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Tarpaka kapha

tarpana = proces vyživování, zaznamenání, udržování, uspokojení

tarpaka = ten, kdo vyživuje, zaznamenává, udržuje, uspokojuje



Tarpaka kapha - sídlo

Hlavní sídlo:
• Bílá hmota mozková

Další sídla:
• Myelinový obal
• Mozkomíšní mok
• Mozkové blány

Prvek: prostor
Převažující vlastnosti: mastná, tekutá, měkká



Tarpaka kapha v těle
Forma tarpaka kaphy v těle:
• Mozkomíšní mok (mírně sladký a slaný)

• Obklopuje mozek a míchu
• Chrání mozek i míchu před infekcí, vyživuje je a zabezpečuje
• Asi 150 ml v lidském těle, neustálá cirkulace
• Tvorba hlavně v choroidálním plexu, odtok do venózní krve

• DNA (genetické informace)
• Hlavní funkce: překlad genetického kódu do struktury proteinů
• Předpoklad k dědičným onemocněním

• Struktura šedé kůry a bílé hmoty mozkové (tvořeny z 80-85% vodou)

Vlastnosti kvalitní tarpaka kaphy:
• Hustá, lepivá, slizká, měkká; sladká a jemně slaná



Tarpaka kapha a další dóši v mozku 

• Prána váju

• Sádhaka pitta

• Tarpaka kapha



Tarpaka kapha a další dóši v mozku 



Tarpaka kapha - funkce

Hlavní funkce:
• Podvědomé myšlení a emoce, paměť

Další funkce:
• Výživa nervových a mozkových buněk a plazmy
• Vytváření vhodného prostředí v neuronech pro přenos impulzů, ochrana impulzů
• Uchování vzpomínek a zkušeností
• Reflexní oblouk
• Zvlhčení čelní a nosní dutiny
• Pocit štěstí
• Vliv na vztahy, citlivost



Tarpaka kapha – biologická a psychologická paměť

Biologická paměť
• Uchování zkušeností pro bezpečí a ochranu (kamna jsou horká, nůž je ostrý)
• Reakce na nějakou zkušenost
• Potřebné pro přežití

Psychologická paměť
• Uchování psychických zranění a utrpení z dětství (do 7 let)
• Utváření trvalých filtrů v mysli -> utváření naší osobnosti
• Pojí se se sexuální energií, s pohlavními orgány, se vztahy a emocemi



Tarpaka kapha a čas

• Fyzický čas = čas měřený všeobecně uznávanou časovou jednotkou 1 sekunda
• Psychologický čas = čas měřený počtem zkušeností

• Čím více zkušeností, tím je psychologický čas pomalejší
• Čím méně zkušeností, tím je psychologický čas rychlejší

• Neurologický čas = doba mezi podnětem a odezvou

Tarpaka kapha tvoří neurologický čas



Tarpaka kapha – přítomnost a minulost

Život v přítomnosti
• Změna tarpaka kaphy v každém okamžiku -> transformace člověka

Život v minulosti
• Minulost je pryč -> není možná žádná změna
• Návraty do minulosti = deformace analytických filtrů

Nežádoucí ovlivnění přítomnosti 

Narušení přirozené komunikace a vztahů



Tarpaka kapha – spiritualita a víra

Spiritualita
• Kvalitní tarpaka kapha = kvalitní spiritualita a čistota vnímání
• Tvrdá tarpaka kapha = spiritualita spojená s fanatismem

Víra
• Kdo věří, přestává přemýšlet (víra a tarpaka kapha jdou proti sobě)
• Dodržování společenských pravidel (přesvědčení, strach, inteligence)



Krystalizace tarpaka kaphy

Dlouhodobé zvýšení husté kvality tarpaka kaphy

Ztvrdnutí tarpaka kaphy a její krystalizace

Projevy: nepříjemné emoce držené v sobě a nechuť mluvit o nich a řešit je

Emoce uložené jako paměť a filtry přemýšlení

Trvalé, těžko změnitelné

Výsledek: tvrdý, popírající, patologicky hromadící člověk        



Tarpaka kapha – funkční integrace

• Tarpaka kapha a sádhaka pitta

• Tarpaka kapha a samána váju

• Tarpaka kapha a prána váju



Tarpaka kapha vrddhi

Téměř nikdy se nestane



Tarpaka kapha kšaja

Příčiny (kárana):
• Sádhaka pitta vrddhi
• Klédaka kapha kšaja
• Trauma (rána do hlavy)

Příznaky (lakšana):
• Neschopnost změnit a pochopit věci, zapomínání, ztráta paměti, zmatenost, 

dezorientace, změny nálad, ztráta pudu sebezáchovy

Onemocnění (róga):
• Změna osobnosti, ztráta paměti, Parkinsonova choroba, Alzheimerova 

choroba, roztroušená skleróza



Tarpaka kapha kšaja

Terapie (šamana):
• Změna stravovacího režimu
• Konzumace kapha provokujících jídel
• Omezení pitta provokujících jídel
• Absolutně žádné potlačené emoce (komunikace)
• Vášeň (štěstí)



Tarpaka kapha dušti

Příčiny (kárana):
• Konzumace těžkých jídel -> hustší a lepivější tarpaka kapha
• Váta do kaphy -> tvrdá a suchá tarpaka kapha
• Pitta do kaphy -> tekutější tarpaka kapha

-> porušení myelinového obalu

Příznaky (lakšana):
• Dlouhodobá paměť na urážky a křivdy, zapomínání zkušeností, špatný přenos 

nervových impulzů, slabost, únava, třes, opakování chyb, narušené vztahy

Onemocnění (róga):
• Změna osobnosti, paranoia, celoživotní strachy, záněty nervů,         

roztroušená skleróza, ekzémy na otevřených plochách těla, epilepsie



Tarpaka kapha dušti

Terapie (šamana):
• Uklidnění váty a pitty
• Drastické životní změny (změna inteligence a filozofie života)
• Úprava denního a stravovacího režimu
• Konzumace lehkých a dobře stravitelných jídel



Jak lze tarpaka kaphu změnit nebo ovlivnit?

• Velmi obtížně
• Odstranění stresu ze života
• Meditace (návrat zpět do konfliktních situací a pochopit je jinak)
• Jídlo
• Uvědomění si vlastních postojů k životním situacím a jejich změna
• Při chronických onemocněních velmi přísná celoživotní disciplína a léčba
• Kuti pravéšaka (hospitalizace v ájurvédské nemocnici se speciálním režimem)
• Medicíny



Máte nějaké otázky?

?
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