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ČAS KOVINE, JESENI, OBILJA IN PLJUČ 
 
Obdobje pljuč je čas jesenskega odpadanja listja, ki se bo korak za korakom recikliralo in 
pretvorilo v bogat humus za zemljo. Podobno element kovine, ki vlada organu pljuč, 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 
reflekije 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.  
 
 
Po bioritemski uri kitajske medicine je za naše zdravje in regeneracijo najbolj 
dobičkonosno, da maksimalno poskrbimo in odpremo svoja pljuča – element kovine. 

 

 

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 in se najmočneje 
odzivajo na čustvo žalosti. Predstavljajo most med materialnim in duhovnim. Pljuča v 
telesu vzpostavljajo red. Skrbijo za ščit organizma pred invazijo zunanjih škodljivih 
vplivov: pred mrazom, vetrom, vročino, vlago in sušo. Povezana so s kožo, debelim 
črevesom, nosom in imunskim sistemom.  

 



 

11 | s t r a n  
 

KAJ JE TREBA POČETI ZA ZDRAVJE PLJUČ? 
 

Odpirati pljuča:  
to bo optimiziralo naš metabolizem, ter vsrkavanje hranilnih snovi. 

 

 
DIHANJE 

 
 

Vladavina elementa kovine in močna energija pljuč šepetata: 

‘Vdihni, kar si želiš, izdihni, česar ne potrebuješ.’ 

 
 
Pljuča nam omogočajo dihanje, ki nas povezuje navzven in navznoter, nam daje življenje in 
moč.  Vodijo celodnevno delovanje telesa, ki sloni na dihanju. Delavci v pljučih skrbijo, da 
ostaja telo čilo. Njihovo delo je sprejemanje življenjsko pomembnega kisika v telo in 
iztiskanje strupenega ogljikovega dioksida iz telesa. V pljučnih mešičkih poteka izmenjava 
plinov.  
 
Pomagale bodo dihalne vaje za stabiliziranje simpatičnega in parasimpatičnega 
živčevja. Trening dihanja je zlata vreden, zato veliko dihajte, posvetite svojo pozornost 
svojemu dihu, kjerkoli ste. Upočasnite in poglobite svoj dih ne glede na to, kaj počnete in 
v kakšni situaciji se nahajate. Predvsem bodite na svoj dih pozorni pred spanjem. Naj bo 
vaše vodilo dih, ki vas bo popeljal v spanje in ne utrujenost. Vsaj 3 minute globoko in 
počasi dihajte in opazujte, kaj se dogaja z vašim telesom in počutjem. Dih je glavni 
pomočnik, ki tako kot veter, odnaša stvari, jih naredi pretočne, jih spremeni in obogati s 
svežo energijo. Pojdite ven, dihajte in pustite vetru, da diha z vami. Poskusite začutiti 
stanje, ki si ga želite, predstavljajte si, da je že vse tako, kot mora biti.  
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Uporaba: 

• Podpira imunsko energijo, ki izvira v plučih. 
• Pomaga pri zdravljenju pljučnih obolenj, kot so prehladi, bronhitis, astma in 

sinusne infekcije. 
• Podpira in premika kri, da zaustavi hitre krvavitve in uravnava miren krvni obtok. 
• Lajša tesnobo, vzdražljivost in razbijanje srca. 

 

AKUPRESURNA TOČKA (LU1) 

 
Kitajci verjamejo, da energija zemlje 
»mati kovine« oskrbi hlev in zagotovi 
dom za dragocene minerale in rude. Ta 
točka je nadorganska točka na 
sprednji strani telesa.  

Najdemo jo 3 prste lateralno od prsne 
bradavice, na nivoju prvega 
medrebrnega prostora. 

Uporaba: 

• Ustvarja dodatno energijo in kri in premika energijo skozi celotno telo. 
• Pomaga pri proizvodnji in distribuciji obrambne energije, ki podpira imunski 

sistem. 
• Hladi vročino iz pljuč in preprečuje pojave, kot so suh kašelj, tuberkuloza, pljučnica, 

bronhitis, kronični prehladi, sinusitis in astma. 
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VAJE 
 

 

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. Pridobimo si občutek, da se ni treba krčevito braniti, ampak najdemo v sebi 
dovolj poguma, da se spopademo z novimi izzivi.  

Subtilna energija telesa se usmeri proti srcu in nam pomaga, da zdravilna energija diha 
očisti vse negativne občutke, ki so se tam nakopičili. 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. 

 

Vaje so sestavljene tako, da enakomerno poskrbijo za ravnovesje mišic na obeh straneh 
enako. Osnova je v tem, da prsne mišice raztegujete, sprostite in odpirate, zgornji del 
hrbta pa krepite. Bodite pozorni na sproščeno dihanje. Naj dih poganja vaše gibanje.  

Če potrebujete med vajami počitek, počivajte! S tem boste telesu dali možnost, da 
maksimalno vsrka vse, kar mu dajete.  

Sprostite misli, tako bo vaše telo imelo več energije za pripravo na zimo. Narava se 
pospravlja vase, posnemajte jo. 
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HRANA 

 
 

Pljuča krepijo živila bele barve in ostrega okusa. Zato naj se v jesenskem času na vašem 
jedilniku čim več krat znajdejo: hruške, por, česen, beluši, kumara, redkev, čili, črni poper, 
ingver, zelje, cvetača. V bistvu so to živila, ki nam jih ta letni čas pobiramo na vrtovih. 
Narava zelo dobro ve, kaj je dobro za nas.  

Zdaj je tudi idealen čas za mini kuro z MAČJIM KREMPLJEM. Začnite dan z zvrhano žličko 
tega ‘indijanskega zdravila za vse’ in to počnite  21 dni.  Lahko si ga primešate v limonado 
ali ohlajen čaj . Pomagal vam bo razstrupiti telo in ga pripravil na celoletno regeneracijo. 
Ubil bo kandido, očistil prebavni trakt, okrepil imunski sitem, regeneriral ščitnico, pregnal 
bo kronično utrujenost, bakterije, viruse, glivice, herpese, afte in parazite.  
 
Uporabljajte KAJENSKI POPER. Užijte ga vsaj 1 ščepec na dan. Daste ga  lahko kamorkoli: 
v juho, solato, na ribico, v napitek ali smothie in v domače presne sladice. Prečistil bo vaš 
dihalni sistem, krepil vaš imunski sistem ter vzpostavljal bazičnost v vašem telesu. 
 
ZNEBITE SE SLADKORJA! Iz svojih skritih sladkih kotičkov pomečite stran vse sladkarije. 
Zaradi sladkorja organizem izgublja vitamine in minerale, kosti so krhke, imunski sistem je 
oslabljen, hormonsko ravnovesje se ruši in telo je zakisano. Sladkor je droga in strup! 

Vsako jutro si pripravite ZELENI SMOOTHIE, ki je  rudnik klorofila. S smoothijem boste 
vzpostavili bazično ravnovesje v organizmu, ter dobili mnogo pomembnih vitaminov in 
mineralov. Ker so vsa živila iztisnjena v sok, se hranljive snovi zlahka in hitro vsrkajo v kri.   
Zeleni smoothie bo stabiliziral vaš krvni sladkor v krvi in tako boste boljše poskrbeli za 
redne obroke in uravnavanje lakote čez dan. Napolnil vas bo z energijo in dobrim 
počutjem. Čisto v vsakem obroku bi moralo biti kaj zelenega! 

http://www.faceforceyoga.com/trgovina/macji_krempelj
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ZELENI SMOOTHIE S SPIRULINO 

Potrebujemo:  

• 2 avokada 
• 2 jabolka 
• 6 svežih listov špinače 
• 2 dl soka pšenične trave 
• 1 žličko spiruline v prahu 

 

 

Priprava: 

Sadje olupimo in narežemo ter ga skupaj z listi 
špinače v mešalniku zmešamo, da postane 
kašast. Dodamo prah spiruline in sok pšenične 
trave. Če nam je ljubši bolj gost okus smoothie-
ja, potem dodamo čisto malo soka, sicer ga 
lahko damo več. Na koncu vse skupaj še enkrat 
zmešamo v mešalniku in hladno postrežemo. 

Za še bolj svež in hladen okus lahko dodamo nekaj kock ledu in jih skupaj z napitkom 
zmešamo v mešalniku.  

  



 

29 | s t r a n  
 

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-zdrave-ledvice/
http://trgovina.mojaxis.si/izdelek/poskrbite-za-zdrava-jetra/
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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/

