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OPOZORILA AVTORJA! 

Vsebina priročnika je zgolj informativne narave. Vsak bralec naj se sam odloči, ali / 

in v kolikšni meri mu vaje, ki so predstavljene, lahko koristijo.  

Vaje, ki so predstavljene v nadaljevanju, naj vam vedno pokaže terapevt. Pomembno 

je, da se jih  naučite izvajati pravilno. Avtorica vsebine ni odgovorna, če zaradi 

nepravilne izvedbe vaj ni pravega učinka. Slike vam služijo samo v pomoč, da si 

zapomnite zaporedje in izvedbo vaj, ko jih izvajate sami doma. 

Pred pričetkom se posvetujete z vašim terapevtom oz. zdravnikom.  

VAJE IZVAJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. 
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BRALCU NA POT.... 

Sodobni človek ne živi več z naravo, saj mu moderna medicinsko-farmakološka, živilska, 

gospodarska in elektronska tehnologija to preprečujejo. Hrano kupujemo v trgovinah in 

delat se vozimo z avtomobili.  Če smo bolni, gremo k zdravniku ali v lekarno, kjer dobimo 

različne kemične pripravke. Delo je postalo pretežno sedeče, kar ruši našo telesno držo ter 

prožnost in moč naših mišic ter kosti. In če dodamo še sodobni način življenja, z obilico 

stresa, nezdravih odnosov, negibanja in neuravnotežene prehrane, dobimo začaran krog, 

ki nas vedno znova vrača v težave, bolezni, pomanjkanje energije in slabo počutje. Rešitev 

vidim v tem, da se začnemo spet obračati nazaj k naravi, saj smo del nje in tudi popolnoma 

odvisni od nje. Da se čim prej začnemo ravnati po naravni biološki uri, saj nam le-ta ponuja 

priložnost, da se uskladimo z naravnim ritmom naših notranjih organov. Na poznavanju 

tega je svoje temelje postavila tudi Ajurveda in Tradicionalna kitajska medicina. Narava je 

naša najboljša učiteljica, saj nam s svojimi letnimi časi ponuja vsa znanja, kaj je v določenem 

času za nas najboljše. 

Namen knjige, ki je pred vami je na enostaven način razložiti, kako lahko sami 

poskrbimo za svoje zdravje. Kako si lahko pomagamo sami tudi pri prepoznavanju težav ali 

bolezni, kot tudi pri spoprijemanju z njimi. Knjiga vam ponuja drugačen pogled na vzroke 

bolečin, ki vsekakor tičijo globoko v vas. Da bi jih lahko odkrili, potrebujete učenje in 

obvladovanje veščin, ki vas bodo do tega pripeljale. Združila sem znanja tako iz 

starodavnega kot tudi iz sodobnega razumevanja človeka. Pri samozdravljenju 

obravnavam dihalne in telesne vaje, samomasažo in hrano. Prepričana sem,  da so to tiste 

stvari, na katere lahko človek sam vpliva. V smislu ozaveščanja in spreminjanja svojih 

vzorcev, slabih navad in prepričanj; jih prepozna, jih preoblikuje in potem tudi izboljša.  

 

Vsako telo si želi biti zdravo in vi pri tem lahko sodelujete. In sicer tako, da se naučite:  

 

✓ Prevzemati vso odgovornost za svoje zdravje. 

✓ Lepo skrbeti zase, negovati ter zdravo hraniti svoje telo.  

✓ Bogateti svoj um s pozitivnimi slikami.  

✓ Obvladovati svoje emocije.  

✓ Vzeti si brez slabe vesti, vsak dan trenutke zase.  
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TEORETIČNI DEL 
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ČLOVEK JE SESTAVNI DEL NARAVE 

 

 

Človek je sestavni del narave in je od nje veliko bolj odvisen, kot se sam tega sploh zaveda. 

To so veliko bolj razumela stara ljudstva, ki so se ravnala izrecno po načelih narave in 

vesolja. Ljudje takrat drugega niso poznali in od tega so bili tudi popolnoma odvisni. Takrat 

so to znali tudi veliko bolj spoštovati, se iz tega učiti ter svoja znanja in izkušnje tudi bolj 

učinkovito uporabljati.  

Tako je bila na primer pomlad čas rasti in obnove. To je bil čas, ko je sonce ogrelo tla in 

rastline so lahko začele ponovno rasti. Zato so temu času rekli sezona Lesa. Poletje je bilo 

izredno vroče, zato so ta letni čas povezali z vročino in ognjem. Pozno poletje je bil poseben 

letni čas, saj je lahko bil tako vroč, kot tudi hladen in je bil center letnih časov. Ta letni čas 

so povezali z Zemljo, ko se polnost poletja začne spreminjati. Jesen je bil čas žetve in 

sončnega zahoda. V tem času so že izdelali kovinske lonce za kuhanje in shranjevanje. 

Kovina je bila žetev zemlje, zato je bila zemlja povezana z elementom Kovine. Zima je bila 

čas ledu in snega, oboje pa je oblika vode, zato je zima povezana z elementom Vode.  

Na filozofskem razumevanju življenja z naravo so Kitajci postavili temelje Tradicionalne 

kitajske medicine (TKM). Ta se loteva zdravljenja bolezni precej drugače kot sodobna. 

Poglavitno pozornost namenja razlagam o funkcionalnih spremembah, ki naznanjajo 

organske motnje. Temelj je teorija o petih elementih, petih notranjih organih, petih letnih 

časih, petih barvah, petih okusih in petih telesnih odprtinah. Sama sem k temu dodala še 

pet transportnih sistemov, ki naše telo povezujejo v celoto. 
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Mišični sistem 

 

Kakšna vadba je primerna? 

Najbolj pomembno je, da si izberete takšno vadbo, ki bo protiutež vašemu delu v službi in 

gibanje, kjer lahko poslušate svoje telo. Kjer si lahko prisluhnete. Izogibajte se gibanjem, ki 

vas izčrpavajo. Ne kaznujte svojega telesa z napornimi vadbami.  

Sama poučujem in svetujem varno vadbo. Takšno, ki nam ponuja prilagoditev lastnim 

zmožnostim in omogoča kontrolo gibanja. Torej, da smo sposobni zavestno nadzorovati 

določene mišice ter jih tako znati tudi bolje napeti ali sprostiti. Vaje temeljijo na somatskem 

pristopu. So plod dolgoletnih izkušenj in znanja iz različnih somatskih metod, kot so: Joga, 

Feldenkrais, Rolfing, Pilates.  

Njihovo skupno načelo je uriti propriocepcijo – sposobnost gibanja in zavestnega 

prepoznavanja položajev lastnega telesa. Vaje se izvajajo počasi, kontrolirano, umirjeno in 

usklajeno z dihanjem. Ob takem gibanju smo lahko prisotni in sposobni opazovati, kako 

nam (raz)um vodi mišico ob polnem zavedanju. Povečuje se nadzor nad telesom. 

Začenjamo razumeti povezavo med umom in mišicami. Tako skozi gibanje in mirovanje 

svojega telesa vedno bolj občutimo sebe.  
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MEDITACIJA 

 

»Cilj meditacije ni meditirati vsak dan dvakrat po eno uro.  

Resničen cilj je ponotranjiti stanje meditacije in postati meditacija,  

čuječ in prisoten v vsakem danem trenutku  

z možnostjo samoopazovanja.«  

 

 
                                     Matija Krajnik 

 

Kljub ogromni poplavi napisanih knjig, člankov, raznih publikacij, videov, vodenih delavnic 

in izobraževanj, imam še vedno občutek, da je meditacija za mnoge še zmeraj tista praksa, 

ki je namenjena le določenim skupinam ljudi. Res je, da meditacijo kot molitev uporabljajo 

različne starodavne religije, kot so: Hinduizem, Budizem, Judizem in tudi Krščanstvo. Pa 

vendar, meditacijo lahko prakticira vsak, tudi tisti, ki ne pripadajo nobeni verski ali kakšni  

drugi skupnosti. Preseneča me tudi dejstvo, da še vedno veliko ljudi verjame, da moraš za 

to imeti neke posebne sposobnosti, kot jih imajo recimo bioenergetiki in drugi »čarovniški« 

terapevti. To sploh ni res, saj je meditacija popolnoma naravna in preprosta (ne)dejavnost, 

ki nam je prirojena in smo jo kot otroci obvladali vsi. Skozi odraščanje smo to sposobnost 

izgubili, pozabili in se je moramo le nazaj priučiti. Zakaj? Ker nas tempo življenja ves čas sili, 

da energijo razpršujemo navzven, da se ukvarjamo s stvarmi, ki so okoli nas. Zato je nujno 

potrebno, da si vsakodnevno posvetimo čas, ki je namenjen samo pozornosti in 

osredotočenosti na dogajanja znotraj sebe. In meditacija nam to prav gotovo ponuja. 

 

Kaj je meditacija in zakaj jo uporabljamo? 

Ne vem, če sploh obstaja točna definicija, ki bi jo lahko uvrstili v nek skupni fond človeškega 

znanja. Zagotovo pa se ne morem zadovoljiti z definicijo, ki jo ponuja Wikipedija. Zdi se mi 

preveč ohlapna. »Meditacija (iz latinske besede meditatio -  glagol meditari, kar pomeni 

"premišljevati, oblikovati") je vsakršna dejavnost, pri kateri posameznik načrtno spreminja 

stanje zavesti z namenom, da bi dosegel kakšen specifično zastavljen cilj ali da bi se preprosto 

umiril.« 

Hrvaški avtor Adrian P. Kezele v svoji knjigi »Hej, človek, spravi se meditirat« podrobno 

opiše kaj meditacija NI in kaj meditacija JE. Pravi, da meditacija ni dejavnost ampak je proces 

postopnega umirjanja, nato pa prenehanje mentalne aktivnosti. Torej, meditacija se ne 

dela, saj je prenehanje delovanja. Je stanje popolne ustavitve in umiritve. Tudi to je res. 

Ampak še vedno se mi zdi, da je meditacija lahko veliko več.  
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2.  

 

 

 

 

PRAKTIČNI DEL 
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POMLAD 
 

 
 

JE ČAS NOVEGA ZAČETKA, RASTI IN JETER 

Letni ciklus se začne s pomladjo, ko so najbolj aktivna jetra. Pomlad je nov začetek, novo 

rojstvo, polje nič, kjer je vse mogoče, če se le odpre in hoče.  V vladavino prihaja element 

lesa; čas preobrazbe, sprememb, videnja v prihodnost, novega začetka in rasti. V mesecu 

februarju, marcu in aprilu je dobro obnavljati vse, kar je povezano z jetri: oči-vid, 

hipotalamus, žolčnik, kite in kroženje krvi. To je idealen čas za čiščenje organizma, ki je 

vsakodnevno obremenjen s presnovnimi odpadki, stresom in napetostmi, neprijetnimi 

čustvi, zdravili in industrijskimi živili ter drugimi kemikalijami, ki jih zaužijemo ali kako 

drugače vnesemo v naš organizem. To je tudi čas, ko se osredotočimo na sproščanje jeze 

in razdražljivosti, okrepimo pa razsodnost, osredotočenost,  prijaznost  in zavedanje tega 

kaj in kdo smo. Ko imamo zdrava in vitalna jetra, imamo namen v svojem življenju. Veselimo 

se prihodnosti, vidimo jo, kreiramo novo življenje, smo pogumni, entuziastični, notranje 

močni in odločni. Klimatski dejavnik je veter. Kdor je občutljiv na prepihe in se ob 

vetrovnem vremenu počuti slabo, lahko pomisli, da funkcija jeter ni najprimerneje 

usklajena. 
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POSKRBITE ZA ZDRAVA JETRA 

 

 
 
 
 

IZMENIČNO DIHANJE IN SAMOMASAŽA TRETJEGA OČESA 

  
 

• Najprej se usedemo z zravnano hrbtenico; 

• Preverimo ali sta nosnici pretočni; 

• Skrčimo desno roko in položimo kazalec in sredinec v področje med obrvema; 

• S palcem zapremo desno nosnico in izdihnemo skozi levo nosnico; Nato vdihnemo 

skozi levo nosnico; 

• S prstancem zapremo levo nosnico in izdihnemo skozi desno nosnico; Nato vdihnemo 

skozi desno nosnico; 

• To izmenično ponavljamo; 

• Dihanje skozi nosnici naj bo počasno, enakomerno in skoraj ne slišno; 

• Dihanje naj bo sproščeno in brez zadrževanja, lahkotno in prijetno; 

• Dihalno tehniko na začetku izvajamo do ene minute, potem pa čas postopno 

povečujemo do največ treh minut oziroma, dokler ne začutimo, da sta obe nosnici 

približno enako odprti. 

Nadi Shodanam (izmenično dihanje) v prevodu pomeni  čiščenje energijskih 

kanalov. Nadiji oz. energijski kanali se dnevno blokirajo, zaradi stresa, negativnih misli, 

telesnih strupov, tesnobe, prehitrega življenjskega stila, napetosti. S pomočjo te dihalne 

tehnike, si lahko pomagamo do boljšega zdravja, ki se začne na energijski ravni, saj nam 

omogoča vzpostavljanje energijskega in živčnega ravnovesja ter povečuje pretok 

življenjske energije. Nadi Shodanam umirja um, sprošča napetost in nam pomaga, da se 

hitreje energijsko regeneriramo. Pozitivno vpliva na respiratorni in krvni sistem. 

Uravnoveša delovanje leve in desne polovice možganov in uravnoveša glavne energijske 

kanale. Skozi levo nosnico prehranjujemo desno možgansko polovico, skozi desno nosnico 

pa levo. 
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POLETJE 
 

 

 

JE ČAS CVETENJA, ZORENJA IN SRCA 

Poletje je čas, ki s seboj prinaša val poletne vročine. Vročina je najbolj ogrožajoči dejavnik 

za srce. Zato ljudje, ki imajo šibko srce tudi težko prenašajo vročino. 

V mesecu maju, juniju in juliju je idealno, da se okrepi srčna mišica, prekrvavi ožilje, obnovi 

tanko črevesje, da se okrepi metabolizem, da se čim bolj radostno sprejmemo, se odpremo 

ljubezni, presežemo omejujoča prepričanja in sprejmemo vse dobro, ki nam pripada! Srčna 

energija se prebuja. Prebujena pa je, ko je osvobojena. Da srčno energijo osvobodimo, 

moramo odpreti srce, to pa od nas zahteva tveganje in hkrati zavedanje, da v vsakem 

trenutku sprejmemo stvari, ljudi in predvsem sebe take, kot smo. S tveganjem 

spodbudimo, da se srčna energija prižge, z zavedanjem pa poskrbimo, da nas ta ista srčna 

energija ne požge. 

 

 

 



s t r a n  | 59 
 

 

Vaje za zdravo srce temeljijo na stoječih položajih, saj močne nožne mišice veliko prispevajo 

k pravilnemu vračanju krvi v srce. Srce po žilah odvodnicah potiska obogateno kri do vseh 

človeških celic. Toda vrača se kri v srce po drugih, drugačnih žilah dovodnicah s pomočjo 

mišic in žilnih zapiralk. Če so mišice na nogah močne, se kri z lahkoto vrača v srce, ne zastaja 

v telesu in ne otežuje dela srcu. 

Stoječi položaji pripravijo telo na globlje segajoče položaje, proizvajajo toploto in večajo 

energijo. Iz telesnega vidika stoječi položaji krepijo mišičevje, ki držijo telo pokonci, kot tudi 

mišice ter sklepe stopal in nog. Spodbujajo krvni obtok in širijo dihalni prostor. Iz 

čustvenega vidika pa stoječi položaji spodbujajo občutek prizemljitve in trdnosti, 

vzdržljivosti in notranje gotovosti. Pomirjajo in uravnovešajo duha. 

 

GORA  

je položaj iz katerega izhajamo v druge stoječe položaje in položaj, v katerem počivamo in 

se zavedamo učinka na svojo držo v stoji na nogah. Z zavestnim izkoriščanjem vzravnanega 

impulza razbremenimo hrbtenico, sklepe kolkov in medenico. 

 

Stopala postavite v širino bokov. Med stopali naj bo za eno do eno in pol stopala razmaka. 

Enakomerno razporedite težo. Začutite tri oporne točke: blazinica pod palcem, blazinica 

pod mezincem in blazinica na sredini pete. Trikotnik! Trdno stopite v tla (kot bi se zakopali 

v mivko). Tako se bodo stopala – naši temelji- aktivirala. Kolena poravnajte v smeri stopal. 

Ne zategujte nazaj, naj ostanejo mehka, vendar trdna (kot amortizerčki). Ramena potisnite 

dol tako, da z lopaticama oblikujete črko V. Brada nežno potisne navzdol in nazaj 

(podbradek). Glava s temenom izteguje navzgor.  

Predstavljajte si, da ste razpeti med zemljo in nebo. Položaj gore naj nosi težo telesa 

stabilno v obeh stopalih, vrh glave pa naj se lahkotno dviguje proti nebu. Opazujte, kako 

vztrajanje v položaju poglablja vaše dojemanje položaja. Sprostite vse, kar lahko, a ne 

izgubite svoje vsebine. Mehke mišice naj tvorijo prostor dihu. Dihajte! Gora nas uči 

stabilnosti, pokončnosti in trdnosti. Gora, ko samo stojimo in se zavedamo učinka na svojo 

telesno držo. V položaju gore si vzemite toliko časa, kolikor ga potrebujete, da se umirite, 

ozavestite svojo držo in se pripravite na položaje, ki sledijo.  
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POZNO POLETJE 

 

 

JE ČAS ŽETVE IN VRANICE 

Podaljšano poletje nastopi v drugi polovici avgusta in traja do zadnjega tedna septembra. 

Obdobje, ko zavlada vranica in obdobje, ki prinaša obilico vlage. Ampak vranica je raje na 

suhem. Vlaga jo slabi. 

 

VRANICA – URADNIK ZA TRANSFORMACIJO IN TRANSPORT 

Vranica pripada elementu zemlje in je povezana z želodcem in trebušno slinavko, z 

indijanskim poletjem, rumeno barvo, sladkim okusom in zaskrbljenostjo. Oskrbuje naše 

mišice. Odpira se v ustih in se odraža na ustnicah. Oskrbuje naše mišice. 

Vranica  v zahodni medicini deluje kot rezervoar krvi in vsebuje zelo visoko vsebnost rdečih 

krvničk. Te se sprostijo, ko jih telo potrebuje (ob čustvenem pretresu, nosečnosti, resni 

krvavitvi, prevelikem naporu). Leži v zgornjem levem predelu trebušne votline, pod 

prepono za želodcem.  Vranica prestreza mikrobe in tujke iz krožeče krvi ter jih uničuje. 
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Ker vranica pripada elementu zemlje, odgovorna pa je za transport in preobrazbo esence 

hrane, vode in vlage v telesu, jo krepite z žiti, zelenjavo in sadjem, oreščki, olji in naravnimi 

sladili. Odlični za ta čas so čaj iz sladkega korena in nekoliko sladkasta zelenjava ter sadje 

oranžne in rumene barve (buče, korenje, sladki krompir, kaki…). 

 

Vranici ne prija preveč tekočine, zato večino tekočine popijte med dvema obrokoma. 

Za ohranjanje zdrave vranice je pomembno, da uživate redne zmerne obroke, čim manj 

industrijsko predelanega sladkorja in mrzle hrane ter pijače. 

RIBJE OLJE je koristno, ker zatira vsa vnetja v telesu in nas ščiti pred inzulinskimi skoki – 

torej pomaga naši vranici pred preobremenitvami. Daje tudi energijo, krepi imunski sistem, 

celice oskrbi s  kisikom, odvaja vodo iz telesa. 

Kupite si KOKOSOVO OLJE za kuhanje in ga uporabljajte za 

pripravo vročih jedi. Obstaja deviško kokosovo olje, ki ima 

močan okus in takšno za kuhanje, ki je popolnoma blago, pa 

tudi mnogo cenejše je. Kokosova maščoba ob visokih 

temperaturah ne postane strupena in ne povzroča raka, ter 

vnetnih stanj. Spodbuja topljenje odvečnih maščob, 

pomlajuje, ubija kandido,… 

 

MEDITACIJA 

Položite dlani pod levi rebrni lok. Objemite svojo vranico z rumeno svetlobo. Zahvalite se ji 
za njeno skrb, ker vas hrani in napolnjuje z iskrenostjo in stabilnostjo.  

AFIRMACIJA: »Lepo skrbim zase, negujem svoje misli in telo, sem stabilen/stabilna in 
siguren/sigurna vase, zaupam sebi in drugim, da stvari rešim na najboljši možen način.« 

ZDRAVILNI ZVOK: Najprej globoko in sproščeno vdihnite nato pa sunkovito izdihnite zvok  
»hu«. Ponovite 3x.  
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JESEN 
 

 

 

JE ČAS OBILJA IN PLJUČ 

Obdobje pljuč je čas jesenskega odpadanja listja, ki se bo korak za korakom recikliralo in 

pretvorilo v bogat humus za zemljo. Čas, ki daje človeku moč in priložnost, da spusti in 

odstrani, kar ni več uporabno in shrani tisto, kar je pomembno in ga bo ohranjalo čez zimo 

in še dlje. Obdobje jeseni je čas hvaležnosti in refleksije preteklega obdobja, čas zahvale za 

vsa pozitivna doživetja, za dobro letino, za vse uspele in hkrati z razlogom neuspele 

projekte, ki so prispevali k temu, da ste danes še bolj močni in odločni iti naprej. Zdaj je pravi 

čas, da vklopimo globinsko čiščenje in odstranimo vse, kar nam ne služi več. Jesen prinaša 

suhost, zato je nujno poskrbeti za to, da v tem času pljuča ostanejo vlažna. 

 

Pljuča pripadajo elementu kovine in so povezana z debelim črevesjem, s kožo, z belo barvo, 

s slanim okusom in se najmočneje odzivajo na čustvo žalosti. Pljuča nam omogočajo 

dihanje, ki nas povezuje navzven in navznoter, nam daje življenje in moč.  

Pljuča (obrambni minister) so naš največji organ, naš obrambni ščit, vladajo energiji 

vsega telesa, so nadzorni organ jetrne energije, upravljajo dihanje in izmenjavo kisika in 

ogljikovega dioksida v telesu, vzpostavljajo imunski sistem, nadzirajo izločanje vode, so 

povezana s sistemom limfe, skrbijo za kislo-bazično ravnovesje v telesu.  

Pljuča v telesu vzpostavljajo red. Skrbijo za ščit organizma pred invazijo zunanjih škodljivih 

vplivov: pred mrazom, vetrom, vročino, vlago in sušo. Predstavljajo most med materialnim 

in duhovnim.  
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Vaje so sestavljene tako, da enakomerno poskrbijo za ravnovesje mišic na obeh straneh 

enako. Osnova je v tem, da prsne mišice podaljšujete, sprostite in odpirate, zgornji del hrbta 

pa krepite. Vaje odklepajo timus, žlezo imunskega sistema in »točko kril« med lopaticama. 

Ta akupresurna točka je močno povezana s čustvi, vedno ko ne zaupamo vase in smo 

obteženi s skrbmi, se prav v tem delu upognemo in zakrčimo. Bodite pozorni na sproščeno 

dihanje. Naj dih poganja vaše gibanje.  

Položaji, pri katerih se nagibamo v zaklon, odpirajo prsni koš in s tem tudi pljuča in srce. 

Poveča se občutek notranjega prostora in s tem tudi prepoznavanje svojih sposobnosti in 

zmožnosti. Pridobimo si občutek, da se ni treba krčevito braniti, ampak najdemo v sebi 

dovolj poguma, da se spopademo z novimi izzivi, da se odpremo in zaupamo. Subtilna 

energija telesa se usmeri proti srcu in pljučem ter nam pomaga, da zdravilna energija diha 

očisti vse negativne občutke, ki so se tam nakopičili. Zatorej, veliko odpirajte prsni koš in v 

odprtem položaju predihavajte. Naj bodo vdihi globoki in sproščeni, izdihi pa dolgi in 

intenzivni.  

 

MAČKA 

  
KONJSKI HRBET JEZNA MAČKA 

 

Začetni položaj je opora na vseh štirih. Kolena so postavljena v širini bokov, navpično pod 

kolki. Dlani so postavljene v širini ramen, navpično pod rameni. Najprej vdihnite in hkrati 

poglejte naprej tako, da sprostite hrbtenico v konjski hrbet. Nato z izdihom usločite hrbet 

in hkrati poglejte v popek-jezna mačka. Trebušne mišice so sproščene. Gibanje naj bo 

tekoče, sproščeno in usklajeno z dihanjem. Bodite pozorni na dolg izdih, saj šele ko boste 

res do konca izdihnili, boste lahko tudi globoko in sproščeno vdihnili. Če imate občutljiva 

kolena, jih podložite z mehko blazino. Če imate težave z vratom, pazite, da glave ne 

postavljate preveč v zaklon. Vajo ponovite 6-8 krat. Mačka krepi pljuča in pljučni meridijan. 

Masira prebavni sistem.  Odpira in masira žlezo timus ter »točko kril« med lopaticama. Pri 

ženskah lajša menstrualne krče. Vrača prožnost  hrbtenici.  
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ZIMA 
 

 

JE ČAS VODE, NABIRANJA ZALOG IN LEDVIC  

Letni ciklus se konča v ledvicah, ki so zagonska moč – voda, ki bo naslednjo pomlad pognala 

nove brste in poganjke iz lesa (jeter) ter spodbudila v vsakem od nas skrivnostne kalčke 

smiselnosti našega obstoja. Narava se pozimi iz površja skrije globoko v zemljo; postane 

seme, ki v tišini, temi in praznini nabira energijo, da lahko spomladi vzklije. Zima je obdobje, 

ko si telo nabira zaloge.  

Ledvice vladajo kostem, odpirajo se v ušesa in se odražajo na laseh. Uravnavajo hormonski 

sistem, spolno in ustvarjalno energijo. Skrbijo za zdrave reproduktivne organe, kosti, zobe, 

lase, možgane in živčni sistem. Povezujejo se z  nadledvično žlezo in mehurjem.  

 

LEDVICA »SKLADIŠČE ŽIVLJENJSKEGA JEDRA« 

Ledvice ležijo posteriorno v trebušni votlini, vsaka na svoji strani hrbtenice. Desna ledvica 

je tik pod jetri, leva pa pod trebušno prepono ob vranici. Nad vsako od obeh ledvic 

leži nadledvičnica-žleza z notranjim izločanjem, ki skrbi za odgovor telesa na  stres preko 

izločanja stresnih hormonov. Zgornji del ledvic leži za enajstim in dvanajstim rebrom in je 

na ta način zaščiten. Med drugim in tretjim vretencem izhajajo živci, ki ledvice oživčujejo, 

hranijo in napajajo. Temu delu hrbtenice zato pravimo tudi »Vrata življenja«. 
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POSKRBITE ZA ZDRAVJE LEDVIC 

 

Ledvice so simbol nežnosti, ker se v nežnosti skriva največja moč. Nežnost je čustvo, ki 

krepi ledvično energijo. Zdrava energija v ledvicah ustvarja odločnost in pripravljenost na 

spremembe, zato se trudite ledvica nenehno krepiti.  

 

 

 

 

SAMOMASAŽA LEDVIC 

 

Udobno se usedite. Najprej si pogrejte dlani. Nato vroče dlani položite na področje ledvic 

in jih nežno drgnite tako dolgo, da koža postane vroča.  

Potem najdite mesto ledvic tik nad spodnjim rebrom na zadnji strani hrbta na obeh straneh 

hrbta. Dlani stisnite v pest in ledvici trepljajte s hrbtišči dlani. Potem še nekaj časa samo 

grejte z dlanmi in dihajte v ledvice.  
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O AVTORICI 

 
MATEJA TUTA,  

univ. dipl. športna pedagoginja, AXIS terapevtka 

 

 » Nihče drug nas ne more pozdraviti,  
 če mi sami ne skrbimo za svoje zdravje!« 

 

Že  dobro desetletje delujem kot samostojna podjetnica, kjer skupaj s svojim partnerjem 

razvijam Axis terapijo. Vodim individualne in skupinske vadbe, masiram, svetujem in 

izobražujem za preventivo zdravja.  

Pri svojem delu ugotavljam, da imajo ljudje premalo znanja o delovanju telesa in posledično 

le to raje prepuščajo v roke zdravnikom in drugim terapevtom. Zato je v prvi vrsti moje 

poslanstvo pomagati ljudem pri ustvarjanju in ohranjanju boljšega zdravja in bivanja s čim 

manj bolečinami ter učiti posameznika veščin življenja, da bo lahko svoje zdravje vzel v 

svoje roke. Pri tem združujem različna znanja in prijeme. Znanja črpam od avtorjev, 

profesorjev, terapevtov, zdravilcev in drugih mentorjev, ki verjamejo, da se je telo 

sposobno zdraviti samo. Črpam od tistih, ki se ukvarjajo z vzroki in znajo človeku na 

preprost in njim dosegljiv način pomagati. Vsa svoja znanja sproti uporabljam, raziskujem, 

se sprašujem in dopolnjujem v praksi axis terapije.  

Tako moja znanja postajajo izkušnje, ki mi vedno znova potrjujejo, da je človeško telo 

najbolj hvaležno, ko se z njim ukvarjamo sami. To nam tudi hvaležno vrača in sicer, z dobrim 

zdravjem in počutjem. 

 

 

VEDNO V POMOČ 

 

Za AXIS terapijo pokličite 041 962247.  
 
eNOVIČKE – tedenski časopis s koristnimi informacijami o zdravju,… 
                      Naročite na mojaxis.si, v rubriki ŽELIM E-NOVIČKE.  
 

 

https://mojaxis.si/



