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Trojni grelec (San Jiao) 

San Jiao ni tkivo, vendar objema vsa tkiva, vključno z žilami, ki prenašajo kri in 

vodijo energijo Qi celicam. Trojni grelec tudi ni ni fizični organ, ampak ga lahko 

vidimo kot matrico vezivnega tkiva in membrane, ki obdaja vsak organ, mišico in 

kost ter ki komunicira prek kristalnih tekočin in igra vlogo pri ohranjanju 

odprtega pretoka Qi-ja in komunikaciji med organi. San Jiao pomeni "trije grelci", 

ki imajo pomembno funkcijo v telesu. Najvišji grelnik ustreza organom v prsnem 

košu, nad diafragmo, torej tistim, ki skrbijo za dihanje. Srednji grelnik ustreza 

organom v predelu ob želodcu, torej tistim, ki skrbijo za presnovo. Spodnji grelnik 

ustreza organom nižje v trebuhu, tistim, ki pripadajo urogenitalnemu sistemu in 

skrbijo za izločanje. Če San Jiao dobro deluje, vsi ti organi dobro delujejo skupaj. 

San Jiao zagotavlja prehod vzdolž primarne navpične osi energiji Yin Yang 

ledvicami in srcem. Ker obdaja vsa tkiva in skrbi za transport Qi, ga lahko opišemo 

kot inštalacija po telesu, ki omogoča optimalen transport tekočin v telesu. 

Nadzoruje telesne tekočine, da jih ohranja v gibanju. Pomaga pri preoblikovanju 

telesnih tekočin in uravnoveša Qi med zgornjim, srednjim in spodnjim delom. 

Trojni grelec ima pomembno vlogo pri usklajevanju prebave, komuniciranju z 

vranico in želodcem. Najpomembneje pa je, da trojni grelec prinaša originalni Qi 

vsem organom. 

 

Ker fascija medsebojno povezuje vse sisteme v telesu – zagotavlja osnovo za 

prenos informacij in energije, ki ni čisto kemičnega izvora. Z drugimi besedami, 

medtem ko smo tradicionalno razmišljali o komunikaciji v telesu kot o mehanski 

(kemična molekula se prilega receptorju kot ključ v ključavnico), se zdaj 

zavedamo, da lahko ključavnico odpremo hitreje z energijo (kot naprave za 

daljinsko upravljanje). 

 

V tem seminarju povežemo koncept limfe z zdravim tokom energije v meridianu 

San Jiao. Tako bomo lažje našli rešitve za hormonska neravnovesja, težave s 

presnovo (metabolizmom), motnje v prepoznavanju čustvenih nihanj in mislih ki 

se nanašajo na pomanjkanje lastne integritete. 
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Ko se zahod in vzhod srečata 

 

Da bi razumeli povezavo med obema, moramo najprej razumeti razlike med tem, 

kako sta se razvili tradicionalna kitajska medicina (TKM) in zahodna medicina k 

istemu cilju zdravljenja telesa. TKM se je razvila v zadnjih 5000 letih na podlagi 

prakse in opazovanja izkušenj pacientov. Terapevti TKM so opazovali telo in 

človeka kot celoto kot celosten medsebojno povezan sistem. Zahodna medicina 

sega v 19. stoletje in izhaja iz znanstvenih raziskav in študij. Vendar so sodobne 

raziskave začele dajati medicinska "imena" konceptom TKM, ki obstajajo že 

tisočletja. Na primer, "esenca ledvic" je osrednji koncept v teoriji TKM in 

znanstvene raziskave so pokazale, da je "sindrom oslabljenih ledvic" ekvivalent 

za staranje na zahodu. Podobno so nekatere študije pokazale, da je 

"pomanjkanje srčne qi", povezano s srčnim popuščanjem v sodobni medicini. 

 

Limfni sistem je zapletena mreža bezgavk in žil, ki se razteza po vsem telesu, s 

primarno funkcijo transporta limfnih tekočin, ki vsebujejo toksine, biološke 

odpadke, različne vrste beljakovin in maščob po telesu. 
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San jiao, imenovan tudi »trojni grelec«, ni organ, vendar je pomemben v TKM, 

ker je vseprisotna struktura, ki v različnih telesnih sistemih in organih ter je 

globoko vpleten v funkcije različnih organov, saj predstavlja prehod za tekočine, 

esence hrane, odpadke itd. Da telo lahko izvaja svoje običajne funkcije, mora 

obstajati dobro ravnovesje in kanali za izmenjavo teh bistvenih materialov med 

3 različnimi grelniki. 

 

Kljub temu, da nima fizične strukture, ima San Jiao zelo pomembno funkcijo kot 

prehod za gibanje "Qi", toplote in tekočine po telesu. Pomemben je tudi pri 

odstranjevanju odpadkov in je tesno vključen v presnovne procese v telesu. Tako 

kot San Jiao ima tudi limfni sistem podobne funkcije: 

 

1) regulacija tekočine 

2) izločanje odpadkov in toksinov 

3) igrajo vlogo pri presnovi našega telesa. 

 

Primerjava funkcij limfe in San Jiao 

Regulacija tekočin 

 

Regulacija tekočine je zelo pomembna funkcija limfnega sistema našega telesa. 

Ko se odvečna tekočina ne odstrani, pride do zadrževanja vode in voda se zbira 

na enem območju. To je tisto, kar običajno imenujemo zadrževanje vode, 

oteklina ali edem. Tehnično rečeno, v naših kapilarah tekočina iz krvne plazme 

zapusti krvne žile in medtem ko se večina z osmozo skoraj takoj vrne v kri v 

kapilarah, nekaj ostane v intersticijskih prostorih kot zunajcelične tekočine in jih 

je treba vrniti v kri po poti limfne žile. Limfni sistem odstrani te odvečne tekočine, 

ki ostanejo v celicah, in jih vrne v obtočni sistem, ko limfna tekočina vstopi v 

subklavialne vene preko prsnega kanala in desnega limfnega voda. 

 

Podobno v TKM ima naš San Jiao pomembno vlogo pri uravnavanju tekočin. San 

Jiao je povezovalna pot med različnimi organi in zagotavlja, da lahko tekočina 

teče med različnimi organi in med tremi grelci, da lahko naše telo normalno 

deluje. Naša telesna tekočina je pridobljena iz hrane, ki jo razgradi naš prebavni 

sistem in jo predelajo različni organi, da navlažijo in nahranijo notranje organe in 

telo. Zlasti najpomembnejši organi za presnovo vode so pljuča v zgornjem grelcu, 
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vranica v srednjem in ledvica v spodnjem grelcu. Starodavna tradicionalna 

kitajska knjiga Elementary Questions (Su Wen) pojasnjuje: »Trojni grelec ima 

funkcijo zapornic v napeljavi tekočin po telesu.« 

 

Izločanje odpadkov in toksinov 

 

Naše bezgavke filtrirajo odpadke in tuje delce v limfi, nato dodajo limfocite in 

protitelesa, preden se limfa vrne v obtočni sistem. Pri tem limfni sistem poskrbi, 

da se vsi preostali odpadki v celicah vrnejo nazaj v vensko kri, filtrirajo v jetrih in 

ledvicah ter preko ledvic in debelega črevesa izločijo. In ker so limfne kapilare 

večje od krvnih kapilar, pomaga pri odstranjevanju večjih odpadkov kot so 

nezaželene beljakovine. Bolj strokovno povedano, arterijska kri prenaša kisik, 

hranila in hormone za celice. Vstopi v celice skozi kapilare in 90 % te tekočine, ki 

zdaj prenaša odpadne snovi iz celic, se nato vrne v obtočni sistem kot venska kri. 

Preostalih 10% te tekočine postane limfa, ki vstopi v naš limfni sistem. Ti odpadki 

so bogati z beljakovinami zaradi neprebavljenih beljakovin, ki so bile odstranjene 

iz celic. 

 

Skladno s tem so ledvice in črevesje v spodnjem grelcu San Jiao odgovorni tudi 

za izločanje odpadkov. Hrano, ki jo zaužijemo, predela srednji grelec in medtem 

ko se esenca hrane absorbira v naše telo, se preostali odpadki prenesejo v nižji 

grelec in odstranijo kot urin ali blato. 

 

Metabolizem maščob 

 

Limfni sistem je tesno povezan tudi s prebavo, saj je v trebuhu veliko bezgavk (v 

resicah tankega črevesa), ki so specializirane limfne kapilare in absorbirajo v 

maščobah topne končne produkte prebave, kot so maščobne kisline in vitamini 

A, D, E, K in jih prenašajo v krvožilni sistem v podključnične vene preko 

torakalnega voda. Zato lahko okvara tega dela limfnega sistema povzroči resno 

podhranjenost. Limfni sistem vpliva tudi na bolezni, kot je prekomerna debelost, 

ki jo povzroča nenormalna presnova maščob in ogljikovih hidratov. 

 



8 
 

Podobno je vranica v srednjem grelcu San Jiao tesno povezana s transformacijo 

in transportom hranilnih snovi v hrani. Energija za distribucijo hranil na drugi 

strani prihaja iz gibanja qi s strani organov zgornjega grelca. 

 

Povezava San Jiao in limfnega sistema 

Vse te podobnosti kažejo, da gre za povezana sistema z dvema različnima 

imenoma. San Jiao je poleg limfe opisan še kot intersticijski prostor med celicami 

v tkivih, kjer zunajcelična tekočina vstopi v limfno žilo in tvori limfo. Zato je zdrav 

limfni sistem bistvenega pomena za zdrav tek San Jiao. Ko limfni sistem ni 

preobremenjen in stagnira z odpadnimi beljakovinami in patogeni, so vsi trije 

grelci v telesu zdravi. 

 

 

Akupresura, refleksologija, limfni sistem 

 

Akupresura in akupunktura na akupunkturnih in refleksnih conah izvirata iz Azije 

pred tisočletji kot oblika zdravljenja, ki vključuje uporabo prstov in/ali igel za 

močan pritisk na določene točke na telesu. Pritiskanje in vbadanje igel na teh 

točkah spodbudi prirojene sposobnosti samozdravljenja, ki jih ima človeško telo, 

ko se sprosti mišična napetost in izboljša delovanje krvožilnega in limfnega 

sistema. Limfna drenaža se nanaša na razbremenitev bezgavk okuženega 

materiala, ki povzroča njihovo otekanje, kar je simptom, ki ga pogosto opazimo 

pri mnogih akutnih in kroničnih boleznih. Akupresura in akupunktura lahko 

pomagata zmanjšati otekanje bezgavk in lajšati simptome, ki so povezani z 

dotičnimi bezgavkami. Ko odpremo razstrupljevalne kanale imajo ljudje v 

procesu zdravljenja manj terapevtskih reakcij, več dobrega počutja in čutijo več 

energije. 

 

Povezava med limfnim sistemom in sistemom meridianov 

 

Tako se nam odpira novo poglavje povezave med limfnim sistemom in meridiani 

– energijskimi kanali. S spodbujanjem toka energije v refleksnih točkah za 

različne organe vplivamo na pretok qi in posledično na tok limfe v telesu. 
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Refleksologija 

Refleksologija je umetnost reprogramiranja atomov, celic in elektronov v telesu 

v njihovo prvotno stanje. s sprožanjem signalnih točk na telesu, ki stopalu ali roki. 

To je znanost, ki je povezala območja in točke na telesu z žlezami, organi in 

telesom. Refleksologija vključuje stimulacijo točk na teh refleksnih mestih. 

Refleksologija med drugim vključuje zmanjšanje stresa in napetosti, izboljšanje 

prekrvavitve, spodbujanje in sproščanja živčnih povezav in pomaga naravno 

doseči homeostazo.  

 

Poznamo relfeksoterapijo stopal, dlani, obraza, ušes, hrbta… 

Refleksne točke vzpostavljajo povezavo - komunikacijo z glavnimi organi, 

mišicami in krvnim obtokom, dihali, prebavili in izločli, razmnoževalnim in 

skeletnim sistemom. Refleksologija se uporablja za upravljanje z energijo v 

telesu, zmanjšuje stres in gradi večjo telesno zavedanje. Popravlja negativne 

učinke nepravilne prehrane in onesnaževalcev iz okolja ter usklajuje telesne, 

duševne in čustvene funkcije v človeku.  
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Cupping – terapija z lončki 

 

Cupping je starodavna zdravilna terapija, ki jo uporabljajo spodbujanje toka krvi 

in limfe in dotok qi energije v predel pod lončkom. Eno najstarejših medicinskih 

besedil, ki omenja terapijo z lončki, je Eberjev papirus (1550 pr. n. št.) iz starega 

Egipta, čeprav je cupping del mnogih starodavnih sistemov zdravljenja, vključno 

s kitajskim, tradicionalnim korejskim in tibetanskim. 

 

 
 

Grški zdravnik Hipokrat, ki ga pogosto imenujejo "oče" medicine, je celo sestavil 

opise tehnik polaganja lončkov.  

 

Dandanes je terapijo z lončki običajno najti kot zdravljenje, ki ga ponujajo 

praktiki tradicionalne kitajske medicine. Terapija z lončki pomaga uravnovesiti 

jin in jang oziroma negativno in pozitivno v telesu. Ponovna vzpostavitev 

ravnovesja med tema dvema energijama razbremeni napetosti v telesu, kar 
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pripomore k večjemu pretoku tekočin. V telesnih tekočinah: kri in limfa se 

nahajajo celice imunskega sistema, zato se s tehniko podpre aktivnost telesa pri 

odstranitvi patogenih mikroorganizmov in toksinov iz telesa.  

 

Bolečina se pojavi na predelu, kjer se nahajajo toksini, blokada energije, fizična 

ali čustvena prepreka. Cupping čisti pore pod lončkom in spodbudi pretok 

energije v vse dele telesa s katerim je predel pod lončkom povezan. Predel pod 

lončkom se razbremeni, zato se posledično zmanjša tudi bolečina in spodbudi 

obnova celic. Lahko pomaga tudi pri oblikovanju novih vezivnih tkiv in novih 

krvnih žil v tkivu. 

 

Lahko tudi odstrani sečno kislino, naravni odpadni produkt pri prebavi 

nekaterih živil. Kopičenje sečne kisline lahko povzroči visoko raven kislosti krvi 

in urina. Cupping ima tudi pozitiven učinek na limfni sistem, ki je odgovoren za 

izločanje odpadkov našega telesa. Kot že vemo, zastajanje limfe povzroči 

kopičenje tekočine in telesu prepreči pravilno izločanje toksinov. Ena od rešitev 

tega problema je limfna drenažna masaža. Cupping pa predstavlja dodatno 

podporo povečanju pretoka limfe in prepreči kopičenje tekočine. 

 

 

Protokol 

Za boljši učinek se priporoča lahka hrana oz. post 2-3 ure pred tretmajem. 

1. Očiščen lonček namestiš na predel telesa, ki potrebuje tretma 

2. Vzameš napravo za sesanje 

3. Posesaš zrak iz lončka tako, da se koža dvigne 

4. Med sesanjem klient običajno čuti sesanje in pritisk 

5. Pustiš delovati 5-15minut 

6. Odstraniš lonček. 

7. Koža pod lončkom je lahko rdeča ali modra, lahko je izstopilo tudi nekaj 

tekočine 

8. Očistiš kožo, ki je bila pod lončkom 

 

Protokol lahko dopolniš s paro, da se pore bolj odprejo. 

 

Lonček lahko uporabiš tudi za masažo. 
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Protokol 

1. Očiščen lonček namestiš na predel telesa, ki potrebuje tretma 

2. Vzameš napravo za sesanje 

3. Posesaš zrak iz lončka, ne do konca, le malo, tako da se lahko po koži 

zapelješ 

4. Z lončkom masiraš po predelu telesa 

5. Premikaš počasi, še posebej tam kjer boli 

 

Parna savna 

 

Parna savna se že od antičnih časov uporablja kot tradicionalni zdravilni sistem 

po vsem svetu. Finske savne, turške kopeli in japonske parne kopeli so nekatere 

od tradicionalnih vrst parne kopeli. Kot Swedana je parna savna znana tudi v 

ajurvedi. Gre za starodavno ajurvedsko zdravljenje, ki sledi tretmaju Abhyanga. 

V ajurvedski izraz "Swedana" pomeni zdravo potenje. Ta postopek se uporablja 

za odstranjevanje odvečnih toksinov iz telesa, saj toplota odpre pore v koži, skozi 

katere se toksini vežejo na nanešeno olje in izločijo. To pomaga osebi vzpostaviti 

ravnovesje in spodbuja splošno zdravje in dobro počutje.  
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UPORABNOST PARNE SAVNE – PARNE KOPELI 

1. Vpliva na zmanjšanje bolečin 

2. Sprostitev telesa 

3. Izboljšanje delovanja krvnega obroka 

4. Izgorevanje maščob 

5. Uravnava delovanje žlez in tako vpliva na boljše delovanje hormonov 

6. Odstranjuje toksine iz kože in podkožja ter tako vpliva na zdravljenje kože 

7. Pripomore k boljše fizični pripravi – odlična po teku in drugi športni 

aktivnosti 

8. Podpira dobro delovanje imunskega sistema 

9. Aktivira celično energijo in tako vpliva na pomlajevanje 

10. Spodbuja razstrupljanje telesa, s tem pa podpira dobro delovanje 

živčnega sistema in možganov 

11. Odpira delovanje respiratornega sistema – izboljšuje dihanje in prenos 

kisika po telesu 

12. Stimulira delovanje limfe – odnaša toksine od celic in spodbuja izločanje 

13. Pomaga pri zmanjšanju telesne teže 

14. Zavira proces staranja žil 

 
OSNOVNA PRIPOROČILA ZA SAVNANJE 

1. Odstranite iz svojega telesa nakit. 

2. Ko vidite, da se sopara dviguje iz šotora, je čas za vstop v vaš welness 

3. Odprete zadrgo in se usedete na stol. Zaprete zadrgo, glava pa gleda ven. 

4. Počakate, da se telo začne segrevati. 

5. Priporočljivo savnanje je od 10-30minut – s savnanjem zaključite ko se 

preznojite. 

6. V savni uporabljate lahko različne programe, ki jih ponujamo na spletni 

strani Bisernica.si za boljši učinek sproščanja, zmanjšanja bolečin, 

inhalacije in razstrupljanja 

7. Ko zaključite savnanje, odprete zadrgo, stopite iz savne in ugasnete 

segrevalnik. 

8. Po savnanju se tuširate. Temperaturo vode lahko postopno zmanjšujete 

– začnete s toplo. Tako boste dobili knajpanje. 

9. Popijte vsaj 300ml vode! 
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SAVNANJE ODSVETUJEMO UPORABLJATI KADAR 

- Ste dehidrirani 

- Imate visok krvni pritisk 

- Imate vročino 

- V nosečnosti 

- Ekstremni utrujenosti 

- Krvavenju  

- Boleznih srca 

- Epilepsiji  

 

Savnanje je prepovedano pod vplivom alkohola.  

Pred in po savnanju odsvetujemo pitje kave. Kava močno dehidrira telo in zelo 

slabo vpliva na ledvica. 

 

 

Protokol 

V segrevalnik nalijete vročo vodo in vklopite segrevanje. Najbolj primerno je, če 

se savnate goli. Namestite se v prostor za savnanje in zaprete zadrgo. Najbolje 

je, da sedite na brisači (vsak dan sveži), ki popivna pot, ki se izloči iz telesa. Ko se 

namestite, se je voda v segrevalniku že toliko ogrela, da začne v prostor, kjer ste 

nameščeni pihati para.  

 

Čas parnega savnanja prilagodite svojemu počutju. Običajno je čas trajanja od 15 

do 30minut. V tem času se morate zelo začeti potiti. Če je 30minut še premalo, 

in se še ne potite, ustrezno podaljšajte čas. Spremljajte pa svoje počutje. 

Predolgo časa trajajoče savnanje lahko preveč izčrpa telo in povzroči slabo 

počutje. 
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Energijske osmice 

 

Energijska osmica je osnovni vzorec gibanja energije, ki se pojavlja v vseh 

starodavnih kulturah. Energija se premika od stopala do glave, od od desne proti 

levi, od spredaj proti zadaj, v neprekinjenem in tekočem vzorcu osmice. Ta znak 

neskončnosti je mreža za komunikacijo med vsemi nivoji telesa, uma in duha ter 

podpira močan pretok energije in harmonijo celotnega človeka.  

 

Vzorec osmice je več kot le zamah z roko: obstaja tok energije polne informacij 

po celotnem sistemu. Središče osmice je križišče informacij. Vzorec yang teče v 

eno smer, medtem ko yin potuje nasproti. Križata se na sredini in izmenjujeta in 

ustvarjata vezne točke za sistem. Toke energije/ tok informacij ni raven in 

dvodimenzinalen, ampak poln in tekoč, v njegovem jedru so plasti avričnega 

polja, ki prenašajo energije in informacije o fizičnem telesu, nižjem telesu, umu 

in duhu ter nato višjem telesu, umu in duhu. Kjerkoli znotraj te zanke se lahko 

ustvari neravnovesje, tok postane blokiran in porušen, kar pomeni, da se 

informacije lahko izgubijo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FI3Eg5jKsaY. 

 

Na posebej oblikovani tabli (slika levo) 

lahko frnikolo potiskamo oz. zakotalimo 

po poti z vzorcem jin  - najprej potuje po 

sredini navzgor, vstopi v jang vzorec, ki 

gre navzdol po sredini. Oba vzorca si 

delita prostor in se podpirata, ko tok je 

uravnotežen. 

 

Z drugimi besedami: kadar je tok 

energije v ravnovesju, teče nekaj časa v 

smeri urinega kazalca in nekaj časa v 

obratni smeri urinega kazalca. Neravnovesja se pojavijo, ko tok energije predolgo 

teče samo v eno smer. 
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Številne vzhodne prakse uporabljajo lik, znak 8: gibi trebušnega plesa imajo tudi 

vzorce osmice skozi boke, trup in noge, mudre, TaiChi, Qui Gong, Brain Gym, 

Magical Eyes. Obstaja toliko načinov, kako se lahko povežemo.  

 

Osmice, ki jih uporabljamo v terapevtskem delu, izhajajo iz Tibetanske tradicije, 

nad katero je bil navdušen terapevt Uporabne kineziologije dr. Alan Beardall, 

kiropraktik in en izmed ducata ustvarjalcev Uporabne kineziologije ter dr. 

William McGarey, Akupunktura in energija v telesu. Dr. John Thie pa je 

tibetanske osmice vključil tudi v gradivo. 

 

Lik 8, ki se nahaja v Neskončnem vozlu, je v Tibetanski kulturi simbol, ki 

ponazarja, da ni začetka ali konca, vse je eno. Je fascinanten primer svete 

geometrije. Ta simbol je bil prvotno povezan z Višnujem in je predstavljal njegovo 

predanost svoji ženi Lakšmi, boginji bogastva in sreče. Simbolizira Budovo 

neskončno modrost in sočutje. Prav tako lahko predstavlja kontinuiteto ali 

odvisen izvor kot osnovno osnovo življenja. 

 

Tok energije je večplasten, tekoč in medsebojno povezan, nenehno v kroženju, 

brez začetka in konca. 

 

Vzorci energijskih osmic v telesu 

 

Energija kroži okrog telesa, po telesu in v telesu v osmicah. Neharmoničen tok 

povzroči na fizičnem nivoju: 

• bolečine,  

• zatekanje sklepov,  

• slabo celjenje ran,  

• slab vid in sluh,  

• zatekanje nog,  

• išias,  

• slaba gibljivost,  

• motnje v toku električnih signalov po tlesu (EMG, EKG, EEG, EOG) 

• motnje v cirkulaciji v krvožilnem sistemu,  

• limfnem sistemu (limfedemi) itd 
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Na duševnem nivoju: 

• težave z učenjem,  

• utrujenost,  

• pomanjkanje vitalne energije, 

• nezbranost,  

• pomanjkanje koncentracije,  

• zastoje nižje ležečih slojev energije kot npr. neravnovesja v meridianih 

• hitra utrujenost 

• slab spanec 

• strahovi 

• zaskrbljenost itd 

 

Raziskovalci so ugotovili, da obstaja več tokov osmic po telesu: 

 

4 glavne osmice telesa 
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12 manjših osmic na glavnih predelih telesa 

 

 
 

2 majhni osmici na vrhu glave in na stopalih 

 

 
 

Izvedba tretmajev 

 

Z mišičnim testom ugotovimo motnje, neharmonijo, neravnovesje na nivojih: 

• strukturni stres 

• psihični stres 

• biokemični stres 
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Ker Tibetanske osmice predstavljajo povezan tok energije okrog in v telesu, so 

te osmice povezane tudi s telesnim električnim sistemom. S testiranjem 

tibetanskih osmic dobimo informacijo o pretoku informacij in neravnovesjih v 

električni aktivnosti v telesu. 

 

Vsako telo ima avrično polje, četudi ga ne vidimo. Ko z roko 

potegnemo skozi avrično polje, polje vzvalovi. Preden 

začnemo s testiranjem »zbrišemo« vse pretekle 

informacije. 

 

 

PROTOKOL OSMICE CELEGA TELESA 

 

1. uravnovesi mišico, ki jo uporabiš za testiranje (MI – 

mišica indikator) 

2. potegni z roko od stopal na levi do ramena na 

desni 

3. stestiraj MI 

4. zapiši rezultat 

5. potegni z roko od ramena na desni do stopala na 

levi 

6. stestiraj mišico 

7. zapiši rezultatstestiraj čustvo katero čustvo je 

vpleteno 

8. vprašaj klienta »Kaj ti čustvo imenuješ čustvo 

pomeni v tvojem življenju? Na katere situacije te 

imenuj čustvo spomni? 

9. Ugotovi v katero smer delaš osmico – osmico delaš v obratni smeri, ki je 

bila pod stresom 

10. Stestiraj, kolikokrat potegneš osmico 

11. Potegni osmico 

12. Ponovno stestiraj trdnost energije v smeri, ki je bila pod stresom 

13. Ponovno stestiraj čustvo 

14. Klienta vprašaj: »kako se počutiš?« 

15. Zapiši na svetovalni list – shrani ugotovitve za prihodnjič  
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PROTOKOL MANJŠE OSMICE  

 

1. uravnovesi mišico, ki jo uporabiš za testiranje 

(MI – mišica indikator) 

2. potegni z roko od kolka na levi do ramena na 

desni 

3. stestiraj MI 

4. zapiši rezultat 

5. potegni z roko od ramena na desni do kolka na 

levi 

6. stestiraj mišico 

7. zapiši rezultat 

8. potegni z roko od kolka na desni do ramena na 

levi 

9. stestiraj mišico 

10. zapiši rezultat 

11. potegni z roko od ramena na levi do kolka na desni kolk 

12. stestiraj mišico 

13. zapiši rezultat 

14. stestiraj čustvo katero čustvo je vpleteno 

15. vprašaj klienta »Kaj ti čustvo imenuješ čustvo pomeni v tvojem življenju? 

Na katere situacije te imenuj čustvo spomni? 

16. Ugotovi v katero smer delaš osmico – osmico delaš obratni v smeri, ki je 

bila pod stresom 

17. Stestiraj, kolikokrat potegneš osmico 

18. Potegni osmico 

19. Ponovno stestiraj trdnost energije v smeri, ki je bila pod stresom 

20. Ponovno stestiraj čustvo 

21. Klienta vprašaj: »kako se počutiš?« 

22. Zapiši na svetovalni list – shrani ugotovitve za prihodnjič 
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PROTOKOL OSMICE NA GLAVI IN STOPALIH 

 
1. uravnovesi mišico, ki jo uporabiš za testiranje (MI – mišica indikator) 

2. potegni z roko križno na vrhu glave (ena smer) 

3. stestiraj MI 

4. zapiši rezultat 

5. potegni z roko križno na vrhu glave (druga smer) 

6. stestiraj mišico 

7. zapiši rezultat 

8. potegni z roko križno na vrhu glave (ena smer) 

9. stestiraj mišico 

10. zapiši rezultat 

11. potegni z roko križno na vrhu glave (druga smer) 

12. stestiraj mišico 

13. zapiši rezultat 

14. stestiraj čustvo katero čustvo je vpleteno 

15. vprašaj klienta »Kaj ti čustvo imenuješ čustvo pomeni v tvojem življenju? 

Na katere situacije te imenuj čustvo spomni? 

16. Ugotovi v katero smer delaš osmico – osmico delaš obratni v smeri, ki je 

bila pod stresom 

17. Stestiraj, kolikokrat potegneš osmico 

18. Potegni osmico 

19. Ponovno stestiraj trdnost energije v smeri, ki je bila pod stresom 

20. Ponovno stestiraj čustvo 

21. Klienta vprašaj: »kako se počutiš?« 

22. Zapiši na svetovalni list – shrani ugotovitve za prihodnjič 
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OSMICE NA DRUGIH DELIH 

 

Najbolj pogoste 

1 Oči, usta, ušesa Težave z očmi, težave z 

učenjem, težave s sinusi 

2 Sklepi Bolečine, otekanje, 

manjša gibljivost 

3 Koža  Težave s kožo, ureznine, 

poškodbe, rane, krčne 

žile, piki 

4 Glava, živčni sistem Težave s koordinacijo, 

hrbtenica 

5 Želodec, pljuča Napetost v želodcu, 

tesnoba, trema 
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PROTOKOL (primer) 

 

 

1. uravnovesi mišico, ki jo uporabiš za 

testiranje (MI – mišica indikator) 

2. določi predel, ki potrebuje podporo 

3. potegni z roko v eno smer 

4. stestiraj MI 

5. zapiši rezultat 

6. potegni z roko v drugo smer 

7. stestiraj mišico 

8. zapiši rezultat 

9. potegni z roko eno smer 

10. stestiraj mišico 

11. zapiši rezultat 

12. potegni z roko v drugo smer 

13. stestiraj mišico 

14. zapiši rezultat 

15. stestiraj čustvo katero čustvo je vpleteno 

16. vprašaj klienta »Kaj ti čustvo imenuješ čustvo pomeni v tvojem 

življenju? Na katere situacije te imenuj čustvo spomni? 

17. Ugotovi v katero smer delaš osmico – osmico delaš obratni v smeri, ki 

je bila pod stresom 

18. Stestiraj, kolikokrat potegneš osmico 

19. Potegni osmico 

20. Ponovno stestiraj trdnost energije v smeri, ki je bila pod stresom 

21. Ponovno stestiraj čustvo 

22. Klienta vprašaj: »kako se počutiš?« 

23. Zapiši na svetovalni list – shrani ugotovitve za prihodnjič 
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PROTOKOL ZA LASTNO RAVNOVESJE 

Postavljanje ciljev, sprostitev, polnjenje z energijo, pomiritev, jasnost misli, 

fokus, uravnvešanje in več 

Protokol Wayne Cook 

 

Ta vaja hkrati poveže vse energijske in električne tokokroge v telesu, kar 

pomeni da terapevtu zagotovi stabilno energijsko polje. 

 

1.DEL 

1. Udobno se usedi pokončno na 

stolu.  

2. Levi gleženj položi čez desno 

koleno.  

3. Desna roka okoli levega gležnja.  

4. Z levo roko se primi prstov na levi 

nogi. 

5. Zapri oči. 

6. Nekajkrat vdihni, izdihni (cca 

30sek) 

7. Desni gleženj položi čez levo koleno.  

8. Leva roka okoli desnega gležnja.  

9. Z desno roko se primi prstov na desni nogi. 

10. Zapri oči. 

11. Nekajkrat vdihni, izdihni (cca 30sek) 

 

2.DEL 

1. Nogi postavi vzporedno eno ob drugo. 

2. Skleni konice prstov 

3. Dotakni se srca ali 3. očesa 

4. Zapri oči in si zamisli, kako odteka nemir in misli. 

5. Globoko dihaj. 
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Vpliv živčnega sistema in naučenih vzorcev prehranjevanja 

 

Testrianje prehrane vpliva na spremembo delovanja živčnega sistema preko okušalnega in 

vohalnega zaznavnega sistema. Na tak način lahko posamezniku pomagamo uravnovesiti 

prehrano na tak način, da bo bolje zadovoljil potrebe svojega telesa. 

 

Na področju prehrane obstajajo različne smernice, različni avtorji predlagajo različno hrano, 

različne količine posamezne hrane, potem pa so tu še prehranski dodatki od vitaminov, 

mineralov, različnih olj in zelišč, do Bachovih cvetnih esenc in homeopatskih sredstev in 

drugo, ki prav tako pripomorejo k izboljšanju zdravja in vitalnosti posameznika kot celote. 

 

Zakaj obstajajo različna priporočila? Ker je dejavnikov, ki vplivajo na delovanje posameznega 

živila, zelišča, dodatka … veliko in vsi niti še niso bili odkriti, niti upoštevani v kliničnih 

raziskavah. 

 

V tem primeru uporabna kineziologija zapolnjuje prazen prostor, saj uporabi mišični test za 

bio-povratno informacijo posameznika kot celote. Na tak način lahko zajamemo vse nivoje 

človeka in jih hkrati upoštevamo pri izbiranju ustreznejše hrane za posameznika. 

 

Tako lahko pripravimo hrano, ki je primerna za vsakega posameznika in pokrije njegove 

specifične potrebe. 

 

Če bi bili vsi enaki, bi bilo enostavno najti katera prehrana je za vse najbolj optimalna. 

 

Zakaj sami ne čutimo, katera hranila (katero hrano in dodatke) potrebujemo za optimalno 

delovanje? 

 

Znanstveni eksperimenti so proučevali koliko ima žival sposobnost prepoznati hranila, ki jih 

potrebuje telo. Živali so najprej odvzeli določena hranila, da so ji primanjkovala nato pa so ji 

dali na izbiro hrano: 

1. preprosta hrana (hranilna vrednost ni bila določena-odločanje glede na vonj, 

konsistenco, okus) 

2. hrana glede na navade (naučen izbor hrane – predhodna izkušnja s hrano, ki je bila 

dobra) 

3. hranjenje iz lakote (zadovoljitev potrebe po hrani in hranilnih snoveh) 

 

Za eksperiment so uporabili podgane. Odvzeli so jim vitamin B1, nato pa so jim dali na 

razpolago. Izkazalo se je, da so izbirale bolje, če so jim k hrani dodali še določen vonj s 

katerim so potem vedno povezovale to hrano. Raziskovalci so ugotovili, da podgane 

določeno potrebo po hranilnih snoveh povezujejo z vonjem.  V nadaljevanju je bil isti vonj 

dodan nehranljivi hrani. Podgane so spet izbrale hrano zaradi vonja. S pomočjo razlikovalnih 
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karakteristik v hrani, pa so jih spet lahko naučili, da jedo hrano, ki je bila za njih bolj hranljiva 

glede na potrebe. Nato so z eksperimentom nadaljevali in primerjali skupino divjih in 

udomačenih podgan. Raziskave so pokazale, da divje živali sledijo notranjemu instinktu po 

hranjenju zaradi lakote in ne zaradi okusa, vonja ali preteklega dobrega učinka hrane. 

Domače živali so bolj nagnjene k slednjemu, da izbirajo po okusu, dobremu počutju po hrani, 

torej bolj glede na zadovoljitev užitka. 

 

Človek je najbolj udomačena domača žival. Ugotovitve pri raziskavah na živalih nam dajo 

lahko misliti, kako naše prehranske navade vplivajo na naše stanje / zdravje telesa. Človek, še 

posebej če je bolan, sem mora z lastno voljo in disciplino naučiti kako bolje skrbeti za sebe. 
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Tipi hrane 

 

Biogena hrana 

To so snovi, ki povečajo energijo in ne potrebujejo veliko energije za prebavo in ne puščajo v 

telesu neprebavljenih produktov in toksinov. Telo zlahka odstrani ostanke prebave. Pri 

biogeni hrani bo zaklenjena MI ostala zaklenjena in nezaklenjena MI bo ostala nezaklenjena. 

 

Primeri Biogena prehrana 

- Biološko in ekološko pridelana živila 

- Večja količina vlaknin in zelenjave v primerjavi z žitaricami in mesom 

- Sveže pripravljena hrana 

- Hladno stiskana olja 

- Raznolika hrana 

- Živa hrana (kalčki) 

- Super živila 

- Termično manj ali nič obdelana živila 

- Sadje 

- Zadostne količine vode (vsaj 300ml na 10kg telesne teže) 

K biogeni prehrani spada tudi 

- Počasno hranjenje (pregrizniti hrano v ustih vsaj 20x), brez naglice in hitenja 

- 5 barv v obroku 

- 5 okusov v obroku 

- Molitev pred obrokom/Blagoslov in zahvala za hrano 

- Hranjenje v sede v miru, koncentracija na hrano ki jo uživamo 

 

Kadar uživate Biogeno hrano se bo vaše telo odzvalo z zdravjem. Ajurveda pozna 15 znakov, 

po katerih lahko sami ocenite kako zdravi ste, kako dobro deluje vaše črevesje in kako se 

počutijo bakterije v vašem telesu:  

1) Vsakodnevno odvajanje blata do 7 ure zjutraj – blato je v “klobasi” in nesmrdeče; 

brez vetrov, napenjanja, napihnjenosti. 

2) Redno uriniranje (cca 7x na dan) -  urin je nesmrdeč in prozorno rumenkaste 

barve, pH urina je med 7 in 7,5 (lahko ga preprosto zmerite z lističi, ki se jih kupi v 

lekarnah). 

3) Potenje – zmerno in nesmrdeče 

4) Dobra prebava hrane. Po hrani niste utrujeni in ne občutite teže hrane v želodcu. 

Če hrano dobro prežvečite jo že v ustih napolnite s prebavnimi encimi. Po hrani 

zato ni spahovanja. 

5) Čutite lakoto (imate apetit ob pravem času) in jeste samo takrat, ko ste lačni. 

Čutite žejo. Popijete cca 3dcl vode na 10kg telesne teže na dan. 
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6) Ko greste spat, takoj zaspite. Celo noč spite brez da bi se vmes prebujali (čas 

spanja je odvisen od posameznika in je v povprečju od 4-8ur). Nočni počitek se 

začne ob 22h – v času med 22h-24h je proizvodnja melatonina najmočnejša, ta 

hormon pa upravlja druge sisteme v telesu in podpira nastajanje hormonov sreče 

in dobrega počutja. Čez dan ne spite. 

7) Ko se zjutraj zbudite ste sveži in polni energije ter pripravljeni za nov dan. Iz 

postelje skočite prerojeni. 

8) Dobro slišite, kot ste slišali v otroštvu. 

9) Dobro vidite, kot ste videli v otroštvu. 

10) Dobro okušate, kot ste okušali v otroštvu. 

11) Dobro vonjate, kot ste vonjali v otroštvu. 

12) Dobro čutite – imate razvit otip, kot ste ga imeli razvitega v otroštvu, ko ste 

zaznavali in se čudili nad vsem, kar obstaja okrog vas in v vas. 

13) Koža je naravne barve, gladka in mladostna. 

14) Vaš imunski sitem deluje odlično (ni prehladov, gripe, raznih vnetij, astme, alergij 

in drugih bolezni ...) 

15) Vaše misli so mirne in pozitivne. V življenju ste zadovoljni in se dobro počutite. 

 

Sama sledim ajurvedskemu načinu prehranjevanja in s pomočjo tehnik in metod, ki jih 

poznam ohranjam ravnovesje energij, mir v čustvih in pozitivne misli. Čeprav je v mojem 

življenju veliko akcije, sem zadovoljna in pomirjena. Redno opazujem 15 znakov zdravja in 

kadar pride do odstopanja, ukrepam. Na srečo življenje ni zgolj razmišljanje s številkami in 

vrednotenje zdravja niso samo laboratorijske analize. 15 znakov zdravja je zame preprosto 

orodje s katerim si sama pomagam, da vzdržujem zdravje. 

 

Biostatična hrana 

To so živila, ki ohranjajo homeostazo v telesu, je ne rušijo, vendar tudi ne prinesejo energije. 

Z uživanjem samo biostatične hrane, bomo na dolgi rok bolj utrujeni, saj tekom dneva 

porabljamo energijo, ki je s tovrstno hrano ne dobivamo nazaj. Biostatična hrana ne prinese 

spremembe v stanju MI. 

 

Biocidna hrana 

To so živila, ki odvzamejo energijo. Prepoznamo jih tako, da ko jih pojemo postanemo 

utrujeni. Na splošno pa so to sledeča živila:  

1. beli sladkor in jedi, kjer je dodan, 

2. bela moka in izdelki iz bele moke, 

3. mleko in mlečni izdelki krav, ki so hranjene s silažo in ki so bile podvržene 

hormonskim preparatom za hitro rast, antibiotikom in drugim škodljivim 

dejavnikom, 

4. nezdrave maščobe, 
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5. meso in mesni izdelki živali, ki so bile podvržene hormonskim preparatom za hitro 

rast, antibiotikom in drugim škodljivim dejavnikom. 

6. gensko spremenjena hrana, 

7. hrana zastrupljena s pesticidi in umetnimi gnojili,  

8. ribe, ki so bile gojene z umetnimi hranili, 

9. večje morske ribe, ker vsebujejo precej težkih kovin, 

10. alkohol, 

11. kava, 

12. gazirane pijače, 

13. energijske pijače, 

14. velika količina zaužitih farmacevtskih sredstev, 

15. hrana kuhana v restavracijah, 

16. zamrznjena hrana 

17. cvrta hrana, 

18. prevelika količina soli (sol z dodatki proti strjevanju), 

19. industrijsko pripravljena hrana, 

20. razni emulgatorji, konzervansi, ojačevalci okusa, umetna barvila in podobni 

kemični pripravki, ki ljudi navajajo, da po teh jedeh posegajo zaradi barv in okusov 

in ne hranilne vrednosti. 

 

Hrano naredijo biocidno tudi sledeče stvari: 

1. obrok hrane pred spanjem, 

2. stres (psihični, čustveni, fizični), 

3. pomanjkanje časa za prehranjevanje, 

4. pomanjkanje časa za sprostitev, 

5. preobremenjenost z delom, 

6. pitje vode med obrokom 

7. preveliko mešanje različnih živil v enem samem obroku, 

8. hranjenje še preden smo lačni, 

9. neprimerno kombiniranje hrane, 

10. sladka hrana na koncu obroka, 

11. sadje na koncu obroka. 
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Celostni pogled na prehranjevanje 

 

Hrana se premika od zunaj navznoter in 

govor se premika od znotraj navzven. 

»Kdor je džank food, govori džank«. Kaj 

pomeni dobra hrana, če gledaš vojne 

filme, grdo govoriš, se ne giblješ... Vse to 

je prehrana. Preveč ljudje dajo na hrano 

in premalo na celotno prehranjevalno 

verigo. Kalij se vnese v kosti le med 

gibanjem. 

 

 

 

 

 

 

Preprosto testiranje čustvenega odnosa 

do hrane  

1. leva možganska polovica, ki je povezana z racionalnim umom pravi »ne jej« 

2. desna možganska polovica, ki je povezana z emocijami pravi »jej« 

 

Protokol: 

1. pripravi merilni inštrument 

2. Zmasiraj NL za možgane in živčni sistem ne glede na to ali 

potrebujeta ali ne 

3. Stestiraj 

a. »Hrana«  

b. »Brez hrane«  

4. Drži MODE PRIORITETA in v mislih ponavljaj vprašanje: »Ali 

obstaja NL točka, ki potrebuje podporo?« 12 točk za glavne 

organe 

5. Najdi čustvo 

6. Ko spodbudi delovanje NL točke za organ. Klient razmišlja o rešitvah za čustvo. 

7. Ponovno testiraj 

a. »Hrana«  

b. »Brez hrane«  

8. Ponovno stestiraj čustvo 

9. »čustvo«  
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Testiranje hrane 

Testiranje hrane poteka v ustih, na obušesni žlezi slinavki (Parotid gland) ali pa si hrano 

zamislimo (ta zadnja je najslabša možnost). Če hrano testiramo v ustih, si moramo po 

vsakem okušanju dobro sprati usta z vodo, da nimamo več okusa po hrani, ki smo jo 

predhodno testirali. 

 

S pomočjo testiranja hrane povečamo zavedanje o prehranskih potrebah telesa. 

 

Test izvajamo z mišicami, ki so povezane s ključnimi organi za prebavo: želodec, tanko črevo, 

jetra in trebušna slinavka.  

 

 
 

Procedura priprave inštrumenta za merjenje 

1. Umerjanje inštrumenta (lahko z mišico, ki jo bomo uporabili za testiranje) 

2. Preverjanje C1* 

3. Če mišica ne drži, uravnovesi možgane s klasičnim postopkom**. Po uravnovešanju 

še enkrat preveri merilni inštrument. 

4. Potestiraj MI, ki jo uporabiš za testiranje hrane. 

 

* levo in desno od C1 sta NL točki za možgane. Ti dve točki potem služita za prepoznavanje 

skrite občutljivosti, zato mora biti centralni meridian uravnoveše, preden točki uporabimo za 

testiranje.  

 

** postopek 

1. masiraj NL točko za možgane 

2. drži točke za sprostitev stresa (vrh glave in točki na čelu) 

3. naredi energijsko kavico 
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Evalvacija hrane z MI, ki drži 

1. Izberi hrano in jo postavi v usta ali na parotid žlezo 

2. Testiraj MI 

a. Drži: biogena ali biostatična hrana 

b. Ne drži: biocidna hrana 

3. Preverjanje C1 

a. Drži: biogena ali biostatična 

b. Ne drži: biocidna 

4. Potegni CM navzdol 

a. Drži: hrana ni biogena (meridian postane preveč napolnjen z energijo) 

b. Ne drži: biogena ali biostatična hrana 

5. Potegni meridian ponovno navzgor 

 

 

Postopek testiranja potrebnih dodatkov 

1. Poglej v tabelo, kateri dodatki so običajni za uravnovešanje meridiana 

2. Primi točko na telesu, ki je povezana z določenim dodatkom 

3. Testiraj mišico. Mišica meridiana mora držati, če klient potrebuje nutrient za 

uravnovešanje energije.  

4. Če nutrienta ne najdeš ustreznega nutrienta iz tabele za nutriente po meridianih, 

stestiraj še druge nutriente. 

5. Vzemi nutrient iz seta za testiranje in stestiraj nutrient na paratoid žlezi na enak način 

kot smo to že testirali. 
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Povezava: struktura-prehransko dopolnilo-hrana 

ORGAN/STRUKTURA PREHRANSKI DODATEK HRANA 

možgani 

OMEGA 3, OMEGA 6 
 
 
ribonukleinska kislina 
(RNK) 
 
B12 
 
Maščobne kisline 
 
Natrij  

bučna semena, sončnična semena, laneno 
seme, temna listnata zelenjava, morske 
mrzlovodne ribe, orehi 
 
spirulina, propolis, cvetni prah, lecitin, 
amino kisline, sardele 
 
perutnina, fermentirane stročnice in 
zelenjava, morski sadeži, reiši gobe 
chia semena, laneno seme, orehi, morske 
hladnovodne ribe, olje polenovke 
sol  

Živčni sistem 

OMEGA 3, OMEGA 6 
 
 
ribonukleinska kislina (RNK) 
 
B12 
 
Maščobne kisline 
  

bučna semena, sončnična semena, laneno 
seme, temna listnata zelenjava, morske 
mrzlovodne ribe, orehi 
 
spirulina, propolis, cvetni prah, lecitin, amino 
kisline, sardele 
 
perutnina, fermentirane stročnice in zelenjava, 
morski sadeži, reiši gobe 
chia semena, laneno seme, orehi, morske 
hladnovodne ribe, olje polenovke  

hrbtenjača 

kalcij 
 
folati (NE folna kislina) 
 
železo 
 
maščobne kisline 
  

mleko, ribe, meso in jajca, zelena zelenjava 
zeleno listnata zelenjava, stročnice (grah, leča, 
mungo fižol), šparglji, drobovina, oreščki 
 
suho sadje, rumenjak, soja, stročnice, zelena 
zelenjava, rdeče meso in drobovina, aronija, 
borovnice 
chia semena, laneno seme, orehi, morske 
hladnovodne ribe, olje polenovke  

ORGAN/STRUKTURA PREHRANSKI DODATEK HRANA 

želodec in sinusi 

 
betanine HCL 
jod 
magnezij 
 
 
cink  

 
rdeča pesa 
kelp alge, morska hrana, morska trava 
špinača, sezamovo seme, sončnično seme, 
oreščki, kalčki, , polnovredne žitarice, 
koriander, divja hrana: divji šparglji, koprive, 
regrat, navadni repinec 
meso, lupinarji, stročnice, oreščki  

trebušna slinavka in 
vranica 

 
krom 
mangan 
kalcij 
cink 
encimi 

 
Pivski kvas, brokoli, sadni sokovi 
ovsena kaša, žita 
zelena zelenjava, mleko, stročnice 
meso, lupinarji, stročnice, oreščki 
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vitamin C 
vitamin A 
 
magnezij 
 
  

papaja, ananas, naraven ekološko pridelan med 
in cvetni prah, avokado, fermentirana zelenjava 
zelena zelenjava, citrusi, paprika, petršilj, 
zelena, kale, kalčki, amla rumena zelenjava, 
ribe, meso, mleko, kale sladek krompir, jetra, 
maslo 
špinača, sezamovo seme, sončnično seme, 
oreščki, kalčki, , polnovredne žitarice, 
koriander, divja hrana: divji šparglji, koprive, 
regrat, navadni repinec  

ORGAN/STRUKTURA PREHRANSKI DODATEK HRANA 

srce 

 
Amino kisline 
Magnezij 
 
 
Vitamin E 
Vitamin B 
 
maščobne kisline 
 
krom 
 
kalij  

 
Živalski proteini, prehranski dodatki 
Špinača, sezamovo seme, sončnično seme, 
oreščki, kalčki, polnovredne žitarice, koriander, 
divja hrana: divji šparglji, koprive, regrat, 
navadni repinec 
Pšenična trava, pirina trava, ječmenova trava, 
jajca, losos 
Polnozrnata žita, rjav riž, mleko, jetra, 
stročnice, zeleno listnata zelenjava 
chia semena, laneno seme, orehi, morske 
hladnovodne ribe, olje polenovke 
brokoli, grah, krompir, mleko, govedina, 
jabolka, banane, grozdje 
 
naravno sušeno sadje brez dodanih 
konzervansov: marelice, slive, fige, dateljni, 
rozine 

tanko črevo 

 
vitamin A 
 
vitamini B 
 
vitamin C 
 
vitamin E 
encimi 
 
železo 
 
encimi 
 
probiotiki  

 
rumena zelenjava, ribe, meso, mleko, kale 
sladek krompir, jetra, maslo 
Polnozrnata žita, rjav riž, mleko, jetra, 
stročnice, zeleno listnata zelenjava 
zelena zelenjava, citrusi, paprika, petršilj, 
zelena, kale, kalčki, amla 
Pšenična trava, pirina trava, ječmenova trava, 
jajca, losos 
papaja, ananas, naraven ekološko pridelan med 
in cvetni prah, avokado, fermentirana zelenjava 
suho sadje, rumenjak, soja, stročnice, zelena 
zelenjava, rdeče meso in drobovina, aronija, 
borovnice 
papaja, ananas, naraven ekološko pridelan med 
in cvetni prah, avokado, fermentirana zelenjava 
 
fermentirana hrana  

ORGAN/STRUKTURA PREHRANSKI DODATEK HRANA 

mehur 
 
vitamin B-kompleks 
kalcij  

Polnozrnata žita, rjav riž, mleko, jetra, stročnice 
zelena zelenjava, mleko, stročnice  
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ledvica 
ušesa 
Ileo-cekalna zaklopka 

 
vitamina A 
 
vitamin B-kompleks 
vitamin E 
vitamin D 
 
kalcij 
 
Ubiqinon (Co Q10)  

 
rumena zelenjava, ribe, meso, mleko, kale 
sladek krompir, jetra, maslo  
polnozrnata žita, rjav riž, mleko, jetra, stročnice 
pšenična trava, pirina trava, ječmenova trava, 
jajca, losos 
ribe, šitake gobe, jetra, sonce, olje polenovke, 
jajca 
 
zelena zelenjava, mleko, stročnice 
Hrana živalskega izvora, avokado, brokoli, jajca, 
mleko, oreščki 
  

kri 
krvožilni sistem 
spolni organi 

vitamina A 
 
vitamin E 
vitamin K 
 
maščobne kisline 
 
B12 
 
Kalij 
 
Železo 
 
selen  

rumena zelenjava, ribe, meso, mleko, kale 
sladek krompir, jetra, maslo  
Pšenična trava, pirina trava, ječmenova trava, 
jajca, losos 
Natto (fermentirana soja), tempeh 
(fermentirana soja), kale, špinača, brokoli, 
posušene slive, avokado 
chia semena, laneno seme, orehi, morske 
hladnovodne ribe, olje polenovke 
perutnina, fermentirane stročnice in zelenjava, 
morski sadeži, reiši gobe 
naravno sušeno sadje brez dodanih 
konzervansov: marelice, slive, fige, dateljni, 
rozine 
suho sadje, rumenjak, soja, stročnice, zelena 
zelenjava, rdeče meso in drobovina, aronija, 
borovnice 
(močan antioksidant), ovsena kaša, sončnična 
semena, jajca, brazilski oreščki, banane, česen 

ORGAN/STRUKTURA PREHRANSKI DODATEK HRANA 

ščitnica 
nadledvična žleza 

Vitamin A 
 
vitamini B 
 
vitamin C 
 
vitamin E 
 
organsko vezan jod 
 
kalij 
 
nenasičene maščobe 
 
železo 
 
selen 
 

rumena zelenjava, ribe, meso, mleko, kale 
sladek krompir, jetra, maslo 
Polnozrnata žita, rjav riž, mleko, jetra, 
stročnice, zeleno listnata zelenjava 
zelena zelenjava, citrusi, paprika, peteršilj, 
zelena, kale, kalčki, amla 
Pšenična trava, pirina trava, ječmenova trava, 
jajca, losos 
 
kelp alge, morska hrana, morska trava 
 
naravno sušeno sadje brez dodanih 
konzervansov: marelice, slive, fige, dateljni, 
rozine 
olivno olje, avokadovo olje, olje arašidov, 
mastne ribe, semena in oreščki 
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Ubiqinon (Co Q10) 

suho sadje, rumenjak, soja, stročnice, zelena 
zelenjava, rdeče meso in drobovina, aronija, 
borovnice 
(močan antioksidant), ovsena kaša, sončnična 
semena, jajca, brazilski oreščki, banane, česen 
 
Hrana živalskega izvora, avokado, brokoli, jajca, 
mleko, oreščki 
  

žolčnik 
vitamina A 
 
cink 

rumena zelenjava, ribe, meso, mleko, kale 
sladek krompir, jetra, maslo 
morski sadeži, jajca, govedina 

jetra 

vitamin A 
 
vitamini B 
 
cink 

rumena zelenjava, ribe, meso, mleko, kale 
sladek krompir, jetra, maslo 
Polnozrnata žita, rjav riž, mleko, jetra, 
stročnice, zeleno listnata zelenjava 
morski sadeži, jajca, govedina 

ORGAN/STRUKTURA PREHRANSKI DODATEK HRANA 

pljuča 

vitamin A 
 
vitamin C 
 
 
cink  

rumena zelenjava, ribe, meso, mleko, kale 
sladek krompir, jetra, maslo 
zelena zelenjava, citrusi, paprika, peteršilj, 
zelena, kale, kalčki, amla 
 
meso, lupinarji, stročnice, oreščki  

Debelo črevo 
 
 
  

probiotiki 
vitamin D  
 
vlaknine 
 
cink 
 
železo  

fermentirana hrana 
ribe, šitake gobe, jetra, sonce, olje polenovke, 
jajca 
 
indijski trpotec 
 
meso, lupinarji, stročnice, oreščki 
 
suho sadje, rumenjak, soja, stročnice, zelena 
zelenjava, rdeče meso in drobovina, aronija, 
borovnice 
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Svetovalski list        Datum: 

 

Ime in priimek:            

Starost:   0-10 11-17 18-30 31-45 46-60 61-75 76+ 

 

Ocenitev počutja osebe:           

             

 

Razlaga  DA  NE 

Dovoljenje  DA  NE 

Analiza drže telesa  DA  NE 

Priprava merilnega inštrumenta  DA  NE 

Fizični nivo  DA  NE 

Čustveni nivo  DA  NE 

Vključitev energij  DA  NE 

Zadrga (Zip-up)  DA  NE 

Hidracija  DA  NE 

Križni gibi  DA  NE 

Cilj   

            

  

            

  

 

Subjektivna ocena glede cilja (od 1 do 10):  

Koliko je že prisotne energije za cilj?   (%) 

 

URAVNOVEŠANJE (napiši uporabljene tehnike) 

 

 

 

Subjektivna ocena glede cilja (od 1 do 10):  

Koliko je že prisotne energije za cilj?   (%) 

 

Ponovna ocenitev počutja osebe. Kako se počutite zdaj? Kaj je že drugače? 

             

             

 

Pozitivna sprememba  DA  NE 

 

Pričevanje 

             

             

 

Podpis osebe       Podpis svetovalca  
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Zapiši katere refleksne točke so v neravnovesju 
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Pozitivna sprememba  DA  NE 

 

Pričevanje 

             

             

 

Podpis osebe       Podpis svetovalca  
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Zapiši katere refleksne točke so v neravnovesju 
 
 
 
 
 
 
 
Zapiši katera čustva so bila v neharmoniji 
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Podpis osebe       Podpis svetovalca  
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Zapiši katera čustva so bila v neharmoniji 

 


