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LEDVINY

• Dýňový kompot, jenž je dobrý na ledviny, jezte po 
celý rok.

• Povaříme jáhly a ke konci vaření přidáme klikvu. 
(Při vaření kaše je důležité, abyste použili přírod-
ní, nerafinované a nedrcené zrno.) Ledviny vás
již nikdy nebudou znepokojovat.

• Sklenici studeného mléka se čtyřmi lžičkami kře-
nu uvedeme do varu. Pijeme po hltech v průběhu 
dne.

• Tučná strava je pro ledviny těžká, a proto je uži-
tečné zařadit odlehčovací dny!

Otoky a záněty
Otoky, váčky pod očima, nadváha – to všechno může 

být znakem přetíženosti ledvin. Organismus je třeba ne-
prodleně očistit. Ledviny jsou filtry těla!

• Medvědice lékařská, měsíček lékařský, kořen léko-
řice a truskavec – všechny byliny rovným dílem. 
Ze směsi vezměte jednu lžíci a zalijte vařící vodou. 
Přikryjte a nechte zapařit. Pijte po doušcích.

• Otoky nohou, nadváha, bolesti v zádech naznačují 
pyelonefritidu (zánět pánvičky ledvinné a ledvi-
ny). V tomto případě pomáhají kořeny slunečni-
ce.
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 1 sklenice (200 ml) kořenů slunečnice a 3 l vody
 Kořeny slunečnice povařte třicet minut. Pijte po 

jednom litru denně.
• 20 g lichořeřišnice větší, 5 g smil písečný, 5 g tře-

zalky, 7 g kopřivy, 4 g řepíku
 Jednu lžíci směsi zalijte v termosce 300 ml vařící 

vodou, pijte po doušcích v průběhu dne.
• 300 g klikvy, 50 g otrub, 50 g medu a 1 litr vody
 Všechno dohromady povařit a nechat ochladit. 

Používejte dohromady s nakyslým tvarohem, 
protože vápník, jenž je obsažen v tvarohu, pomá-
há odbourávat kamínky.

• Jahody i rajská jablíčka s kysanou smetanou, 
nebo klikva s tvarohem jsou produkty, jež přispí-
vají k léčení ledvin.

• Ledvinám dělají dobře bylinné polštářky ze šal-
věje a heřmánku.

 Polštářek o velikosti 30 x 40 cm smočte v odvaru 
bylin a bylinami také naplňte. Položte na třicet 
minut na krajinu ledvin. Při zánětech ledvin je to 
účinná léčba.

• Ledviny je třeba také proplachovat! Dokonce  
i odvarem ze slupek jablek, melounů a dýně.

 Na léčení zánětu ledvin je dobrý meloun s čer-
ným chlebem.

Rozšíření ledvinových cév
• 3 lžíce plodů šípku, 3 lžíce truskavce, 3 lžíce bliz-

ny kukuřice
 Šípky rozmělněte, všechno smíchejte a ze směsi 

vezměte jednu polévkovou lžíci, na jednu skle-
nici (200 ml) vařící vody, povařte deset minut na 
malém ohni a potom přeceďte. Pijte po doušcích 
v průběhu dne.
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 Pomůže odstranit kameny i soli a zmizí i bolesti  
v zádech.

• Kukuřičná terapie pomáhá ledvinovým cévám.
• Mějte na zřeteli, že strach škodí ledvinám a zužu-

je cévy!

Ledvinové kameny
• Zázvorový kořen nařežeme nebo nastrouháme, 

přidáme jednu lžíci zeleného čaje a citron. Všech-
no povaříme v jednom litru vody deset minut. Čaj 
proplachuje ledviny a potlačuje infekci.

• Bobkový list
 21 listů na 0,5 l vařící vody, sušenou slupku  

z 1 citronu, 1 čajovou lžičku truskavce nechte 
vyluhovat do zchladnutí. Užívejte po jedné po-
lévkové lžíci třikrát denně. Odvar pomáhá zbavit 
ledviny kamínků a solí.

• Fíky
 K úplnému vyloučení kamínků použijte 1 kg čer-

stvých fíků (nejsou-li, můžeme užít i sušené). Po-
melte a přidejte 1 lžičku skořice. Pojídejte směs 
po jedné lžíci dvakrát až třikrát denně po dobu 
dvou týdnů. Bolesti v zádech zmizí, písek a ka-
mínky bezbolestně vyjdou.

• Eukalypt (blahovičník)
 1 lžíce na 200 ml vařící vody.
 Eukalypt lépe než jakékoliv antibiotikum pročis-

tí ledviny. Používá se při bolestech zad, kdy se 
mohou bolesti v ledvinách zaměnit s bolestmi při 
blokádě bederní páteře.

 Třikrát během dne vypijte jednu sklenici vždy 
před jídlem. Používejte při ledvinové nedostateč-
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nosti, při hnisavém zánětu ledvin, otocích nohou, 
nemocech srdečních i prostaty.

Pozor! Odchod písku z ledvin (při různých meto-
dách detoxikace) je zaměňován často se zánětem sle-
pého střeva, ale ultrazvukové vyšetření může tento pro-
blém rozlišit.
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JÁTRA

Játra jsou univerzální orgán a lze o nich hodně 
napsat. Vykonávají složitou a velkou práci, jsou 
zvláštní chemickou laboratoří a největší čistič-

kou našeho organismu. Je to velká zásobárna alkalic-
kých prvků a organický sodík je pro játra ze všech alka-
lických prvků nejdůležitější.

Sodík je přítomen ve všech buňkách našeho těla, 
avšak v některých zónách je ho mnohem více pro případ 
mimořádné potřeby. Tyto zóny mají velký vyrovnávací 
úkol, poněvadž jsou schopné neutralizovat mnoho ky-
selin a toxinů. Pokud se zásoby sodíku snižují, vzniká 
nemoc.

Bohatým zdrojem organického sodíku je červená 
řepa. Ne náhodou proto všechny lidové recepty dopo-
ručují na léčení jater šťávu z červené řepy. 

Řepa je také užitečná při léčbě zánětu žil a sklerózy. 

Řepnou šťávu je možné smíchat se šťávou kořene 
pampelišky lékařské pro léčení žloutenky, s mrkvovou 
šťávou k léčení zánětu žlučníku a se šťávou kořene če-
kanky obecné na cirhózu jater. 

• V léčbě jater pomůže i řepný kvas, který lze udě-
lat velice jednoduše: 

 2 kg řepy oloupejte, nařežte na větší kousky  
a vložte do třílitrové nádoby. Přidejte jednu polév-
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kovou lžíci soli a stejné množství cukru a nech-
te stát na teplém místě tři dny. Potom proceďte  
a uchovávejte v chladničce. Pijte třikrát denně po 
100 ml. Z řepy, jež vám zůstala, můžete připravit 
salát. 

• Hodně sodíku je také obsaženo v česneku. Z něho 
se dělají přípravky k vypuzení kamenů ze žluč-
níku a zároveň se doporučuje pro zlepšení stavu 
cév.

• Kumys (nápoj z kvašeného kobylího mléka) je 
velmi užitečný při cirhóze jater. 

 Ve 200 ml teplé vody rozpusťte 2 polévkové lží-
ce medu. Do předem připraveného hrnce přidejte 
dále 2 lžíce kefíru a 1 litr mléka. Na dva dny po-
stavte na teplé místo. Za dva dny přidejte 2 čajové 
lžičky sušeného droždí. Zkvašené mléko s drož-
dím přelijte do láhve a postavte do chladničky. 

 Pijte 200 ml vždy navečer po dobu 21 dní. Je pro-
věřeno časem, že kumys díky mléčnému kvašení 
zlepšuje činnost celého zažívacího traktu.

• Dva díly mrkve a jeden díl špenátové šťávy. Šťá-
va je velmi dobrá pro regeneraci jater. Buďte 
však opatrní při žlučníkových a ledvinových ka-
menech.

• Jedna polévková lžíce olivového oleje a jedna lží-
ce citronové šťávy. Citrony a olivový olej užívej-
te vždy ráno po delší dobu.

• Z tykve odstraňte semena a naplňte ji medem. 
Nechte sedm dní v klidu, šťávu přeceďte a uží-
vejte po 20 ml 2-3 krát denně před jídlem. Zvýše-
ní vylučování žluči nebo urychlené vyprazdňová-
ní žlučníku zlepšuje trávení potravy, regeneruje 
jaterní buňky a léčí cirhózu a žloutenku typu C.
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Játra mají rády teplo
Bez prohřívání jater není možné vyléčit žádné chro-

nické onemocnění. Vysvětleme si to podrobněji.
Je známo, že objem krve, jež protéká játry a vrátni-

covou žilou během jedné hodiny, je kolem stovky litrů. 
Přiložíme-li tedy ohřívadlo na jaterní oblast, ohřejeme 
za jednu hodinu sto litrů krve. Zvýšením teploty krve 
jen o jeden stupeň zvýšíme desetkrát její baktericidnost 
(schopnost ničit mikroorganismy).

To však neznamená, že si pro zdraví a dlouhý život 
máme nahřívat játra. Samozřejmě je vše třeba dělat pod 
dohledem ošetřujícího lékaře. Můžete si udělat teplý 
zábal na oblast pravého podžebří. Například z ricinové-
ho oleje. Je to jeden z nejúčinnějších obkladů.

• Ricinový olejový zábal
 Na plátno naneste 100 ml ricinového oleje za-

hřátého ve vodní lázni. Přiložte na pravou stranu, 
překryjte folií a vlněnou přikrývkou. Zábal po-
nechte dvě hodiny. Nejlepší účinek je v době od 
21.00-23.00 hodin.

• Zábal je možné připravit také z oleje lněného, oli-
vového i kukuřičného.

• Obklad z olivového oleje
 Použijte lněnou utěrku nebo flanelové plátno 

o velikosti 20x30 cm, namočte ji do teplého 
olivového oleje a přiložte na jaterní oblast – od 
pupku až do zadního podžebří na pravé straně. 
Obklad překryjte nepropustnou folií a ještě fro-
té ručníkem. Pro dosažení maximálního efektu 
se obklopte předměty žluté barvy a představuj-
te si, že nadechujete žluté světlo slunce. Obklad 
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ponechte působit 40 minut. Zábal dělejte každý 
večer po dobu tří týdnů.

 Potom se obraťte na svého lékaře a nechte si zkon-
trolovat stav jater.

• Tvarohový obklad na játra (tibetský recept)
 Budete potřebovat 500-700 g čerstvého tvarohu 

z tučného domácího mléka. Na bavlněné plátno 
o šířce 30 cm a délce 50-70 cm naneste v silné 
vrstvě tvaroh. Tvaroh je nutné zahřát; nejlépe se 
vám to podaří tak, že na velký kastrol s vodou 
položíte síto. Když začne stoupat pára, položte na 
síto plátno s tvarohem. Na 5-7 minut přiložte ob-
klad na pravý bok.

 Podle metody tibetské medicíny je potřeba s játry 
„rozmlouvat“ tak dlouho, pokud vám to bude či-
nit potěšení. Klidně, pravidelně dýchejte a před-
stavujte si, jak se při nádechu játra zvětšují a při 
výdechu zase zmenšují – přitom počítejte vždy 
do devíti.

 Doporučuje se 7-9 procedur při ubývajícím Mě-
síci. Metodu provádějte 14 dní. Obklady opakuj-
te podle potřeby. Použitý tvaroh každopádně vy-
hoďte, poněvadž do sebe nasál vaši nemoc!

 Tibetský lama mi doporučoval také čistit játra 
česnekem.

• Recept na čištění jater pomocí česneku
 3 středně velké stroužky česneku rozetřete v hmož- 

díři nebo třecí misce, zalijte 200 ml horkého mlé-
ka, přidejte 1 polévkovou lžíci medu, nechte 7 mi- 
nut vyluhovat a vypijte ráno na lačno. 

 Je důležité, abyste tuto kúru začínali při dorůsta-
jícím Měsíci. Česnek, jenž vám zbyl na stěnách 
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třecí misky, pečlivě vyberte a natřete si kůži ko-
lem pupku, ale také ve středu dlaní i chodidel. Tato 
místa na našem těle se nazývají „oči bráhmana“, 
protože přes ně vstupuje léčivá kosmická energie. 
Natírejte ukazováčkem pravé ruky. Spěcháte-li do 
práce, po deseti minutách si umyjte ruce, avšak je 
lépe to udělat až navečer.

 Česnekovou směs pijte v průběhu jednoho týdne 
každý den, potom na jeden týden přestaňte a dále 
to tak opakujte. Kúra čistí nejen játra, ale také ničí 
v těle patogenní bakterie a viry. Po vypití léčebné 
směsi zůstane česnek v organismu 24 hodin.

• V česneku je obsaženo mnoho síry, proto se zvy-
šuje vylučování žluče do střeva. Tato zázračná 
zelenina umožňuje odstranit kamínky z jater, na-
hromaděné soli z kloubů a potlačuje patogenní  
a rakovinotvorné buňky.

Další metody očisty jater
• Dvě hodiny po lehké snídani (jen zelenina) vypij-

te síran hořečnatý (hořkou sůl) v množství 30-40 
g na 0,5 l sklenice vody a přidejte citronovou šťá-
vu.

 Vypijte čerstvou šťávu z jednoho grapefruitu.
 Po čtyřiceti minutách pobytu v teple (pomocí 

ohřívače, termoforu) vypijte 100 g kvalitního 
olivového oleje se šťávou ze 3-4 citronů. Ruce, 
nohy i záda potírejte citronovou dření se šťávou, 
poněvadž citron sám velmi dobře podporuje de-
toxikaci.

 Dokonce i nepatrné množství oleje uvádí do po-
hybu cholesterové ucpávky, jež vycházejí z jater.
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 Celý následující den popíjejte kefír, jezte zeleninu 
a ovoce.

• 3 lžíce drceného ostropestřece mariánského, 200 
ml kyšky a 1 lžíce medu

 V keramické nádobě všechno smíchejte a užívej-
te dvakrát denně po 100 ml (ráno a večer) jednu 
hodinu po jídle.

 Užívejte při žloutence, jaterní cirhóze, chronické 
únavě, zhoršení zraku, kožních nemocech včetně 
lupénky.

• Sádlo, mátu, benedikt a řebříček zalijte vařící 
vodou a teplý obklad přiložte na třicet minut na 
oblast jater.

• Obyčejná masáž břicha má také čisticí efekt na 
játra. Rukou prohmatejte oblast jater a žlučníku 
a „rozmlouvejte“ s játry. Tímto způsobem játra 
„dýchají“ a regenerují se. Rozhodně si udělejte 
na jaterní oblast kontrastní sprchu – střídavě stu-
denou a teplou vodou.*

Očista jater podle Josefa Jonáše
Tato detoxikace je velmi účinným čištěním žlučo-

vodů, žlučníku a tlustého střeva. Je to prakticky jediná 
účinná metoda, která umožňuje efektivně odstranit cho-
lesterické složky a infekce, jež se v nich nacházejí. Po 
čistící proceduře žlučníku a jater často dochází k pozi-
tivním zdravotním změnám a obnovení životní energie. 
Tato čisticí kúra je vhodná pro lidi se špatnou látkovou 
výměnou a se sklony k obezitě.

Velmi pomáhá ženám i mužům, kteří chtějí zhub-
nout, jelikož přeměna tuků je často spojena s nedosta-
tečnou činnosti jater a žlučníku.

* viz Uzdravující síla vody: F. Guillain, Eugenika 2010
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V prvním roce je třeba tuto očistnou kúru udělat 4-7 
krát, další rok čtyřikrát a následující roky vždy dvakrát, 
a to na jaře a na podzim.

Co budeme potřebovat:
100 g síran hořečnatý (hořká sůl)
200 ml olivový olej
200 ml čerstvé šťávy z červeného grapefruitu
ohřívadlo (elektrická poduška)

• Čtvrtek – tento den je nejlépe začít očistu. Ráno 
nejezte žádný tuk, vhodná je vařená zelenina (va-
řena ve vodě), chléb a med. Není povoleno mléko 
a máslo. Tato dieta připraví játra a žlučové cesty 
k uvolnění žlučových kamínků a cholesterických 
ucpávek. 

• Pátek – do 14.00 hodin pijte jenom jablečnou 
šťávu, 1–1,5 litru. Jablka na šťávu použijte čers-
tvá, nepříliš kyselá. 

• Od 14.00 do 18.00 hodin nic nejezte a nepijte. 
Porušíte-li toto pravidlo, nebudete se cítit dobře.

• 18.00 Vezměte 30 g (dvě polévkové lžíce) hořké 
soli na 100 ml horké vody. Důkladně zamíchejte 
a vypijte. Můžete přidat citronovou šťávu. Dejte 
si teplou koupel nebo si lehněte na zahřívací po-
dušku či použijte termofor. Můžete popíjet žlučo-
pudný bylinný čaj.

• 20.00 Vypijte ještě 30 g hořké soli rozpuštěné ve 
100 ml teplé vody. Od 20.00 do 21.45 hodin ne-
jezte a nepijte!

• 21.45 Ve skleněné nádobce pečlivě smíchejte 
200 ml olivového oleje s grapefruitovou šťávou  
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a protřepejte. Připravte si termofor s teplou vo-
dou, nebo raději elektrickou ohřívací podušku.

• 22.00 Vypijte olivový olej se šťávou. Zkuste pít 
přes brčko, abyste předešli zvracení. Můžete také 
nejprve vypít olivový olej a zapít to grapefruito-
vou šťávou. Pijte vstoje. Dávku vypijte během 
pěti minut. Položte se ihned do postele na teplou 
podušku. Jestli si hned nelehnete, narušíte tím ce-
lou metodu. Čím rychleji dojde k uvolnění těla, 
tím větší kamínky budou odcházet. Soustřeďte 
se na játra a představujte si, co se tam děje a jak 
žlučovými cestami odcházejí všelijaké ucpávky. 
Snažte se v teplé posteli usnout a zůstaňte ležet 
až do rána.

• Již v pátek je žádoucí natírat řitní otvor čistou 
vazelínou nebo ricinovým olejem. Kamínky, 
jež odcházejí konečníkem, obsahují hodně žluči  
a mohou dráždit sliznici. Dodržujte osobní hygie-
nu. Během procedury budete mít průjem.

• Pociťujete-li nevolnost, vypijte ještě hořkou sůl.
• Sobota. Ráno nevstávejte dříve než v šest hodin. 

V 9.00 vypijte čtvrtou porci síranu hořečnatého. 
Můžete si ještě lehnout na teplou podušku ane-
bo se projít. V následujících dvou hodinách pijte 
šťávu nebo odvar. V té době ještě kamínky od-
cházejí.

• K večeru je procedura ukončena. Jezte lehkou 
stravu, polévky a kaše. Nespěchejte s přechodem 
na normální tuhou stravu. K normálnímu stravo-
vacímu režimu se vracejte pomalu v průběhu tří 
až pěti dní.


