částí kloubu
• Její transportní funkce se využívá pro podávání  léků do kloubní dutiny

Vlastnosti kvalitní šléšaka kaphy:
• Hustá, lepivá, tekutá, mastná, slizká



Šléšaka kapha - funkce

Hlavní funkce:
• Promazávání kloubů, výživa kostí

Další funkce:
• Výživa kloubních pouzder a vnějších povrchů kloubů
• Udržování pružnosti chrupavek
• Bránění opotřebení chrupavek
• Snižování tření v kloubu pro usnadnění pohybu
• Podpora kosterního systému a posilování vaziva



Šléšaka kapha vrddhi

Ojedinělý výskyt – každý pohyb stimuluje vátu -> přirozené snížení kaphy

Příčiny (kárana):
• Úraz 

Příznaky (lakšana):
• Otoky, zvýšená produkce synoviální tekutiny, krvavý charakter synoviální tekutiny



Šléšaka kapha kšaja

Příčiny (kárana):
• Kapha kšaja
• Váta vrddhi
• Vyšší věk
• Špatný způsob cvičení (pocení na čele, v podpaží, podél páteře)

Příznaky (lakšana):
• Praskání v kloubech, vyskakování kloubů, bolesti kloubů během pohybu, 

ztuhlost a tvrdost kloubů 

Onemocnění (róga):
• Kalcifikace kloubů, degenerativní a revmatická artritida



Šléšaka kapha kšaja

Terapie (šamana): 
• Změna stravovacího režimu
• Konzumace mastných jídel v chladném a suchém počasí
• Konzumace jídel podporujících kaphu, omezení jídel podporujících vátu
• Přiměřený a správný pohyb (jóga, chůze, plavání, tai-či)

• Denně
• Použití maximálně 50 % vlastní síly
• Bez pocení
• Dýchání nosem

• Masáže kloubů teplým olejem



Šléšaka kapha dušti

Příčiny (kárana):
• Ztráta tekuté a mastné kvality šléšaka kaphy
• Nadměrné běhání a tvrdé cvičení (pot, dýchání ústy)
• Vyšší věk
• Pitta do kaphy

Příznaky (lakšana):
• Nedostatečná výživa kloubů, vyschlý a drsný povrch kloubů, bolest kloubů, 

otoky se zánětem

Onemocnění (róga): 
• Artróza, záněty kloubů a šlach

Stimulace váty}



Šléšaka kapha dušti - terapie

Terapie (šamana):
• Váta a pitta pod kontrolou
• Změna stravovacího režimu
• Konzumace jídel podporujících kaphu, omezení jídel podporujících vátu a pittu
• Přiměřený a správný pohyb (jóga, chůze, plavání, tai-či)
• Masáže kloubů teplým olejem



Vliv váty a pitty na šléšaka kapha

Kapha

Váta
Suchá
Lehká
Drsná 

Degenerace

Pitta
Ostrá 
Teplá Zánět



Máte nějaké otázky?

?
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