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OBNOVA ORGÁNŮ
Naše tělo neustále usiluje o rovnováhu a návrat do stavu zdraví, snaží se očistit a zrege-
nerovat. Obnova orgánů je u každého jedince naprosto individuální, záleží především na 
schopnosti a funkcích daných orgánů a jejich poškození. Očistu můžeme provádět například 
pomocí přírodních přípravků, bylinných směsí a tinktur, dávka by však měla být dostatečná, 
aby byla účinná pro stimulaci regeneračního procesu.

Vždy je však nezbytně nutné hledat příčinu nemoci, a to je jediný způsob jak se uzdravit. Sna-
žit se pouze odstranit symptomy nemoci je nesmyslné.

Nejlepší regenerací organismu je zřejmě půst se správnou dechovou technikou, kdy dochází 
k rychlým detoxikačním reakcím. Půst příznivě ovlivňuje tělo i ducha člověka. Plného úspěchu 
lze dosáhnout pouze v souladu s lunárními cykly.

Při půstu se u lidí, kteří měří 160–180 cm a váží přibližně 60–85 kg za: 

• 1–3 dny aktivuje centrální nervový systém na základě principu stresu jako reakce na 
nedostatek výživných látek. Vyprazdňují se orgány trávicí soustavy, a díky tomu, že neprobíhá 
trávení, tak tyto orgány odpočívají. Krev a mezibuněčná tekutina se očišťuje od hlenů a toxinů.

• 3–7 dní předchozí očistný proces stále pokračuje, vylučují se z těla parazité 
 a obnovuje se epitelová tkáň tenkého střeva a žaludku.

• 7–14 dní probíhá kompletní očistný proces se silnou regenerací žaludku a střev. Částečně 
se očišťují játra a pojivové tkáně, normalizuje se činnost srdce a cév. Z buněk se vyplavují 
nečistoty a může docházek k odstranění jizev, nádorů a polypů.

• 14–21 dní se kompletně očistí a obnoví buňky jater, ledvin a většiny žláz s vnitřní sekrecí. 
Dále se mohou vyloučit žlučové a močové kameny, rozloží se většina usazenin solí, 
stlačených hlenů a nádorů. Dokonale se vyčistí a obnoví pojivové tkáně a kůže, částečně 
se zbaví nečistot i kostní tkáně.

• 21–30 dní kromě předchozích účinků dochází v těle k masivní likvidaci všech nádorů 
různého charakteru a ničí se i veškeré infekce. Rozkládají se stlačené chuchvalce hlenů 
v čelních a jiných dutinách, vylučují se také solná ložiska. Obnovují se buňky měkkých 
tkání v organizmu, buňky pokožky, mění se a normalizují se tukové tkáně, z jedné třetiny 
se regeneruje a mění kostní tkáň.
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Očista jednotlivých orgánů:

Játra se obnovují během 1. – 3. hodiny (duben) a souvisí se žlučníkem, který se čistí v měsíci 
březnu a to hlavně během 23. – 1. hodiny. Tyto orgány mají svoje regenerační období na jaře.

Léto patří srdci, tenkému střevu, osrdečníku a třem ohřívačům. Srdce regeneruje v květnu 
v  čase od 11. do 13. hodiny. Párovým orgánem pro srdce je tenké střevo, které se očišťuje 
v červnu a to během 13. a 15. hodiny. S těmito orgány souvisí také osrdečník obnovující se 
v červenci mezi 19. – 21. hodinou a tři ohřívače, které se aktivují v srpnu ve večerní době od 
21. do 23. hodiny.

Září je obdobím sleziny a slinivky v čase mezi 9. a 11. hodinou. Párovým orgánem je žaludek, 
který má svoje očistné období od 7 do 9 hodin v měsíci říjnu.

Plíce se aktivují ve 3 hodiny ráno a jejich doba se ukončuje kolem 5. hodiny, regenerují 
se v listopadu. Souvisí s tlustým střevem, které se očišťuje v prosinci v ranní době mezi 
5. a 7. hodinou.

V zimním období se čistí zejména močový měchýř a ledviny. Králem ledna je močový měchýř 
s největší aktivitou v době 15–17 hodin. V únoru se aktivují ledviny v čase od 17 do 19 hodin.

Při regeneraci organismu jsou nezbytně nutné živiny, je to fáze, kdy se obnovují orgány a zvý-
ší se kvalitně i metabolické procesy. Jen přírodní látky mají potřebné bio informace o tom, jak 
mají naše vnitřní orgány správně fungovat. Při regeneraci organismu se často objevují deto-
xikační reakce, kdy se zdravotní stav může zhoršit, to je však naprosto běžné a normální. Tyto 
stavy po nějakém čase vymizí a vše se srovná. Důležité je sladit jin a jang energii.

Existují dvě energie a to fyzická (pohyby, cvičení, sport, fyzická práce, procházka) a psychická 
(myšlení, intelektuální práce, stres). Energie jsou jako tekutiny, které se přelévají ve dvou spo-
jených nádobách. Proto aby se obnovila psychická energie, je třeba fyzické energie (procház-
ky, sport) a pro doplnění fyzické energie je potřeba duševní činnosti (čtení, poslech hudby, 
malování).

Jestliže dovolíme tělu, aby degenerovalo, potom nemůžeme očekávat, že bude rozum správ-
ně pracovat nebo se konstruktivně vyvíjet. Duševní schopnosti člověka rostou a rozšiřují se 
v přímé závislosti na vývoji, regeneraci a čistotě fyzického těla. 


