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Klédaka kapha

kléda = voda

klédana = zvlhčení, zavodnění

klédaka = ten, kdo namáčí, zvlhčí



Klédaka kapha - sídlo
Hlavní sídlo:
• Žaludek

Další sídla:
• Trávicí trakt
• Dvanáctníková záklopka
• Buněčná membrána 

Prvek: oheň
Převažující kvality: těžká, tupá, studená, tekutá, měkká, slizká, mastná, stabilní
Převažující vlastnosti: sladká



Klédaka kapha - funkce

Hlavní funkce:
• Trávení - nosič ohně
• Tvorba a výživa těla

Další funkce:
• Ochrana žaludeční stěny a trávicího traktu
• Pevné uzavření a stabilita dvanáctníkové záklopky
• Výživa plazmy
• Regulace hydratace buněk a tkání
• Výživa a podpora funkcí ostatních kaph v těle



Klédaka kapha a trávení jídla v žaludku

Klédaka kapha

Dvanáctníková záklopka



Klédaka kapha a trávení jídla v žaludku

Páčaka pitta
Klédaka kapha



Klédaka kapha a trávení jídla v žaludku



Klédaka kapha a trávení jídla v žaludku

Otevření dvanáctníkové záklopky



Klédaka kapha a alkohol v žaludku
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Klédaka kapha a alkohol v žaludku

Obnova ochranné 
vrstvy za 72 hodin

Vrátníková záklopka

Alkoholická gastritida

+ čas

Vředy

Perforace 



Levý bok:
• Zklidnění kaphy a stimulace pitty
• Stimulace trávicího ohně a jaterních funkcí
• Tlumení funkce sleziny
• Zvýšené vylučování kyselých sekrecí
• Překyselení žaludku

Pravý bok:
• Zklidnění pitty a stimulace kaphy
• Stimulace funkce sleziny

Vliv spánkové polohy na klédaka kaphu



Klédaka kapha vrddhi
Příčiny (kárana):
• Konzumace těžkých masitých a pšeničných jídel, nadměrné porce a přejídání, 

mléčné výrobky, studené nápoje, nedostatek pohybu, spaní na pravém boku

Příznaky (lakšana):
• Trávicí problémy, slabý trávicí oheň, zvracení hlenů, špatná chuť k jídlu, touha 

po stále větších porcích jídla a po sladké chuti
• Fyzická bolest a ztuhlost, pocit tíže, těžkých svalů a kostí, otoky, ucpané 

dutiny, zvýšená hladina cholesterolu a cukru v krvi
• Lenost, letargie, pomalé pohyby a řeč, nedostatek kreativity, těžkopádná 

zpomalená mysl, problémy v ostatních oblastech kaphy

Onemocnění (róga):
• Obezita, cukrovka, deprese



Klédaka kapha vrddhi - terapie

Terapie (šamana):
• Disciplína ve stravování a správný pitný režim během jídla
• Přiměřeně velké porce
• Lehce stravitelná čerstvá a jemně kořeněná jídla
• Disciplinovaná fyzická aktivita
• Vyloučení nadbytečné klédaka kaphy z žaludku (vamana, vastradhauti)



Klédaka kapha kšaja

Příčiny (kárana):
• Špatné stravovací návyky, dehydratace, hladovění, nadměrné zvracení
• Příliš ostrá a kořeněná jídla, odtučněnné mléčné výrobky
• Alkohol 

Příznaky (lakšana):
• Nevolnost, zvracení, žaludeční bolesti, pocit prázdna v žaludku, hypoglykemie, 

nespavost, pocit pálení a horka, problémy v ostatních oblastech kaphy

Onemocnění (róga):
• Gastritida, peptické vředy, potravinové alergie, křeče 



Klédaka kapha kšaja - terapie

Terapie (šamana): 
• Změna stravovacích návyků a pitného režimu (pravidelnost, správný čas a 

správné množství)
• Rehydratace – voda + sůl + cukr
• Převařené mléko a ghee, mastné a tekuté materiály, nekořeněná jídla
• Abstinence



Klédaka kapha dušti

Příčiny (kárana):
• Emoce (nervozita, nejistota, pocit osamocení, smutek) -> hustší a lepivější 

klédaka kapha
• Pitta do kaphy

Příznaky (lakšana):
• Touha po větším množství jídla, trávicí problémy, nevolnost, tvrdé a lepivé 

hleny v trávicím traktu, špatné vstřebávání, úbytek tělesné hmotnosti, ztráta 
síly

Onemocnění (róga): 
• Podvýživa, vředy, rýma, kašel



Klédaka kapha dušti - terapie

Terapie (šamana): 
• Rozpuštění a vyloučení nekvalitní kaphy (lékhana, vamana, vastradhauti, 

viréčana, basti)
• Psychoterapie – práce s emocemi
• Úprava stravovacího a pitného režimu



Známky kvalitní klédaka kaphy

• Klidný a spokojený člověk
• Stačí mu méně jídla (porce o velikosti jedné pěsti)



?
Máte nějaké otázky?
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