
Proč jarní únava přichází po zimě? 

Chybí nám totiž ten nejsilnější zdroj energie, které nás dobíjí a to je SLUNCE (vitamín D). 

Období zimy a časného jara je také obdobím, ve které je často nedostatek vitamínu C, protože 
nejsou dostupné přírodní zdroje. 
 
Nastupuje období jater a žlučníku (15.2.-15.5.) 
V tomto období se zesiluje schopnost samoregenerace, kterou je možné podpořit vhodnými 
bylinkami, stravou či přírodními potravinovými doplňky. 
Když se těmto orgánům s láskou budete věnovat, najednou budete plni elánu, zbavíte se 
únavy, budete spokojeni, přestanete být zlostní či agresivní, přestanou vás bolet kyčle, vyčistí 
se kůže či zregeneruje se zrak…. 
 
Souvislosti mezi jednotlivými orgány jsou zobrazené v PENTAGRAMU -podle TČM. 
Ledviny jsou rodič pro játra a játra jsou dítě. 
Játra jsou jarní orgán, prvek dřevo, rozpínají se a zahřívají. Játra mají tělo yinové, ale funkčně 
jsou yangová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Játra jsou jedním z klíčových orgánů naší látkové výměny, slouží jako zásobník  glykogenu či 
vit.B12, dále játra odbourávají z krve různé toxiny (alkohol, léky, virové infekce hlavně 
hepatické viry a borrelie, autoimunita – cirhóza jater), tvoří krev a 10% krve je zde uložené, 
vyrábějí enzymy, hormony a důležitá rozpouštědla (ketolátky), regulují hladinu cholesterolu 
(vyrábí i rozkládají a vylučují jej), ovlivňují kvalitu krevních tuků….. V jaterních buňkách se 
vyrábí žluč, která z jater odtéká do žlučníku, kde se schraňuje a postupně je vypouštěna 
žlučovodem do dvanácterníku. Žluč je nepostradatelná pro trávení tuků (působí jako 



emulgátor) a proto se při dysfunkci objevují bolesti žlučníku poté, co jsme se přejedli tučnými 
jídly. 
Játra jsou větší než mozek, váží v průměru 1,5 kg, jsou největší a nejtěžší žlázou v lidském těle. 
Pokud jsou v pořádku, výrazně zvyšují sílu našeho obranného systému a ovlivňují kvalitu zraku 
(ne nadarmo se říká OKO JE OKNO DO JATER). 

Játra jsou považována za orgán zodpovědný za duševní a nervovou činnost. Člověk s dobře 
fungujícími játry bývá vytrvalý a odvážný, naopak poruchy jater a žlučníku vedou k 
tvrdohlavosti, puntičkářství, zbrklosti a ztřeštěnosti. 

DŘEVO   TOLEROVAT JE LÁSKA 
Období  jaro  15.2. – 14.5. 
Orgány   Játra a žlučník 
Činnost   Plánování, kreativita, schopnost náhle řešit problémy  
Psychika +   Laskavost, shovívavost, soucit, velkorysost  
Psychika -   Hněv, podrážděnost, frustrace, rozmrzelost, žárlivost, deprese  
Zevní projev   Nehty ( třepivé, oslabené – slabost jater) 
Smyslový vývod  Oči   (oči jako celek – játra) 
Tekutina   Slzy  
Tkáň    Šlachy, vazy (disharmonie – ochablost, tuhost) 
Barva   zelená 
Chuť   kyselá 
Zvuky   Křik 
Klima   vítr 
Číslo   3 a 4 
 
Proto bychom měli najít sílu a energii ve vztazích - s láskou a pokorou tolerovat, odpouštět, 
respektovat, být schovívaví, žít v radosti a spokojenosti.  
 
Mnoho lidí vůbec nevnímá, že by mohli mít něco s játry. 
Pokud je přímo nebolí pod žebry, nemají problémy se žlučníkem, neprodělali žloutenku nebo 
nemají co dělat s přemírou vypitého alkoholu, tak je vůbec nenapadne, že by se měli o svá 
játra postarat. 
 
Signály, které ukazují na oslabení jater: 

- Únava 
- Nekvalitní spánek (probouzení mezi 1 – 3 hodinou) 
- Kvalita zraku, stav oka 
- Kvalita vlasů, kůže……akné, vyrážky, mastné vlasy 
- Bolest v oblasti kyčlí 
- Bolest v oblasti krční páteře, zatuhlost trapézových svalů 
- Nepružnost těla, bolest svalů   (zatvrzelost v postojích a názorech, nechuť ke změně) 

I když se vás nic z toho netýká, i tak je dobré myslet na prevenci a játrům se v následujících 3 
měsících věnovat. 
Lidský organismus má neuvěřitelné samoléčebné schopnosti a zvláště játra se dokáží rychle 
zregenerovat. 
 



Zdravá játra a jejich harmonická energie nám dávají: 
- Chuť, radost, optimismus 
- Schopnost být spokojený se vším, co mám i nemám 
- Energii k tomu dělat prakticky to, co mám rád 
- Motor do života 

 
Domácí terapie – hlavní zásady 

 Vyvarovat se nadměrné fyzické zátěži i dlouhodobé pasivitě (cesta středu – harmonie, 
jemné napětí   

 je vhodné) 

 Nejíst ostrá (chilli, hodně česneku….) a smažená jídla 

 Nevystavovat se vypjatým emočním situacím (verbální útoky, nerozčilovat se, snažit se 
být v klidu) 

 Dostatečně pít (tekutiny – dostatek yinu, snižuje yang jater) 

 Chránit si trapézy a krční páteř proti ofouknutí (vítr stahuje, stísněnost se potom 
stáhne do jater) 

 Vyhnout se stresu 
 
Doporučení pro detoxikaci jater a žlučníku. 
1/Detoxikace přípravky Marion  
     

- Anti-Anti B : toxiny ze střevního prostředí se krví dostávají do jater a mohou způsobit 
zánět, který se může změnit na chronický, je proto nutné pracovat s mikrobiomem  
(doporučuji na 2 měsíce) 

- Col : upravuje kvalitu střeva (sliznice, ochranný hlen….) 
- Hepcirk   : harmonizuje játra a související další orgány a tkáně jaterního okruhu  
- Tens/ Emotion : stres / emoční zátěže 
- Preparát na toxiny : podle zjištěné zátěže 

 
2/Strava. 
Řešit nadváhu nebo obezitu. 
Obecně se doporučuje: 

- Odlehčit stravu o potraviny živočišného původu (upřednostnit rostlinné potraviny) 
- Vyloučit úpravu potravin na tuku, alkohol, kávu, černý čaj, průmyslově připravené 

polotovary s chemickými stabilizátory a konzervanty, omezit příjem soli… 
- Snížit četnost jídel na 3x za den (jíst až když je hlad) 
- Pravidelný a dostatečný pitný režim (přednostně voda + čaje-zelený, bílý, roiboos, 

lapacho) 
- S každým jídlem jíst porci zeleniny, dostatek vlákniny….. 
-  

Jakmile vyraší první lístky pampelišek, kopřiv a dalších jarních bylinek, tak je použít do salátů 
a jiných příloh. 
 
Doplňky stravy: 

- Extrakt z pestřce mariánského (nejsilnější přírodní regenerátor jater – max. 
420mg/den),  
Pozor : může ovlivňovat metabolismus léků. 



- Kvercetin : 300-1000 mg/ den 
- Koenzym Q10 : 100-400mg/ den s jídlem 
- Kurkuma : až 1čl/ den 
- Vitamín D 
- Vitamín C 
- Selen : 50-100 mikrogramů/ den 
- Zinek : 5-15 mg/ den 
- Omega – 3  

 
3/Koupele nohu nebo celého těla. 
Koupel v heřmánku a v kopřivách alespoň 1x týdně v délce min. 10 minut. 
 
4/Domácí terapie - masáže 
Masáž chodidel 
Palec u nohy pomáhá snížit stres. 
Palec ohýbat, kroutit a masírovat. 
Palec zastupuje hlavu a krk. 
Nejprve pravý (akutní problémy) palec, potom levý (chronické problémy). 
U palce končí meridián jater (snížený cit, plíseň na nehtu, mozol, otlak, barva kůže). 
Masáž : různé směry, stáhnout od vrcholu ke spojení s druhým prstem. 
 
Masáž podžebří 
Jemně masírovat pravé podžebří a dolní žebra.  
Pravá dlaň na poslední 2 žebra, dlaň posunovat ke středu zprava doleva (tlak dlaně), zpět 
povolit. Opakovat 36x. 
 
 

Buďte každý den o trochu lepším člověkem, než jste byli včera. 
Smějte se, radujte se, buďte zvídaví a buďte vděční za vše, co k vám přichází. 

 
 


