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ČAS POMLADI, NOVEGA ZAČETKA,  
RASTI IN JETER 

 
Jetra so nedvomno eden izmed najpomembnejših organov v našem telesu. Imajo številne 
naloge in za naše optimalno delovanje opravijo toliko dragocenega dela, da jim moramo od časa 
do časa privoščiti dotok nove energije, da se očistijo in okrepijo ter našemu organizmu laže 
pomagajo pri premagovanju tako fizičnih kot psiholoških vsakdanjih izzivov.  

Včasih se jim ne posvečamo v tolikšni meri kot na primer srcu, krvožilnemu sistemu, črevesju ali 
možganom in malokdo ve, da so največji organ, takoj za kožo. Priporočljivo je torej, da si od časa 
do časa vendarle vzamemo čas tudi zanje in jim privoščimo temeljito razstrupljevalno kuro, tako 
na telesnem, čustvenem kot tudi duhovnem področju.  Hvaležna nam bodo. 

 

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, zdravili in drugimi kemijskimi substancami, 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. 
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JETRA SO NAŠ  
‘RAZSTRUPLJEVALNI GENERAL’ 

Jetra imajo težko nalogo, saj  24 ur na dan filtrirajo kri (sicer polno hranil), preden zaokroži po 
telesu, da nahrani druge organe. Jetra iz krvi izločajo strupe, ki jih zaužijemo ali vnesemo v telo 
skozi kožo in dihala. Medtem ko srce 'samo' črpa in pljuča 'le' dihajo, imajo jetra, poleg možganov, 
kar precej nalog: vse delce hrane spreminjajo tako, da jih lahko celice uporabijo, kot največja žleza 
telesa dnevno proizvedejo skoraj liter žolča, ki v črevesju razgrajuje maščobe, poleg tega pa so 
jetra tudi mesto razkrajanja postaranih rdečih krvnih telesc, hormonov in krvnih beljakovin. 
Številne strupene snovi se tu spremenijo v nenevarne. 

 

Poleg čiščenja krvi opravljajo jetra še številne druge življenjsko pomembne funkcije:  

o Nadzorujejo kite in vezi. 
o Urejajo menstruacijo. 
o Razgrajujejo beljakovine, ogljikove hidrate in maščobe. 
o S tvorjenjem žolča sodelujejo pri presnovi maščob. 
o Shranjujejo vitamine a, d, e in k (ki so topni v maščobi). 
o Preko skladiščenja glikogena sodelujejo pri uravnavanju krvnega sladkorja. 
o Sintetizirajo krvne beljakovine in so tudi eden od rezervoarjev sveže krvi v telesu. 
o Proizvajajo tudi na tisoče encimskih sistemov, ki so odgovorni za skoraj vsako telesno 

dejavnost, kot npr. pravilno delovanje oči, srca, možganov, spolnih žlez, sklepov in ledvic. 

 

Jetra se odpirajo v oči in se izražajo na nohtih. Zaradi pomanjkanja krvi jeter so nohti brazdasti in 
razpokani. Dober vid je znamenje, da jetra normalno delujejo in da je v njih dovolj krvi.  
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KAKO OKREPIMO OČESNE KROŽNE MIŠICE? 

 

Udobno se ulezite na hrbet. Telo naj bo popolnoma sproščeno. Brado potisnite malenkost naprej 
proti prsnemu košu, da je vrat dolg in poravnan. Sklenite dlani in jih drgnite tako dolgo, da 
postanejo vroče. Vroče dlani položite na oči in naredite tri sproščene in globoke dihe. Nato 
položite roke nazaj ob telo. 

 Z očmi najprej poglejte:  

 5x gor in dol, 
 5x desno in levo, 
 5x diagonalno desno gor in levo dol, 
 5x diagonalno desno dol in levo gor, 
 5x zakrožite v desno in levo stran. 

Nato spet sklenite dlani in jih drgnite tako dolgo, da postanejo vroče. Vroče dlani položite na oči in 
naredite tri sproščene in globoke dihe. 

S to vajo boste prekrvavili očesno krožno mišico. Super vaja za hitro poživitev. Oči se bodo lepo 
odprle in bodo delovale večje. Po vaji boste dobili občutek jasnosti in odprtosti.  

 

 

Razumevanje jeter po KTM in AM (kitajski tradicionalni in ajurvedski medicini) 

BARVA ČUSTVO ELEMENT ČUTILO ZVOK LETNI ČAS 

zelena jeza les oči ššššš pomlad 

 

Najbolj primeren čas za jetra je med 1.00 in 3.00 uro ponoči. Ob tej uri je najpomembnejši 
globok spanec, da lahko jetra zberejo kri iz obtoka in organov ter jo začnejo razstrupljati. Torej 
telo mora biti že dovolj spočito, da lahko jetra začnejo svojo nočno službo prečiščevanja krvi in 
spodbujanja proizvodnje nove. 
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KAJ DELA JETRA ŠIBKA NA ČUSTVENI RAVNI? 

 

Delovanje jeter zaustavijo izbruhi jeze, kar posledično ovira tudi čiščenje in vodi k zastrupljanju 
telesa. Ponavljajoči se izbruhi jeze, frustracije, agresija, jeza, bes, notranji konflikti in boji lahko 
dolgoročno trajno okvarijo jetra. Jetrom škoduje tudi to, da za svoje težave krivimo druge, da 
živimo vlogo žrtve in se smilimo samemu sebi. Zdravje jeter slabi tudi nesposobnost oproščanja, 
držanje zamer, ljubosumje, zagrenjenost, razdražljivost, sovraštvo in težave z zaupanjem v druge. 
Pa vse odvisnosti, vsi presežki in vsa pretiravanja.  

Jeza je lahko zelo konstruktivno čustvo, če je opažena, pravilno izražena in uporabljena za premik 
naprej. Lahko pa vas ustavlja, zapira in hromi. Posvetite se ji. Opazujte in poslušajte se, najdite kje 
je. Vsakič, ko jo začutite, se z njo soočite, ter se odločite kaj boste iz nje naredili. Včasih jo bo treba 
izpihniti in predihati, drugič izkomunicirati, tretjič naj bo gorivo za spremembe. A vedno bodite vi 
opazovalec nje in ne ona zatiralec vas! 

Jetra slabi tudi neodločnost pri sprejemanju odločitev, izguba ‘velike slike’ v življenju, v smislu, 
da se oddaljimo od svojih sanj in ciljev. Nezaupanje, da je življenje obilje, ter da nam pripada 
bogastvo na vseh področjih. Vsakič, ko smo preveč usmerjeni v prihodnost in na to, kaj vse še 
moramo narediti – ne opazimo pa sedanjega; stresiramo svoja jetra. Prav je, da imamo cilje, a naj 
nam to ne vzame stika s tukaj in zdaj. 

Vseh teh čustev se ne moremo znebiti, lahko jih pa preobrazimo. Najprej se jih je treba zavedati, 
jih videti, opaziti kako se odražajo v našem vsakdanu, v naših mislih in reakcijah; nato pa jih (brez 
občutka krivde) osvobodimo in preusmerimo v občutke, ki so za nas podporni. Sami si izbiramo 
čustveno klimo, v kateri živimo in sami kreiramo svoje počutje. Pri vsem tem pa so nam v veliko 
podporo dihalne vaje in sprostitvene vaje za jetra, pa prehrana in vpogledi vase. Zato bodite 
pozorni predvsem na to, kaj vam »gre na jetra«. 

 

 

 

V nadaljevanju si lahko preberete nekaj preprostih napotkov, kako okrepiti zdravje svojih jeter. 
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KAJ JE TREBA POČETI ZA ZDRAVJE JETER? 
 

 
 

DIHANJE 
 
 

DIHANJE V POLMESECU 
To dihalno vajo lahko uporabite zjutraj za učinkovito prebujanje, sredi dneva, ko vam zmanjka 
energije ali pa takrat, ko si želite osvežiti misli in prevetriti glavo. Še bolj učinkovita bo, če jo boste 
izvajali na svežem zraku v naravi. 

Eden od poglavitnih ciljev dihanja je zagotoviti prosto kroženje praničnim energijam po vsem 
telesu na vseh nivojih. Pretočne dihalne poti so ključnega pomena, da se poživljajoča energija, ki 
jo dihamo, optimalno razporedi po vsem telesu. S polnim, globokim in počasnim dihanjem se 
telesu povrne življenjska energija.  

 

Zdravilni zvok za razstrupljanje jeter,  oziroma celotnega elementa lesa  (žolčnik, kite, kri in 
oči) je zvok »ššššššššššš«.  Močno osvobaja vsa ujeta čustva, pomirja in sprošča jezo, zamere, 
ljubosumje,  vrača nas v sedanjost in razjasni sliko prihodnosti, daje nam moč za dosego naših sanj 
in ciljev .  Fizično krepi tudi vid.  

Zato vedno, ko začutite, da vas ‘lesena čustva’ začnejo ustavljati, posezite po zdravilnem zvoku 
»ššššššš«, Kot da bi hoteli potolažiti svojega otroka.  

Vdihi masirajo in odpirajo jetra, izdihi jih sprostijo. Ko se nagnite v levo ob srkanju zraka razprite 
oči (skoznje gre meridijan jeter), ko se nagnete v desno, izpihujete zvok »ššššš«, da lahko organ 
jeter iztisne in sprosti to, kar se je odprlo. 
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VAJE 

 

Pri vajah za zdrava jetra dajem poudarek na učinku razstrupljanja, saj je to ena poglavitnih in 
najtežjih nalog, ki jih naša jetra opravljajo.  Zato potrebujejo pomoč ravno tukaj. Vsi predkloni, 
zakloni, odkloni, še najbolj pa zasuki, spodbujajo delovanje jeter, jih nežno masirajo in pomagajo 
pri čiščenju telesa.  

 

Zasuki so v procesu razstrupljanja jeter zelo pomembni. Ožemanje iztisne iz telesa vse, česar ne 
potrebujemo. Razbremenijo in prekrvavijo ledveni del hrbtenice, celotno telo in organe napolnijo 
s kisikom, poskrbijo za prožnost celotne hrbtenice ter prižigajo hipofizo in epifizo.  

Predkloni z raztegom ledvenega predela hrbta odpirajo pretočnost ‘Vrat Življenja’ - področje 
med drugim in tretjim ledvenim vretencem, ki dovaja energijo in kisik do reproduktivnih organov, 
ledvic, jeter in možganov. Pri umirjanju stresnih situacij vam bodo najbolj pomagali predkloni, saj 
usmerjajo našo pozornost navznoter v telo in naše občutke. Na globoki notranji ravni nas soočajo 
s potlačenimi skrbmi in problemi, katerih napeta energija se kopiči ter skladišči v mišicah. V 
predklonu se lahko enostavno osvobodimo vseh negativnih misli, počasi opuščamo občutke jeze, 
krivde in obžalovanja. Inverzni položaji so tisti, pri katerih je glava spuščena nižje od ravni srca. 
Simbolično obračajo naš svet »na glavo« ter nam s tem nudijo priložnost, da spremenimo pogled 
nase. To nas lahko pripelje do zanimivih spoznanj o tem, kaj je v resnici pomembno in kaj ne. Poleg 
spodbujanja prebave ter nežne masaže notranjih organov, sproščanja in raztezanja mišic vratu, 
hrbta, zadnje strani nog in zadnjice, nam predkloni pomagajo, da sveže misli pritečejo v glavo, da 
očistimo svoj um in se umirimo.  

Zakloni in odkloni raztegujejo in krepijo ledveni predel hrbtenice in področje trebuha. Ko se 
mišica krči, pomagamo telesu, da se strupi prosto izločijo. Ko se mišica razteguje, pomagamo 
telesu, da hrana in kisik prosto vstopajo v organe. Na čustveni ravni položaji, pri katerih se 
nagibamo v zaklon, odpirajo prsni koš in srce. Poveča se občutek notranjega prostora in s tem tudi 
prepoznavanje svojih sposobnosti in zmožnosti.  
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GRENIVKA Z MEDOM TOPI MAŠČOBE 

Grenivke so priporočljive za zdrave ljudi. 
Če je z vašim zdravjem vse v redu, vam 
bo grenivka pomagala pri ohranjanju 
imunskega sistema pri razstrupljanju, 
očiščevanju in vzdrževanju visoke 
energije. 

Poleg ogromno vitamina C vsebujejo 
grenivke še vitamine A, B, D in E. Med 
minerali po količini izstopajo kalcij, 
magnezij, cink, baker, železo in fosfor. 
Grenivke imajo antibakterijske lastnosti, 
vsebujejo pa tudi veliko antioksidantov. 

Kombinacija z medom je še posebej 
zdravilna. Pomaga pri zniževanju telesne teže (napitek dobesedno topi maščobe) in pri ohranjanju 
zdrave kože, las in nohtov. 

Grenivkam in sokovom iz grenivk se morajo izogibati vsi, ki imajo visok krvni pritisk. Prav tako ne 
smete jesti grenivk, če jemljete antibiotike ali antidepresive. Tudi bolnikom z rakom zdravniki ne 
priporočajo grenivk . 

 

 

KAKO PRIPRAVITI OČIŠČEVALNI NAPITEK? 
Za pripravo napitka potrebujete:  

• 1 grenivko (olupite jo tako, da na 
njej ostane čim več belega mesa 
od lupine) 

• 1 žlica medu 

 

Priprava: 
Grenivko olupite in jo skupaj z medom 
dajte v mešalnik. Mešajte tako dolgo, da 
dobite homogeno tekočo zmes. 
 
Tak napitek ima veliko pektina, ki znižuje nivo slabega holesterola v krvi in znižuje tudi trigliceride. 
Z znižanjem sladkorja, se bo normaliziral tudi vaš metabolizem. Če redno uživate grenivke, si lahko 
znižate holesterol za 15 %, trigliceride pa tudi do 27 %. 
 
Če napitek popijete po obroku, je enako, kot če bi pojedli obrok s pol manj kalorijami. Grenivka z 
medom namreč namreč močno zaposli prebavni sistem, zato so učinki hujšanja vidni že po samo 
nekaj dneh rednega pitja. 
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Ostale priročnike o zdravju v posameznih 
letnih časih  si lahko naročite s klikom na 
spodnje slike: 

 

                                            

 

 

                                          

http://trgovina.mojaxis.si/izdelek/poskrbite-za-zdravo-srce/
http://trgovina.mojaxis.si/izdelek/poskrbite-za-zdravo-vranico/
http://trgovina.mojaxis.si/izdelek/poskrbite-za-zdrava-pljuca/
http://trgovina.mojaxis.si/izdelek/poskrbite-za-zdrave-ledvice/
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O AVTORICI: 
MATEJA TUTA 

Že kot otrok sem zelo težko prenašala sedenje. Vedno sem 
poslušala, da nimam »lederzica«.  Potrebovala sem veliko 
gibanja in hvaležna sem, da sem imela take starše in okolje, ki 
so mi to tudi omogočali.  

Ukvarjala sem se z različnimi športi, kasneje tudi vpisala  in 
končala Fakulteto za šport v Ljubljani. Izkušnje in poškodbe v 
športu so me pripeljale do športa za zdravje, ki je postal moja 
poklicna pot in moje poslanstvo. Po poklicu sem profesorica 
športne vzgoje. Sedem let sem poučevala športno vzgojo na 
osnovni šoli, vzporedno pa preko svojega športnega društva 
vodila še plesne skupine za otroke in skupinske vadbe za 
odrasle. Ko sem postala mama dvema deklicama, sem vse 
skupaj težko usklajevala, zato sem se odločila za samostojno 
pot.  

Svoj poklic sem nadgradila v Axis terapijo. S tremi glavnimi 
pristopi (masaža, hrana in vadba) pomagam ljudem vseh 
starostnih generacij pri ustvarjanju in ohranjanju zdravega 
načina življenja. Tako pri otrocih, kot pri odraslih ugotavljam, da 
neuravnotežena prehrana, sedenje in pomanjkanje naravnega 
načina gibanja, strahovi in negativne misli, najbolj ogrožajo 
zdravje človeka. Zato je moje glavno vodilo pri opravljanju 
svojega dela, svetovati in učiti  ter prenašati svoja znanja in 
izkušnje na ljudi, s katerimi delam. 

 
 

VEDNO V POMOČ 
 

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

 

http://mojaxis.si/
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