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Pitta

Prvky: oheň a voda
Proces: metabolický

Pitta = žluč

tap-, tapati = ohřívat, zahřívat, teplota, soustředit se

tapas = odříkání, sebekázeň, čištění



Pitta v těle a její vlastnosti 

Forma pitty v těle:
• Veškeré kyselé a zásadité tekutiny v těle 
• Trávicí šťávy a enzymy (kyselina chlorovodíková, žluč, pepsin, ptyalin, renin,  

pankreatické šťávy, hemoglobin)

Vlastnosti kvalitní pitty:
• Teplá, tekutá, mírně kyselá a pálivá (ostrá)
• Typický pittový zápach po syrovém mase
• Jemně červená, jemně růžová nebo žlutá barva



Pitta a její funkce

Hlavní funkce: nosič energie

Další funkce: 
• Trávení, vstřebávání a přeměna potravy
• Řízení tělesného metabolismu (kvalita rychlosti metabolismu)
• Udržování tělesné teploty
• Chuť k jídlu, žízeň
• Barva a lesk očí, vlasů, kůže
• Inteligence, chápání, porozumění a poznání, kritické myšlení a chování
• Odvaha a ambice
• Transformace (tkání, mysli, jídla)
• Vnímání pomocí zraku a hmatu 



Pitta - sídlo

Hlavní sídlo: trávicí systém, tenké střevo

Další sídla: 
• Kůže a podkožní tuk
• Oči
• Krev
• Játra, žlučník, slezina
• Podkožní mazové žlázy u kořínků vlasů
• Potní žlázy
• Žaludek, slinivka
• Šedá kůra mozková



Pitta - vlastnosti

Vlastnosti Projevy na těle, mysli a emocích

Teplá
dobrý trávicí oheň; velká chuť k jídlu; tendence k vyšší tělesné 
teplotě; špatné snášení tepla; šedé vlasy, padání vlasů, plešatost; 
světle hnědá barva chlupů

Ostrá
ostré zuby, jasné oči, špičatý nos, úzká brada, srdcovitý tvar obličeje; 
dobré vstřebávání a zažívání; dobrá paměť a porozumění; 
intolerance k těžké práci; popudlivost; zvědavost

Lehká střední postava; špatná snášenlivost jasného světla; světlá, zářící 
kůže, jasné oči

Tekutá tekutá stolice; měkké a jemné svaly; nadmíra moči, potu; zvýšený 
pocit žízně



Nadpis
Pohyblivá (šíření) pitta se šíří jako vyrážka, akné nebo zánět na různých částech těla; typy 

pitta mají touhu šířit své jméno a slávu po celém světě

Mastná měkká, mastná kůže, vlasy, stolice; neschopnost dobře trávit smažená 
jídla, což je příčinou bolestí hlavy

Kyselá kyselé žaludeční šťávy, kyselé pH; citlivé zuby, nadměrná slinivost

Pálivá pálení žáhy, palčivé pocity, silné pocity zloby a nenávisti

Hořká hořká chuť na jazyku, pocit na zvracení, zvracení; averze k hořké chuti; 
pesimismus

Zápach po mase zápach v podpaží, v ústech, na chodidlech

Zarudnutí rudá kůže, oči, brada a nos; červená barva zhoršené pitty, netolerance 
horka a světla; barva pitty bez ámy

Barva - žlutá
žluté oči, kůže, moč, stolice; žloutenka, zvýšená produkce žluči; žlutá barva 
zvýšené pitty; barva pitty je světle žlutá, pokud je tmavá, pak je to pitta s 
ámou



Pitta a trávení

Výživa těla, mysli a vědomí



Pitta a trávení

Výživa těla, mysli a vědomí

Trávení mimo tělo Trávení v těle



Pitta a její vliv na čich a chuť

Kvalitní pitta

Žádná chuť a čich

Dobrá chuť Hlad na časDobrý čich

Nekvalitní pitta



Pitta a její vliv na mysl

• Řízení inteligence a intelektu

• Chápání, porozumění a poznání

• Ambice a statečnost

• Kritičnost, intolerance k chybám ostatních



Pitta a její vliv na emoce

↑ pitta ↓ pittaKvalitní pitta

!#



Prakópa (poruchy):

• Vrddhi = zvýšené množství nebo vyprokovování pitty nebo určité kvality

• Kšaja = snížené množství nebo vyčerpání pitty

• Dušti = změna kvality pitty; nerovnováha vlastností pitty

Pitta a její poruchy



Pitta vrddhi – příčiny, příznaky, onemocnění
Příčiny (kárana):
• Ostrá, slaná, kyselá a zahřívací jídla, nepravidelná strava, alkohol, kouření
• Práce u ohně nebo na slunci, opalování
• Nadměrná pohlavní aktivita
• Teplé emoce - hněv, žárlivost, agrese

Příznaky (lakšana):
• Únava, nespavost, ztráta síly, pocení, pálení v těle (žáha, oči, kůže), záněty, 

motání hlavy, citlivé nervy a mysl, zápach z úst, zápach potu, nevolnost, zvracení
• Žluté zabarvení kůže, nehtů, stolice, moči, hořká, svíravá a kyselá chuť na jazyku
• Porucha soustředění a chápání, netrpělivost

Onemocnění (róga):
• Záněty všeho druhu, žaludeční vředy, akné, opar
• Syndrom chronické únavy 



Pitta vrddhi - terapie

Terapie (šamana):

• Ghee do převařeného mléka

• Omezení konzumace pitta provokujících jídel

• Pobyt v chladném prostředí

• Odstranění stresů

• Kokosový olej do vlasů



Pitta kšaja - příčiny, příznaky, onemocnění

Příčiny (kárana):
• Studené počasí, ztráta krve, saunování
• Nedostatek slunečního světla
• Nadměrné užívání projímadel, silný průjem nebo zvracení

Příznaky (lakšana): 
• Špatné trávení, studené nohy a ruce, pokles tělesné teploty, ztráta vědomí, 

snížená zářivost, ztráta čichu, ztráta chuti k jídlu, ztráta paměti, špatné 
smyslové vnímání, suchost, apatie

Onemocnění (róga):
• syndrom  chronické únavy, deprese, snížená funkce štítné žlázy



Pitta kšaja - terapie

Terapie (šamana):

• Ostrá, slaná, kyselá, zahřívací a pitta provokující jídla

• Pobyt na slunci nebo na jiných teplých místech, parní sauna



Pitta dušti - příčiny, příznaky, onemocnění

Příčiny (kárana):
• Špatné stravovací návyky, nepravidelnost

Příznaky (lakšana):
• Zahlenění (žlutozelená barva hlenů), pálení žáhy, nevolnost, zvracení, trávicí 

potíže, průjem, nechuť k jídlu, únava, zvýšená teplota, kožní problémy, 
zelenožlutý povlak na jazyku 

Onemocnění (róga):
• Syndrom chronické únavy,
• Rýma, zahlenění, trávicí problémy, migréna



Pitta dušti - terapie

Terapie (šamana):

• Vyloučení nekvalitní pitty z těla

• Projímadla

• Zvracení

• Šankhaprakšalana, dandadhauti a jiné čisticí metody



Pitta - subtypy

• Páčaka pitta

• Raňdžaka pitta

• Sádhaka pitta

• Álóčaka pitta

• Bhrádžaka pitta



Dělení pitty podle sídla a funkce

Typy Převládající 
element Primární sídlo Funkce

Páčaka Oheň Tenké střevo, žaludek trávení, absorpce, 
asimilace potravy

Raňdžaka Voda Játra, slezina, vnitřní 
podstata v žaludku

tvorba žluči, jaterních 
enzymů, dává barvu kůži 

Sádhaka Prostor Mozek (šedá kůra), 
srdce

vědomé myšlení a emoce; 
porozumění

Álóčaka Vzduch Oči udržování barvy duhovky, 
zrakové vnímání

Bhrádžaka Země Kůže
udržování barvy, struktury 

a teploty kůže; vnímání 
pomocí hmatu



Máte nějaké otázky?

?
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