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ČAS POLETJA, CVETENJA, ZORENJA IN SRCA 
 

Po kitajski tradicionalni medicini se 5. maja začne obdobje ognja, čas ko predseduje srce – »cesar« 
vseh notranjih organov. Vse motnje in pozitivni vplivi so registrirani v srcu in pridejo na dan z 
jezikom. Ogenj v telesu ima vlogo notranjega izgorevanja, natančneje prebavljanja. Prečiščuje 
sistem z razgrajevanjem strupov, virusov in bakterij. Ogenj stoji za duhovnim razvojem, intuicijo, 
radovednostjo, zanimanjem in učenjem. Element ognja je povezan s poletjem, obdobjem 
cvetenja, toplote in izobilja v naravi. Medtem, ko je element lesa bolj povezan s kvalitetami v nas 
samih, ki so nam potrebne za izražanje naše individualnosti, je element ognja odgovoren za 
kvalitete, ki jih pridobivamo v odnosu z drugimi ljudmi. Element ognja nam daje iskro, veselje in 
toploto. To je čas zorenja, komunikacije, doseganja ciljev in usmerjenosti navzven. A rožica lahko 
zacveti le, ko ima dovolj vode, sicer se posuši. 

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. 

Dokler človek ne najde svojega srca, tava v temi. Ko najde srce, se začne  energija iz spodnjih nivojev 
transformirati in vse bolj se začnemo zavedati pomena bližine, prijateljstva in odnosov. Začutimo 
svobodo in svetlobo. Začnemo slediti sebi. Slediti začnemo resnici. Soočanje z njo včasih povzroča 
bolečine, a le tako pridemo do osvobojenja. 

 

 



 

9 | s t r a n  
 

PREMALO SPANJA 
Globok spanec da veliko energije telesu. Slabo spanje povzroči bolezni srca in raziskava v ZDA je 
pokazala, da ljudje, ki spijo manj kot 3 ure na dan, imajo težave s srcem. Znanstveniki dodajajo, da 
je kronično pomanjkanje sna povezano s povečano vsebnostjo nekaterih hormonov in kemijskih 
spojin odgovornih za prekomerno telesno težo, povišan krvni tlak, bolezni srca, možgansko kap, 
diabetes in povišano koncentracijo holesterola v krvi. 
 
SLABI ODNOSI S PARTNERJEM 
Slabi partnerski odnosi slabšajo delovanje srca. Raziskave so pokazale, da ljudje, ki nimajo dobrih 
partnerskih odnosov, večkrat zbolijo za boleznimi srca in ožilja. 
 
STRESNO DELOVNO OKOLJE 
Stresno in neustrezno delovno okolje povzroča slabo delovanje srca. Glavni razlog za slabo srce je 
stres in velika obremenitev. Ljudjem, ki delajo deset ali enajst ur dnevno, grozijo resne težave z 
zdravjem srca, objavljajo finski in britanski znanstveniki.  Gre za negativne stresne vplive, ki 
privedejo do sprememb v presnovnih procesih organizma. 
 

SLAB IMUNSKI SISTEM 
Znano je,da že navaden prehlad,kaj šele angina,gripa,pljučnica,herpes itd. povzroči v telesu pravo 
vojno stanje. Cela telesna kemija se bori proti vsiljivcem kot so virusi, bakterije, plesni itd. To pa 
močno obremenjuje srce,poviša se srčni utrip,pogosto tudi krvni tlak itd. V Koronarnem klubu 
poznamo veliko primerov,ki kažejo na usodne posledice kombinacije srčne bolezni s slabo 
imunsko odpornostjo.  

 

Čuvati srce pomeni torej tudi krepiti imunsko odpornost telesa. Z izogibanjem fizičnim in 
psihičnim preobremenitvam, industrijsko predeleni in preobilni hrani, ubijalskim razvadam kot so 
alkohol, tobak, škodljivemu okolju kot so prah, plini, hrup. In seveda z uvajanjem koristnih 
dejavnikov zdravja, kot so pretežno rastlinska hrana, dovolj vode in naravne maščobe (hladno 
stiskana olja, kokosovo olje, maslo), oreščki. Seveda tudi aktiven življenjski slog, ki pomeni vsaj 
eno uro lahkotne, živahne hoje 3-5x tedensko in čim manj sedenja. Telesna vadba naj zajema tudi 
dihalne vaje, krepitev ter raztezanje mišic in sproščanje oziroma meditacijo. 
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KAJ JE TREBA POČETI ZA ZDRAVO SRCE? 
 

Ker čas poletja že sam po sebi stimulira in ogreva srce, je pomembno, da imamo sklenjen 
tokokrog in vzpostavljeno povezavo med našo izvorno energijo ledvic in prodorno energijo 
srca. S tem bomo preprečili, da bi srčna energija zaradi prevelikega in premočnega ognja začela 
odtekati skozi glavo in njeno temensko točko in jo namesto tega zadržali v svojem domu, to je na 
področju srca in abdomna. Ko se plamen umiri, se tudi soba enakomerno razsvetli, takrat bolje 
vidimo, katere so tiste za nas res prave stvari, takrat se nam v očeh zaiskri in srce prebudi. Zato je 
potrebno intenzivno obujati funkcijo trodelnega grelca in osrčnika  

Če želimo uporabiti vse darove, ki nam jih ognjeno obdobje prinaša, moramo najprej in 
predvsem izkoristiti moč, ki jo ima noč! 

Zato bomo skrbeli za svoj ogenj predvsem tako, da bomo med 19 in 23 uro zvečer, ko sta dejavna 
meridijana osrčnika in trodelnega grelca pomagali svojemu organizmu, da shladi zaradi stresa 
pregrete organe in ponoči postane izvir vodenih, regeneracijskih hormonov. 

Osrčnik je najpreprosteje povedano oblekica, ki objema srce. Zaradi nepravilne cirkulacije, preveč 
obremenjenega simpatičnega živčevja (kar dela stres) in nepravilne prehrane bodisi skrči in začne 
‘dušiti’ srce, bodisi postane ohlapna, kar ravno tako škodi srcu. 

Trodelni grelec pa je naravni mehanizem  telesa za uravnavanje temperature. Njegova naloga je, 
da iztisne vročino iz pregretih možganov in srca, ter dvigne hlad iz ledvic in reproduktivnih 
organov.  Vroč zgornji del telesa se tako ohladi, premrzel spodnji, pa segreje. A zaradi previsokih 
stresnih hormonov (kortizol in adrenalin), zaradi napačne hrane, ki dviguje inzulin in zaradi 
neupoštevanja dejstva, da bi se zvečer morali ustaviti, ohladiti in ob pravi uri zaspati – se tudi ta, 
tako zelo pomemben obrambni mehanizem sčasoma pokvari. Telo tako začne trajno pregorevati, 
se sušiti, krneti in izgubljati svojo moč. 
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DIHANJE in MEDITACIJA 
 

OBRED NASMEHOV IN ZDRAVILNIH ZVOKOV 
 
Cikel zdravilnih, dihalnih zvokov kitajske medicine bo sprostil vseh pet glavnih notranjih organov 
in spustil inzulin, ter kortizol. Preprosto smehljanje v organe izvira iz taoistične starodavne 
medicine. S smehljanjem v notranje organe poskrbimo, da se le-ti očistijo, obnovijo in osvobodijo 
čustvenih blokad.  

Bistvo tega obreda je, da se s prijetno energijo in toplimi dlanmi dotaknete dela telesa, kjer 
prebiva določen notranji organ. V ta organ izpihujete zdravilni zvok, se vanj smehljate ter ga 
uskladite s pripadajačimi barvami in vrlinami. Nato se z dlanmi premaknete na naslednji 
organ....in tako prepotujete cel cikel petih organov.  

NOTRANJI ORGAN ZVOK BARVA VRLINA 

SRCE Haaaa RDEČA Samospoštovanje, 
ljubezen in sreča 

VRANICA Huuuu RUMENA Iskrenost in stabilnost 

PLJUČA Ssssss BELA Pogum 

LEDVICE Fuuuu TEMNO MODRA Mirnost in nežnost 

JETRA Šššššš ZELENA Prijazna in polna 
dobrote. 
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VAJE 

 

Začetni sklop vaj za zdravo srce sem postavila na noge, 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. Zastajanje izrabljene krvi v telesu je očitno pri krčnih žilah. Srce pa doživlja dodatne 
obremenitve tudi ob pomanjkanju krvi zaradi dehidracije ali ob preveliki prostornini ožilja zaradi 
vročine. 

 

 

STOJEČE ASANE  
pripravijo telo na globlje segajoče asane, 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 stoječe asane spodbujajo občutek prizemljitve in trdnosti, vzdržljivosti in 
notranje gotovosti. Pomirjajo in uravnovešajo duha. 
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ASANE NA TLEH 

Na tla sem postavila vaje, kjer so noge dvignjene. Če hočemo biti zdravi, moramo imeti vsaj nekaj 
minut na dan noge gor. Zakaj? 

o Ker s tem, ko so noge dvignjene navzgor, se v telesu obrne težnost cirkulacije. 
o Ker celostno prispeva k čiščenju organizma in sproščanju blokad. 
o Ker spodbuja delovanje ščitnice in srca. 
o Ker pospešuje krvni obtok, saj spodbuja vračanje krvi iz nog v srce. 
o Ker preprečuje zastoje krvi v venah. 
o Ker pomaga proti povešenosti organov v medeničnem predelu. 
o Ker poživlja in pomlajuje. 
o Ker dovede svežo kri in kisik v maternico in jajčnike. 

 
 
Ni nujno izbrati vaj, ki so na sliki. Lahko se enostavno uležete na tla tako, da se z zadnjico 
popolnoma približate trdi opori (najboljše stena) in dvignete nogi navzgor. Čim bolj ju pritisnite ob 
steno. Nogi sta lahko tudi prokrčeni, zadnjica mora ostati v stiku s steno. Dlani položite na spodnji 
del trebuha in se za nekaj minut osredotočite samo na dihanje in sproščanje. Z vdihom zbirajte 
energijo v trebuhu, z izdihom jo pošljite in razpršite po telesu navzgor. Položaj deluje izredno 
prenavljajoče, pomaga vračati kri iz okončin proti srcu. Zadržite svojo težo v ledvenem delu in 
pozornost vodite od svoje periferije proti sredici. 

Poleg zgoraj opisanih učinkov, imajo vaje, ki sledijo močan učinek tudi na tako imenovan »okrogel 
hrbet«  oz. kifozo, saj raztezajo prsne mišice in hkrati krepijo hrbtne mišice v predelu med 
lopaticama (točka kril). 

 

BOKSANJE NOG 

V položaju dvignjenih nog, lahko še preboksate svoje noge. S tem boste okrepili žile in cirkulacijo krvi, 
spodbudili limfo in poživili meridiane, ki potekajo po nogah (žolčnik po zunanji strani nog ter ledvice, jetra in 
vranica po notranji strani nog).  

  
 
Začnite na zunanji strani in se počasi premikajte proti gležnjem. Bodite močni. Vračajte so po naotranji strani 
od gležnjev proti dimljam 
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HRANA 

 

ŽIVILA, KI KREPIJO SRCE 
Element ognja krepimo z grenkimi in rdečimi živili, kot so rdeča pesa, rdeči sadeži (jagodičevje, 
češnje, rdeča grenivka, lubenica), paradižnik, pelin, grenka zelišča, jagnjetina, ovčji in kozji sir. Za 
dobro delovanje srca strokovnjaki priporočajo kalij, natrij in vlaknine.  

OVES je žito, bogato z vlakninami, ki v našem telesu delujejo kot obrambni mehanizem, 
odpravljajo odvečni holesterol in prebavnih poti in mu preprečujejo, da bi vstopil v krvni obtok, 
kjer se sicer nalaga. Zakaj bi torej oves uporabljali le za prehrano domačih živali? Poskusite ga 
vključiti v svoj jedilnik. Lahko že za zajtrk: skodelica ovsa, čajna žlička lanenih semen in skodelica 
svežega jagodičevja. 

ČRN FIŽOL ne le, da je bogat z vlakninami, ki so dobre za srce, ampak vsebuje tudi veliko 
antioksidantov, ki ščitijo celice, še posebej tiste, ki sestavljajo stene arterij. V črnem fižolu najdemo 
tudi veliko drugih hranil, na primer folate, železo in magnezij, ki so prijazni do srca. V črnem fižolu 
so tudi beljakovine. 

PARADIŽNIK: Paradižnik vsebuje veliko kalija, ki skupaj z natrijem uravnava pretok krvi in znižuje 
krvni tlak. Seveda pa se lahko namesto paradižnika poslužujete tudi drugih živil, ki so izredno 
bogata s kalijem: banane, mango, sladki krompir, brstični ohrovt in podobno.  

BOROVNICE ščitijo celice in pomagajo k zdravemu srčno-žilnem sistemu. Uravnavajo srčni tlak, 
lahko pa jih jeste sveže, ob žitno-sadnem zajtrku, v solati ali sladici. 
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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-vranico/
http://trgovina.mojaxis.si/izdelek/poskrbite-za-zdrava-pljuca/
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/

	POVEČANE VREDNOSTI HOLESTEROLA Dejavnik tveganja, ki je tesno povezan z nastajanjem arterioskleroze, je povečana koncentracija holesterola v serumu. Ko se na notranjo stran žilne stene začno nalagati krvne maščobe (holesterol), nastanejo večje ali man...
	KAKO SE PRIPRAVIMO NA SPANJE?
	ŽIVILA, KI KREPIJO SRCE
	OVES je žito, bogato z vlakninami, ki v našem telesu delujejo kot obrambni mehanizem, odpravljajo odvečni holesterol in prebavnih poti in mu preprečujejo, da bi vstopil v krvni obtok, kjer se sicer nalaga. Zakaj bi torej oves uporabljali le za prehran...
	ČRN FIŽOL ne le, da je bogat z vlakninami, ki so dobre za srce, ampak vsebuje tudi veliko antioksidantov, ki ščitijo celice, še posebej tiste, ki sestavljajo stene arterij. V črnem fižolu najdemo tudi veliko drugih hranil, na primer folate, železo in ...
	PARADIŽNIK: Paradižnik vsebuje veliko kalija, ki skupaj z natrijem uravnava pretok krvi in znižuje krvni tlak. Seveda pa se lahko namesto paradižnika poslužujete tudi drugih živil, ki so izredno bogata s kalijem: banane, mango, sladki krompir, brstičn...
	BOROVNICE ščitijo celice in pomagajo k zdravemu srčno-žilnem sistemu. Uravnavajo srčni tlak, lahko pa jih jeste sveže, ob žitno-sadnem zajtrku, v solati ali sladici.
	ŠPINAČA  je polna antioksidatov, ki ščitijo arterije, po katerih se kri iz srca pretaka v možgane. Kljub temu da gre za listnato zelenjavo, lahko špinačo pripravite na različne načine: lahko jo umešate tudi v zelenjavni smoothie, pripravite pisano sol...
	NARAVNE MAŠČOBE kot so oreščki, maslo, avokado, kokosovo olje in druga hladno stiskana naravna olja, pomagajo preprečevati bolezni srca in ožilja, saj imajo veliko zdravih maoščob, kar ščiti srce in ga ohranja pri zdravju. Že majhna količina omega-3 m...


