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Bhrádžaka pitta

bhrádž-, bhrádžate = zářit

bhrádža = zářící, třpytivé

bhrádžana = proces záření, rozjasnění, osvětlení

bhrádžaka = ten, kdo rozjasňuje nebo způsobuje zář/záření



Bhrádžaka pitta – sídlo

Hlavní sídlo: 
• Kůže 

Prvek: země
Převažující vlastnosti: mastná, tekutá, šířící se



Bhrádžaka pitta – struktura kůže 



Bhrádžaka pitta – funkce

Hlavní funkce: 
• Udržování teploty, barvy, struktury, kvality a lesku pokožky

Další funkce:
• Vstřebávání a trávení materiálů přes kůži (oleje, pasty)
• Udržování propustnosti kůže
• Udržování dobré kvality hmatu
• Vnímání doteku, bolesti, tepla
• Stereognozie (schopnost poznávání předmětů hmatem)



Bhrádžaka pitta – stereognozie

Výborně fungující bhrádžaka pitta



Bhrádžaka pitta – vstřebávání olejů a mastí přes kůži

Kůže Pojivová tkáň, sval Kost 

Bhrádžaka pitta
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Bhrádžaka pitta – vstřebávání olejů a mastí přes kůži

Kůže Pojivová tkáň, sval Kost 



Bhrádžaka pitta – vstřebávání olejů a mastí přes kůži

Kůže Pojivová tkáň, sval Kost 



Bhrádžaka pitta a emoce

• Emoční projevy na kůži – změna barvy

Bledý strachy Rudý vzteky



Bhrádžaka pitta – funkční integrace

• Bhrádžaka pitta a páčaka pitta

• Bhrádžaka pitta a raňdžaka pitta

• Bhrádžaka pitta a samána váju

• Bhrádžaka pitta, raňdžaka pitta a kapha - puchýř



Bhrádžaka pitta vrddhi

Příčiny (kárana):
• Páčaka pitta vrddhi a raňdžaka pitta vrddhi
• Dráždivé materiály na kůži

Příznaky (lakšana): 
• Mastná kůže, padání vlasů, pocení, vyšší teplota kůže, červená nebo             

světle žlutá barva kůže, pálení a svědění kůže

Onemocnění (róga):
• Vyrážka, akné, kožní alergie, kožní záněty, akutní nebo chronická              

urtikárie (kopřivka) 



Bhrádžaka pitta vrddhi - terapie

Terapie (šamana):
• Správná funkce páčaka pitty a raňdžaka pitty
• Správné vaření, stravování a omezení pitta provokujících jídel
• Převařené mléko s ghee
• Pobyt v chladném prostředí
• Zvracení (vamana)
• Jógové očistné procesy (šatkarma)
• Masáže kokosovým olejem
• Olej s mátou a kafrem
• Odstranění stresů



Bhrádžaka pitta kšaja

Příčiny (kárana):
• Páčaka pitta kšaja a raňdžaka pitta kšaja
• Špatné stravovací návyky
• Pobyt v chladném prostředí
• Nadměrné zvracení, silný průjem nebo používání projímadel

Příznaky (lakšana):
• Studená kůže, špatné hmatové vnímání, bledá kůže bez lesku, suchá kůže, 

svědění kůže, brnění, znecitlivění kůže, špatné vstřebávání materiálů přes kůži

Onemocnění (róga):
• Atopický ekzém, lupénka



Bhrádžaka 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)
• Olej s ostrými materiály



Bhrádžaka pitta dušti

Příčiny (kárana):
• Páčaka pitta dušti

Příznaky (lakšana):
• Neschopnost kůže udržovat teplotu, mastná kůže

Onemocnění (róga):
• Akné

Terapie (šamana):
• Odstranit kaphu z bhrádžaka pitta (metody pro kšaja a vrddhi zároveň)
• Vyloučení nekvalitní pitty z těla (abhjanga)



Máte nějaké otázky?

?


	Bhrádžaka pitta
	Bhrádžaka pitta
	Bhrádžaka pitta – sídlo
	Bhrádžaka pitta – struktura kůže 
	Bhrádžaka pitta – funkce
	Bhrádžaka pitta – stereognozie
	Bhrádžaka pitta – vstřebávání olejů a mastí přes kůži
	Bhrádžaka pitta – vstřebávání olejů a mastí přes kůži
	Bhrádžaka pitta – vstřebávání olejů a mastí přes kůži
	Bhrádžaka pitta – vstřebávání olejů a mastí přes kůži
	Bhrádžaka pitta a emoce
	Bhrádžaka pitta – funkční integrace
	Bhrádžaka pitta vrddhi
	Bhrádžaka pitta vrddhi - terapie
	Bhrádžaka pitta kšaja
	Bhrádžaka pitta kšaja - terapie
	Bhrádžaka pitta dušti
	Máte nějaké otázky?

