
Klystýr



 Odstranění starých zatuhlých, léta nevyloučených 
kalů.

 Čisté střevo = teplo v břiše (dobře fungující střevo 
vytváří optimální teplo v dut.břišní, orgány se ohřívají 
a dobře pracují).

 Léčba zácpy! Dlouhodobá zácpa jako jedna z příčin 
vzniku Carcinomu střeva, intoxikace vlastními odpady 
= špatná imunita, únava, další onemocnění…

 Každá očistná technika trénuje náš nervový systém a 
ten se stává odolnější a tak celkově celé tělo i mysl jsou 
odolnější!



 Irigátor

 Olejíček na rektální rourku a konečník

 Převařená teplá voda (teplotu vody zkoušíme loktem)

 Případně heřmánkový odvar, jiné léčebné esence

 Koupelna, wc, sprcha



Doporučuji tento, je zde dlouhá ohebná rektální rourka, ventil a akorát velká 
nádoba na vodu! Lehce lze sbalit a vzít sebou na dovolenou 



 Nejlépe ráno před jídlem nebo večer před spaním.

 Irigátor naplníme teplou převařenou vodou, můžeme použít odvar                     
z heřmánku, citronovou šťávu, event.sůl. Prázdnou hadičku prolijeme vodou    
z irigátoru, otevřeme tedy ventil a necháme vodou protlačit vzduch z hadice 
ven. Je to důležité! – jinak si zavedeme do střev vzduch a to bude tlačit!

 Uložíme se do koleno-prsní polohy nebo polohy na boku a olejem namazaný 
konec rektální rourky zavedeme asi 15 až 30 cm do konečníku (kolik to půjde).

 Otevřeme ventilek na hadičce a necháme připravený roztok proudit do našich 
střev .

 Podle pocitu tlaku (naplnění) zastavíme ventil a zkusíme vodu v sobě podržet 
10 min. To se z počátku nabude dařit. Já s velkým úspěchem využívám obrácené 
polohy – svíčku, nohy za hlavu.

 Spěcháme na wc, které máme jen pro sebe, nikdo se nám tam nerve 

 Opakujme dokud není irigátor prázdný. Tedy vlijeme do sebe asi 2 l vody 
celkem.



 První týden denně

 Druhý týden ob den

 Třetí týden ob dva dny

 Čtvrtý týden ob tři dny

 Pátý týden 1x týdně

 Dále co 14 dní (po nějakou dobu)

 Pak 1x měsíčně a dle potřeby (zácpa, dietní chyba,  
pocit plnosti, nadýmání).



 Miniklyzma - vpravení malé dávky léčebného roztoku        
do střev za účelem léčby.

 150 až 200 ml, neměla by dávka vyvolat reflex defekace 
a tekutina by měla zůstat ve střevu.

 Mikroklyzma – 100 až 125 ml.

 Léčebné odvary – čaj z heřmánku, z jitrocele,               
ze zeměžluče, z měsíčku, urina. 



 V případě onemocnění střev se vždy poraďte                 
s lékařem, zda-li klystýr je pro vás vhodný a jak často. 
Mějte však na mysli, že lékaři se často k domácím 
samo-léčebným postupům staví odmítavě a mnohdy 
nepovažují klystýr za tak důležitý.

 Ovšem v případě závažných onemocnění střev jako 
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida apod.                 
se nepouštějte do žádných pokusů na sobě.



Ze srdce Eva Berkana


