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Páčaka pitta

pač-, pačati = vařit, péct, dozrát, trávit

páčana = trávení, vaření

páčaka = kuchař

Fáze vaření/trávení

5. u buněčných jader1. zrání 2. vaření 3. v žaludku 4. u buněk



Páčaka pitta – sídlo

Hlavní sídlo: 
• Žaludek a tenké střevo

Další sídla:
• Ústa - sliny 
• Buněčná membrána

Prvek: oheň
Převažující vlastnosti: teplá, ostrá, tekutá

kyselá, pálivá, zápach po mase



Páčaka pitta v těle 

Forma páčaka pitty v těle:
• Kyselina chlorovodíková 

(vytváří kyselé prostředí, ničí choroboplodné zárodky)
• Trávicí enzymy 

• Pepsin (rozkládá bílkoviny a peptony)
• Ptyalin ve slinách (štěpí škrob a složené sacharidy)
• Ptyalin ze slinivky (štěpí sacharidy) 

• Trávicí šťávy v tenkém střevě
• Proteáza erepsin (rozkládá bílkoviny)
• Amyláza (rozkládá sacharidy)
• Lipáza (rozkládá tuky)



Páčaka pitta – funkce

Hlavní funkce: 
• Trávení
• Pomoc při vstřebávání
• Dostupnost vyživovacích materiálů z potravy pro tělesné tkáně

Další funkce:
• Otevření dvanáctníkové záklopky
• Rozdělení a vyloučení částic potravy
• Vytvoření tělesné teploty a její udržení
• Vytvoření funkcí ostatních pitt v těle



Páčaka pitta vrddhi

Příčiny (kárana):
• Špatné stravovací návyky, jezení v nesprávném nebo nepravidelném čase
• Horká, ostrá, kyselá, kvašená a kořeněná jídla a nápoje
• Alkohol, kouření
• Pobyt v horkém prostředí
• Stres, hněv, žárlivost, závist

Příznaky (lakšana): 
• Překyselení žaludku, pálení žáhy, pocity na zvracení, nevolnost, špatné trávení 

jídla, silný pocit hladu, touha po chladných nápojích, krvácení, podrážděnost

Onemocnění (róga):
• Gastritida, žaludeční vředy, vředy s perforací



Páčaka pitta vrddhi - terapie

Terapie (šamana):
• Správné vaření
• Disciplína ve stravování
• Omezení pitta provokujících jídel
• Převařené mléko s ghee
• Pobyt v chladném prostředí
• Jógové očistné procesy- šatkarma (např. vamana)
• Odstranění stresů
• Půst (upavása)



Páčaka pitta kšaja

Příčiny (kárana):
• Špatné stravovací návyky, pití před jídlem
• Pobyt v chladném prostředí
• Nadměrné zvracení, silný průjem nebo používání projímadel

Příznaky (lakšana):
• Špatně trávené nebo netrávené jídlo, ztráta chuti k jídlu, slabý trávicí oheň, 

dehydratace, pokles tělesné teploty, hypoglykémie, touha po cukru

Onemocnění (róga):
• Podvýživa, anorexie, ztráta vědomí, smrt



Páčaka pitta kšaja - terapie

Terapie (šamana):
• Správné vaření
• Disciplína ve stravování
• Konzumace přiměřeně kořeněných a ostrých jídel a nápojů
• Pobyt na slunci nebo na jiných teplých místech
• Ájurvédské terapeutické procedury (marma, svédan, snéhan, podpůrná 

bylinná terapie, dípana a páčana materiály)



Páčaka pitta dušti

Páčaka pitta dušti
• s vátou
• s kaphou
• s agni
• s klédaka kaphou => rýma



Páčaka pitta a alkohol

Suchá a ostrá páčaka pitta

Slabé nebo ostré žaludeční šťávy
Dvanáctníková záklopka 

zůstává zavřená

Suché zvracení 
nestráveného jídla



Páčaka pitta a samána váju

Puštění páčaka pitty do žaludku

Stimulace samána váju

JÍME                                                   NEJÍME

Hlad

Páčaka pitta tráví jídlo Páčaka pitta naruší ochrannou 
vrstvu žaludku

Začíná trávit stěny žaludku

Vředy



Máte nějaké otázky?

?
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