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ČAS ZIME, VODE, NABIRANJA ZALOG IN LEDVIC 
 

Po bioritemski uri kitajske medicine je za naše zdravje in regeneracijo najbolj dobičkonosno, da v 
zimskem času maksimalno poskrbimo za svoje ledvice. Čas, da obnovimo svoj hormonski sistem, 
ledvice, nadledvično žlezo, spolno in ustvarjalno energijo, reproduktivne organe, kosti, zobe, 
lase, možgane, živčni sistem in vezivno tkivo. 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 pripadajo elementu vode. Voda vpliva na našo voljo in sposobnost, da izkoristimo vse 
potenciale. Kitajci jo opisujejo kot »osnovo vseh jin in jang energij« in ostalih štirih elementov v 
ciklusu. Kadar je element vode zdrav, nismo niti preveč in niti premalo ambiciozni.  

LEDVICA »SKLADIŠČE ŽIVLJENJSKEGA JEDRA« 

V Kitajski medicini so ledvica »Skladišče življenjskega jedra«, saj so pretežno odgovorna za 
nastanek in razpršitev toplote in energije po telesu. Pravijo, da Ledvica vodijo naše kosti in 
okostje, zmožnost razmišljanja, spomina in domišljije. Duh ledvic določa moč naše ambicioznosti, 
volje in nagona po preživetju. Ker ledvice čistijo, razstrupljajo, spreminjajo in odstranjujejo, jih v 
vzhodni medicini imenujejo tudi sedež moči in inteligence. 

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 kortikosteroidov in kateholaminov, vključno s kortizolom in adrenalinom. 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. 

        
  

 V zahodni medicini sta ta dva žlezasta organa v obliki fižola odgovorna za uravnavanje 
vode in izločanje odpadkov. Pomagajo prečistiti odpadne snovi iz krvi. Vsak dan se v 
ledvicah prečisti približno 160 litrov krvi. Iz telesa s sečem odstranjujejo škodljive snovi in 
odvečno tekočino. Vsak dan se izloči od 1,5 do 2 litra seča, ki teče v mehur in vsebuje za 
telo škodljive produkte presnove.  

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Trebu%C5%A1na_votlina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrbtenica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jetra
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trebu%C5%A1na_prepona
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vranica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nadledvi%C4%8Dnica
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDleza_z_notranjim_izlo%C4%8Danjem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stres
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kortikosteroid
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kateholamini
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kortizol
http://sl.wikipedia.org/wiki/Adrenalin
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rebra
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KAJ JE TREBA POČETI ZA ZDRAVJE LEDVIC? 
 
 

 
 

DIHANJE 
 
 
 

DIHALNA VAJA: SKRKANJE ŽIVLJENJA 

 
To je najbolj dobrovoljna dihalna vaja, kar jih je. Vedno prenovi počutje, dvigne energijo in poživi 
vsako celico. Z njo se napijemo življenjske sile in zavemo svoje moči, ter nežnosti. Pri ženskah 
krepi tonus vagine, jo pomladi, prekrvavi in zavaruje pred vnetji; ugodno vpliva na maternico in 
jajčnike, ter ustavlja gravitacijo notranjih organov, obraza, črevesja. Za moške je to odličen 
trening za zdravo prostato: to vajo si morate obvezno zapomniti! Vsem nam poživlja hormone in 
nas globinsko pomlajuje. 

Izvedba: 
Uležite se v položaj mrtveca (zgornja slika). Stisnite mišice medeničnega dna. Vdihnite in 
dvignite/povlecite navzgor spodnje krožne mišice (ženske vaginalne in analne, moški analne.) 
Nato spet vdihnite in jih še malo dvignite, pa spet vdihnite, pa spet – 7x zapored vdihnite, dvigujte 
krožne mišice, nato za hip zadržite zrak in nato izdiiiiiiiiiihnite.  Izdihujte črko »fuuuu«, ki bo s 
svojim zdravilnim zvokom okrepila ledvično energijo. Ponovite 3 do 8 ciklov. 
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AKUPRESURNA TOČKA: ŽLEBIČ  

 

To je most med zgornjo ustnico in nosom. Dobro si zmasirajte to področje; zgladite ga in 
prekrvavite. Tukaj ne želimo imeti gub, saj se na tem področju stikata ying in yang meridijan; 
energija obnove in regeneracija ter aktivna, produktivna energija.  

Ta del obraza je povezan z reproduktivnimi organi; masaža bo pri ženskah pozitivno vplivala na 
maternico, jajčnike, hormone in libido; pri moških pa na prostato, plodnost in  erekcijo.  

 

AKUPRESURNA TOČKA: Ren3 (alarmna točka) 

To je nadorganska točka mehurja, znana tudi kot mu točka 
(podpirajoča). Najpogosteje se uporablja pri okvarah mehurja. 
Podpira funkcijo ledvico, še posebej njihovo jin energijo. Podpira in 
hrani maternico ter lajša menstrualne težave. Uporablja se tudi za 
obnovo in povečanje spolne sle, hlajenje vročinskih krčev in 
lajšanje tesnobe. Nahaja se na osrednji liniji spodnjega dela 
trebuha, palec pod razpoloviščem popka in sramne kosti. 

 

AKUPRESURNA TOČKA: KI3 (izvorna točka) 

Ta točka je generator in izvor obeh ledvičnih jin in jang 
energij. Stimulacija te točke podpira in hrani ledvice ter lajša 
tegobe ledvic, ki so povezane z neravnotežjem v energiji. Če 
je ta točka boleča, lahko nakazuje tudi na težave z išiasom. 
Lajša težave pri bolečinah v križu in kolenih, zaprtju, 
inkontinenci ter pomanjkanju spolne moči. Obnavlja energijo, 
voljo in motivacijo. Pomaga pri vročinskih krčih, nočnem 
potenju, nespečnosti.  Najdete jo na notranji strani gležnja, 
med maleolosom in ahilovo tetivo. 
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VAJE 
 

Mišica, ki je povezana z ledvicami, je ledvena mišica in se nahaja v notranjosti trupa. Omogoča 
upogibanje in rotacijo kolka pa tudi upogibanje in izravnavanje spodnjega dela hrbta. Zakrčenost 
mišice se kaže v bolečinah ter otrdelosti medenice in spodnjega dela hrbta. Ker podpira hojo – 
korake, ob zakrčenosti onemogoča normalno hojo. Kadar ledveno mišico raztezamo, krepimo, 
sukamo, masiramo in trepljamo, hkrati tudi nežno masiramo in prekrvavimo ledvice in krepimo 
njihovo energijo. 

 

Ker pa so ledvice močno povezane z mehurjem in reproduktivnimi organi, ne smemo pozabiti tudi 
na krožne mišice, ki vladajo medenici. Imamo pet krožnih mišic: dve očesni, ustno, analno, ženske 
še vaginalno, moški pa glavico uda. V kitajski medicini jim pravijo kar ‘vrata življenja’ – od njihove 
moči je odvisno ali življenje ostaja v nas, ali odteka iz nas. Tudi v jogi in ajurvedi se strinjajo s tem, 
zato jim tudi posvečajo ogromno treninga. Teorija in praksa mnogih uspešnih pomlajevalnih in 
samozdravilnih tehnik na svetu je vzpostavljanje in ohranjanje forme teh mišic. 
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KROŽENJE S POKRČENIMI NOGAMI  

 

Izvedba: 
Ležite na hrbtu in obe nogi objamete. Pazite, da je cel hrbet na tleh in vrat poravnan. Z rokama 
primete kolena in nežno krožite z njimi. Gibanje naj bo čim bolj tekoče, usklajeno z dihanjem. Ne 
smete čutiti nobene napetosti v telesu. Krožite 10 krat v eno in drugo smer. 

Učinkovanje: 
S to vajo poleg prebavil in notranjih organov nežno masirate tudi ledveni del hrbtenice. S tem 
blagodejno vplivate na ledvice. Mišice v spodnjem delu hrbta in kolkih se sproščajo in raztezajo, 
kar pomaga pri težavah z išiasom in bolečinah v križu. 

 

VESELI DOJENČEK 

  

Izvedba: 
Ležite na hrbtu. Noge dvignete in pokrčite. Z rokama primete stopala ali gležnje. Ob izdihu 
dvignete glavo tako, da pogledate skozi noge in hkrati nogi iztegnete toliko, kolikor vam to 
dopušča gibljivost nog. Ko stegujete nogi narazen, hkrati stiskate tudi mišice medeničnega dna. 
Izduhujete črko »fuuu«, ki je zdravilni zvok ledvic. Ob vdihu spustite glavo na tla in hkrati pokrčite 
nogi. Ponovite 6 do 8 krat. 

Učinkovanje:  
Vaja je odlična za križnico, saj jo masira in prekrvavi. Krepijo se mišice medeničnega dna. Raztezajo 
se mišice notranjega dela stegen in krepijo se trebušne mišice. Z močnim raznoženjem se 
pospešuje prekrvavitev ledvičnega meridijana. Vaja je odlična tudi za kolke, saj jih odpira. 
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HRANA 
 
 

Ledvica krepijo živila modro črne (indigo)in vijoličaste barve in slanega okusa: stročnice, fižol, 
morske alge, ribe, orehi, jajčevci, rdeči radič, rdeče zelje, borovnice, slive, robidnice, črni ribez, 
rozine. Modra in vijoličasta hrana spodbujata zdravje kosti, izboljšujeta spomin, utrjujeta zdravje 
urinarnega trakta, dvigata "dober" holesterol in pomagata vzdrževati zdrave možgane. Povečani 
sta tudi prekrvavitev in mikrocirkulacija. Pomembno je, da je hrana čim bolj sveža in nepredelana, 
da v sebi zadrži vitamine in minerale. Na vašem jedilniku naj se znajde veliko toplih enolončnic in 
drugih jedi »na žlico« (buranja, Martinova pojedina), ki bodo pogrele  ledvice in poživele krvni 
obtok. 

 

SUPERŽIVILO 
PETERŠILJ vsebuje edinstveno kombinacijo hranil, zaradi katerih ga uvrščamo med superživila. 
Lastnost peteršilja je, da je bogat s flavonoidi, ki so znani po močnih antioksidativnih lastnostih. 
Peteršilj vsebuje tudi približno trikrat toliko vitamina C kot pomaranče. Vsebuje ogromno 
klorofila, t.i. vira energije, ki daje zeliščem in rastlinam značilno zeleno barvo. Klorofil 
pomaga alkalizirati telo, očistiti kri in proizvajati nove rdeče krvne celice. Zaradi teh lastnosti lahko 
peteršilj izboljša celično oskrbo s kisikom. Povečana oksigenacija pomeni povečano celično 
energijo in intenzivnejše razstrupljanje ter zdravilne učinke. 10g peteršilja pokrije celotne dnevne 
potrebe po nekaterih vitaminih in mineralnih snoveh, kot so železo, fluorid, mangan, kalcij, 
magnezij, fosfor ter vitamini A,E,C in B1. V peteršilju je tudi veliko kalija in folne kisline.  Peteršilj je 
diuretik, razstruplja telo, razbremenjuje delovanje ledvic in spodbuja delovanje presnove. Poleg 
tega krepi in podpira jetra pri dejavnosti razstrupljanja. Ker pospešuje izločanje sečne kisline, 
peteršilj pomaga tudi pri putiki, revmi in artritisu. 
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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-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/
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