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Wiosenne oczyszczanie              Jesienna suplementacja 

 

  
Letnie regulowanie  Zimowe zapobieganie 



Wiosna—Wątroba 

Wątroba jest odpowiedzialna za transport i dyspersję: reguluje Qi, 
reguluje emocje, pomaga w trawieniu, Qi odpowiada za 
magazynowanie krwi: reguluje ilość krwi, odtruwa, odpowiada za 
ścięgna. 

        

Pora 
roku 

Zang Fu Przejaw 
Pięć organów 

zmysłu  
Ruch Metoda 

Wiosna  Wątroba  
Pęcherzyk 
żółciowy 

Dłoń Oczy Złość Czysta 



Wiosenne oczyszczanie 

 Regulowanie pracy wątroby, odciążenie wątroby  
i złagodzenie jej pracy, regulowanie Qi wątroby 
 

 Przyczynia się do poprawy zdrowia człowieka, wzmacnia 
odporność 

 
 Pomaga oczyścić organizm z toksyn zgromadzonych  

w ciele człowieka w czasie zimy 



„Żółty Cesarz Huang Di” - ochrona zdrowia  
wiosną 

W pierwszych trzech miesiącach wiosny zauważalna jest 
ochrona zdrowia przeprowadzona zimą. Qi z Ying-Yang rozwinie 
się, wszystko będzie rosło i w tym czasie powinieneś wcześnie 
chodzić spać i wcześnie wstawać, chodzić na spacery i korzystać 
z witalności natury, nosić wygodne ubrania i rozpuszczone 
włosy oraz uwolnić Qi nerek. Zmień nastawienie na przyjazne  
i łagodne, uwolnij się od myśli o zabijaniu, chroń wszystko co 
rośne i rozwija się, nawet jeśli jest to źdźbło trawy. Dawaj 
więcej i nie próbuj odbierać innym ich własności, więcej 
doceniaj i zachęcaj - jest to zgodne z Qi wiosny. Dopomagaj we 
wzroście i rozwoju, a twoje ciało też będzie rosło i rozwijało się 
w tym samym czasie. Jeśli nie będziesz przestrzegać tej zasady 
ochrony zdrowia, doprowadzi to do bólu wątroby i stracisz 
szansę na wzrost i rozwój. Wraz z nadejściem lata nastąpią 
wielkie zmiany i nie będziesz mieć tak dużo okazji do „wzrostu”. 



Produkty odpowiednie dla wiosennego  
oczyszczania 

 Chitosan 

 Omega-3 

 FOS 

 Podwójna Celuloza 

 Kapsułki Witalności 

 Cholikan - Wyciąg z Pestek Winogron 



Wiosenna dieta 

 Wiosenna dieta powinna być lekka, uboga w tłuste 
produkty, takie jak produkty smażone. Jedz często zupy, 
gruszki, pomarańcze i inne owoce. 

 Jedz więcej produktów bogatych w błonnik, takich jak: ryż, 
warzywa, owoce itp. 

 Powinieneś spożywać świeże warzywa i owoce przy trzech 
posiłkach dziennie. Produkty te zawierają dużo witaminy C, 
błonnika i wody. 



夏季养生 

 

Letni wzrost 



Lato - Serce 

 Serce odpowiada za krew i krążenie   

 Zarządza pracą mózgu i umysłu 

 Pot jest płynem serca i oznaką szczęścia, na 
zewnątrz przejawia się na twarzy i na cerze 

 Serce otwiera się na język 

 Serce jest organem yang i wchodzi w interakcję  
z latem 

Lato Serce Jelito  

cienkie  

Twarz Język Szczęście   

 

Regulowanie Po 
przesileniu 

letnim  

Śledziona Żołądek  Wargi Usta Myśl 

Pora roku Zang Fu Przejaw Pięć 
organów 
zmysłu 

Ruch Metoda 



Długie lato — Śledziona 

 Śledziona kontroluje transport, oczyszczanie, 
przekształcanie wody i jedzenia, kontroluje krew  
w całym ciele. 

 Powiązana jest z kontemplowaniem uczuć  
i wydzielaniem śliny, kontroluje kończyny  
i mięśnie. 

 Otwiera się do ust, przejawia się na wargach.  

 Śledziona powiązana jest z długim latem. 

Pora roku Zang Fu Przejaw Pięć 
organów 
zmysłu 

Ruch Metoda 

Lato Serce Jelito 
cienkie 

Twarz Język Szczęście  

 

Regulowanie 

Po 
przesileniu 

letnim  

Śledziona Żołądek  Wargi Usta Myśl 



Letnie regulowanie 

Regulowanie myśli i uczuć 

Regulowanie pracy śledziony i żołądka  

Zmniejszenia ciepła wewnętrznego  
i uwolnienie letniego przegrzania 

Regulowanie krążenia Qi i krwi, łagodzenie napięcia  
i aktywizowanie funkcji pobocznych 



Prawdziwe życie 

Niestrawność 

Klimatyzacja — zimne powietrze przenika do ciała, główne  
i poboczne meridiany nie są drożne. 

          Temperatura ciała zwiększa się, krążenie staje się wolniejsze. 

          (klaskanie, masaż sieci oraz powierzchni głównych  
     i pobocznych meridianów, równowaga bioelektryczna, 
     Tongbao) 

 

Spożywanie jedzenia późno w nocy — ciało potrzebuje więcej 
energii na trawienie pożywienia 

                            

Spożywanie mrożonego jedzenia uszkadza śledzionę i żołądek, 
blokuje główne i poboczne meridiany  



Rozwiązanie (Serce) 
 
 Nerki (woda) równoważą serce (ogień) (wewnętrzne ograniczanie), 

dlatego też wzmocnienie serca reguluje pracę nerek  

 Pij więcej dobrej jakości wody (woda bogata w tlen, naturalne soki 
owocowe i warzywne itp.) 

 Kontroluj dietę - w diecie na pierwszym miejscu powinny znaleźć 
się lekkie produkty oraz owoce i warzywa sezonowe.  

 Zwróć uwagę na zmiany ciśnienia krwi i zapobiegaj zawałom 
(więcej odpoczywaj)        



Rozwiązanie (Serce) 

 Wspomaganie:  
 Biowapń (uzupełnianie substancji odżywczych, poprawa 

kwasowości, rozwój Yang) 
 Kordyceps (odżywianie nerek i rozwój Yang, regulowanie pracy 

nerek oraz wątroby) 
 Kapsułki Witalności i Inner Beauty (regulowanie funkcji serca  

i naczyń krwionośnych) 
 Chitosan (absorpcja i wydalanie kwaśnych produktów 

metabolizmu) 
 Żelazo we krwi (uzupełnianie substancji odżywczych we kwi  

i dostarczanie krwi) 
                            



Rozwiązanie (śledziona i żołądek) 

Regulacja: 

 Wątroba (drewno) oczyszcza śledzionę (ziemia), stąd 
wzmocnienie śledziony powinno udrożnić wątrobę; 

 Jedz mniej mrożonej żywności i pij mniej zimnych napojów; 

 Jedz lekkostrawne produkty; 

 Jedz owoce i warzywa, które pomagają w trawieniu. 



 

 Ekstrakt z Chińskich Daktyli 

 Chitosan (udrożnienie i ochrona wątroby, wydalenie 
kwaśnych toksyn) 

 Cynk (aktywizacja enzymów trawiennych) 

 Spirulina  

 

 

Rozwiązanie (śledziona i żołądek) 



Ogólna mobilizacja dla ochrony zdrowia  
rodziny  

 

 Pij soki o rożnych kolorach oraz z rożnych owoców 
i warzyw 

 
 Dodawaj do nich Biowapń , Kordyceps, Cynk 
 
   Uwaga: pij przed posiłkiem lub snem; 
                 dwa razy dziennie - 300-500 mg 
 
★ Owoce i warzywa powinny zostać oczyszczone 
     Ozonatorem TIENS 



„Żółty Cesarz Huang Di” — ochrona 
zdrowia latem 

Pierwsze trzy miesiące lata to okres bogatego rozwoju. Qi  
z Ying i Yang krzyżują się, każde stworzenie rozkwita  
i dojrzewa. W tym czasie powinieneś wcześnie chodzić spać  
i wcześnie wstawać, korzystać ze słońca i zwiększać Qi w Yang. 
Większa potliwość jest dobra dla wydalania toksyn, zimnej 
wilgoci oraz toksycznych gazów. Nie zmniejszaj ruchu. Spraw, 
aby twój duch był obficie zielony, żywy i kwitnący jak otaczająca 
natura, co pozwoli na usunięcie napływowych substancji. To 
jest zasada zachowania zdrowia latem. Nieprzestrzeganie jej 
może prowadzić do podatności na grypę jesienią, zredukowania 
przyswajania bogactw jesieni, co może powodować jeszcze 
gorsze choroby zimną. 



 
Jesienne zbiory  



Jesień - Płuca 

 Płuca kontrolują oddech 

 Płuca mają specjalne otwarcie w jamie nosowej   

 Są powiązane ze skórą i włosami  

 Nadmierne zmartwienia uszkadzają płuca  

 Smakiem płuc jest smak ostry (pieprzowy) 

Pora roku Organy 
wewnętrzne 

Fu 

 

Przejaw Pięć 
organów 
zmysłu 

Ruch Metoda 

Jesień Płuca Jelito 
grube 

Futro  
i pióra 

Nos Zmartwienia Naprawa 



Jesienna suplementacja  

Wzbogacanie Ying i nawilżanie płuc  

Dodatkowe odżywanie  



„Żółty Cesarz Huang Di” — ochrona 
zdrowia jesienią  

Trzy miesiące jesieni to okres magazynowania, konwergencja Qi 
znacznie wzrasta, pogoda staje się sucha, ziemia jest jaśniejsza  
i przenikająca jak umysł. W tym czasie powinieneś wcześnie 
chodzić spać i wcześnie wstawać, opanować emocje i uspokoić 
się, tak jak robi to jesień. Nie bądź roztrzepany, aby uwolnić  
i osłodzić okropną atmosferę jesieni. Spraw, by jesień była 
łagodna i spokojna. Qi płuc w ciele człowieka staje się czyste. To 
jest zasada zachowania zdrowia jesienią. Nieprzestrzeganie tej 
metody może doprowadzić do bólu płuc lub niestrawności. 
Bogactwo substancji zimowej będzie gorzej przyswajane. 

 



Odpowiednie produkty na jesień 

 Biowapń 

 Spirulina 

 Cynk 

 

 



Jesienna dieta 

 Jedz więcej gruszek, grejpfrutów, owoców granatu, kaki  
i innych owoców; 

 Jedz więcej miodu  



 

Zimowe magazynowanie 



Zima - Nerki 

 

 Nerki magazynują esencję życia, kontrolują wodę i płyny, 
otrzymują Qi, odpowiadają za kości i budowę szpiku 

 Nerwowość uszkadza nerki  

 Nerki otwierają się na uszy 

 Na zewnątrz przejawiają się we włosach 

Pora roku Zang Fu 

 

Przejaw Pięć 
organów 
zmysłu 

Ruch Metoda 

Zima Nerki Pęcherzyk 
żółciowy 

Włosy Uszy Dostateczny Zapobieganie 



Zimowe zapobieganie 

Zasada czystości, regulowania i suplementacji 

Przyspiesza krążenie Qi i krwi, łagodzi napięcia i aktywizuje 
funkcje poboczne 

Chroni i odżywia nerki 



„Żółty Cesarz Huang Di” — ochrona 
zdrowia zimą 

W trakcie trzech zimowych miesięcy wszystkie kanały wlotowe  
i wylotowe powinny być zamknięte, potrzebne jest 
magazynowanie. Woda gra ważna rolę w magazynowaniu  
i zmienia się w lód. Ziemia również odgrywa swoją rolę  
w magazynowaniu. Wszystkie funkcje Qi są ukryte w głębi 
ziemi. Nie zakłócaj Qi w Ying. Powinieneś wcześnie chodzić spać 
i wcześnie wstawać. Regulowanie esencji nerek stanowi 
ochronę twojego skarbu. Powinieneś unikać zimna, utrzymywać 
ciało w cieple. Nie bierz prysznica zbyt często i nie usuwaj 
skóry. To spowoduje że utracisz działanie Qi. Esencji nerek nie 
można przywrócić. To jest zasada ochrony zdrowia w zimie. 
Nieprzestrzeganie jej może doprowadzić do uszkodzenia nerek, 
kończyn, wiosennych przeziębień i utraty ducha oraz 
zmniejszonego korzystania z wiosennych esencji wzrostu.  



Odpowiednie produkty na zimę 

 Biowapń 

 Chitosan 

 Omega-3 

 Kapsułki Witalności 

 Cholikan - Wyciąg z Pestek Winogron 



Zimowa dieta  

 Jedz więcej selera, soi, sezamu i grzybów. 



Cechy czterech pór roku  

     Narodziny         Wzrost              Zbiory        Magazynowanie      



Metody ochrony zdrowia w czterech  
porach roku  

 Wiosenne oczyszczanie,                               Jesienna suplementacja,   

                                         Letnie regulowanie,                                  Zimowe zapobieganie 



Dziękuję  


