


      

      Nebezpečné znaky 
 
Nevím kolik lidí by bylo ochotno vyjít na průvod nebo demonstraci s transparentem, na kterém by 
byl nesrozumitelný nápis. Znám ale mnoho těch, co nosí přímo na svých tělech různá trička, nebo 
talismany se znaky, kterým absolutně nerozumí. A ani ve snu je nenapadne, jaké problémy si tím 
mohou způsobit. 
 
Jeden docela úsměvný příběh se odehrál v Číně, kde se naší turistce zalíbil kaligrafický znak na 
jídelním lístku v restauraci. Okamžitě si jej obkreslila a pak jím ozdobila své tričko. Když vyšla v 
tomto oblečení na ulici, nestačila se divit. Většina lidí se za ní ohlížela se zvláštním výrazem ve tváři a 
někteří muži ji dokonce zastavovali a snažili se s ní navázat kontakt. Naše slečna proto požádala 
tlumočníka , aby jí vysvětlil co je na tom znaku tak zvláštního . Ten se zasmál a odvětil: „Vůbec nic. 
Snad jen to, že znamená – pikantní a docela levná!“ 
 
Každý znak však lidi nemusí rozesmát. Znal jsem člověka, který si přivezl z ciziny krásný přívěšek z 
drahého kovu. Denně jej nosil na krku a ochotně mi ukázal  zvláštní arabská písmena, která jej 
zdobila. Co znamenají, to ale nevěděl. Tento šperk mu byl údajně nabídnut jako talisman přinášející 
štěstí. Když se však bezdůvodně začala měnit jeho povaha den ode dne k horšímu, pojal jsem 
podezření, že se šperkem není něco v pořádku. Znaky jsem si s dovolením obkreslil a nechal přeložit 
od jednoho zahraničního studenta do češtiny. Na talismanu štěstí bylo napsáno přibližně toto: 
„Sloužím pánovi zla!“ 
 
Naši lidé jsou zkrátka nebezpečně důvěřiví. Nosí neznámé symboly, procvičují záhadné cviky a 
drmolí nesrozumitelná slova s přesvědčením, že jim to zlepší zdraví nebo dosáhnou vysoké duchovní 
úrovně. Jsou to různé mantry, modlitby, ale také zaříkávadla nebo kletby. Nevím kolik lidí pronáší v 
okamžiku ohrožující jejich život latinské modlitby. Mnoho jich asi nebude. Vždyť při vyslovení části 
otčenáše „ale zbav nás od zlého“ v rodném jazyce, ví o co prosí. Pokud by mu však někdo namluvil že 
pronesením slov „sed libera nos a malo“ se stane jasnovidným, bude to v pevné víře opakovat do 
omrzení. Ani náhodou jej nenapadne zjišťovat pravdu – že je to ve skutečnosti latinská verze výše 
citovaného závěru „otčenáše.“ 
 
Jednou z podmínek úspěšné léčby talismanem nebo prostřednictvím modliteb je víra že to skutečně 
pomůže. Další podmínkou by však mnělo být i to, že úkony které provádíme by mněly být 
transparentní – tedy jasné, aby jsme znali stoprocentně jejich význam a mechanismus působení. 
Neobstojí zde žádné zdůvodňování že mantra nebo modlitba je účinná pouze v originálním znění. 
Vždyť v zemi jejího původu jí každý bezpochyby bezezbytku rozuměl. 
 
Viděl jsem již dost lidí, kteří se prostřednictvím neznámých slov, gest či znaků dostali do ohromných 
psychických problémů. Do područí neviditelných bytostí, nebo mocností odkud nebylo úniku. 
Naštěstí se občas podaří někoho z těchto nebezpečných spárů vyrvat. Nebývá to však pravidlem a 
většina z nich na tyto prožité hrůzy do smrti nezapomene. 
 
Kdo chce mít štěstí nebo zdraví prostřednictvím nějaké věci, ať raději nosí na svém těle obrázek 
srdíčka, které mu z lásky namalovalo jeho vlastní dítě. Žádný cizí nečitelný znak nebude účinnější. I 
obyčejné sluníčko namalované dětskou rukou s myšlenkou udělat tím radost dokáže víc, nežli 
nesrozumitelná mandala. I člověk s obyčejným zrakem musí vidět, nebo cítit jak z těchto 
„obyčejných“ obrázků vyzařuje nadaleko božská síla. A kdo si občas vyslechne „Mám tě ráda“ nebo 
„Mám tě rád“ okamžitě v srdci pocítí význam a sílu těchto slov! Účinek bývá okamžitý, stoprocentní a 
bez jakéhokoliv rizika! 
 
Cizí slova, záhadná gesta a neznámé znaky však obvykle vedou lidskou duši někam, kde je to cizí, 
neznámé. Mnohdy až do hrozného neštěstí odkud není návratu! 
 
Josef Otruba                             exkluzívne.cez.okno                             http://www.cez-okno.eu/node/211 

       



      Šokující pravda o lidské stravě 
 
Neustále nás musí udivovat důmysl a dokonalost Přírody a na druhé straně pošetilost, hloupost a arogance 
lidského rozumu. Následující článek chce toho být malým dokladem. Většina lidí ví nebo tuší, že člověk ničí 
své přirozené životní prostředí a svým (pohodlným) způsobem života si zapříčinil mnoho civilizačních 
chorob. Toho jsme svědky zejména posledních cca sto nebo dvě stě let uvědomíme-li si, že vše vlastně začalo 
průmyslovou revolucí). Málokdo však tuší, že si člověk pod sebou začal řezat pomyslnou větev již mnohem 
dříve, a to tehdy, když objevil oheň a začal si potravu tepelně upravovat, ať už se jednalo o pečení masa 
nebo nejrůznějších výrobků z obilovin. 
 

O co jde? Živočišnou říši můžeme podle druhu potravy, kterou přijímá, rozdělit na čtyři skupiny: masožravce 
(např. kočka nebo lev), všežravce (pes, vepř, medvěd), býložravce (slon, žirafa, antilopa) a plodožravce 
(primáti). Každá z těchto skupin se liší mimo jiné i svým zažívacím ústrojím, které je optimálně uzpůsobeno 
potravě, kterou přijímá. Například kráva (tur domácí) má čtyři žaludky, aby byla schopná strávit rostlinnou 
potravu – trávu. Naproti tomu masožravci, jako např. kočka domácí, mají velmi vyvinutá játra, aby mohli 
dobře trávit maso, a krátké střevo, aby se do těla nestačily vyloučit toxické látky, vytvořené hnitím masa. 
 
Naproti tomu plodožravci (frugivorové), mezi něž patří primáti včetně člověka, mají trávicí ústrojí 
uzpůsobeno pro přijímání potravy ve formě nejrůznějších plodů, ovoce, ořechů, apod. Pro člověka je tedy 
požívání masa stejně nepřirozené jako kdybychom ho nutili pást se na louce jako kráva nebo ovce. Aby maso 
bylo pro člověka jakž takž stravitelné, začal je tepelně upravovat. Když se z lovce stal zemědělec, naučil se také 
mlít a tepelně upravovat obiloviny, které začal pěstovat. Stal se tak jediným tvorem na této planetě, který si 
potravu před jídlem vaří, smaží nebo peče. 
 
Jestliže je z výše uvedeného zřejmé, že lidská strava je nepřirozená, měli bychom dodat, že lidskému tělu 
vyloženě škodí a způsobuje téměř všechny choroby, jimiž lidstvo trpí, počínaje obyčejnou chřipkou a konče 
rakovinou. Abychom pochopili, co je podstatou, musíme si říci, že potraviny rozdělujeme do dvou základních 
skupin, kyselinotvorné a zásadotvorné, podle toho jaký je pH faktor zbytku po strávené potravě. (Víme, že se 
jedná o číselnou stupnici do čtrnácti, kde číslu 7 odpovídá pH neutrální a vše, co má pH menší než 7 je kyselé 
a co má pH věší než 7, je zásadité.) 
 
V lidském těle jsou všechny tekutiny (např. krev, sliny, lymfa) zásadité s výjimkou žaludečních šťáv, které jsou 
tvořeny převážně kyselinou chlorovodíkovou. Dále je třeba uvést, že syrové ovoce a syrová zelenina jsou 
zásadotvorné. Mezi zásadotvorné potraviny dále řadíme např. podmáslí, syrový jogurt, jablečný ocet, zelený 
čaj, biologické víno a olivový olej (lisovaný zastudena). Mezi kyselinotvorné potraviny patří například chléb, 
pečivo, čokoláda, sýry, káva, černý čaj, ořechy a alkoholické nápoje. Když to zobecníme, dá se říci, že syrové 
rostlinné potraviny jsou, až na výjimky, zásadotvorné, kdežto tepelně upravované potraviny (jak rostlinného, 
tak živočišného původu) jsou téměř bez výjimky kyselinotvorné. Jestliže je naše tělo převážně zásadité, měli 
bychom tedy konzumovat převážně zásadotvorné potraviny: uvádí se 80 procent zásadotvorných potravin a 
zbytek kyselinotvorných. V naší civilizaci tomu je bohužel zhruba naopak, proto lidstvo trpí tolika chorobami. 
 
Doktor Robert S. Morse, americký lékař, biochemik a přírodní léčitel, přičítá většinu nemocí na vrub naší 
nevhodné stravě a příčiny chorob rozděluje do tří skupin: vrozená (genetická) oslabení, toxicita (výskyt jedů v 
organizmu) a acidóza (překyselení). 
 
„Buňky sílí nebo slábnou podle toho, co jim dala do vínku genetika,“ píše ve své knize [1] dr. Morse a 
pokračuje: „a v závislosti na vašem životním stylu – na tom, co jíte, pijete a dýcháte, co vstřebáváte kůží, a na 
tom, jak myslíte a cítíte.“ Vlivem zhoršeného životního prostředí a dalšími civilizačními vlivy je v současné 
době genetická zátěž tak vysoká, že je ohroženo přežití většiny populace, protože se rapidně snižuje její 
reprodukční schopnost a pokud naše civilizace půjde dál stejným směrem, tento trend bude pokračovat za 
únosnou mez. „Nezbývá nám než začít opravovat naše slabá místa a regenerovat naše buňky, aby budoucí 
generace mohly vůbec žít. Mějme na paměti že příroda nikdy nerozmnožuje slabé. Slabí jsou vždy zničeni – 
takto příroda udržuje všechny druhy zdravé,“ vysvětluje doktor Morse. 
 
„Toxicita je široký pojem, který zahrnuje mnoho věcí, od hromadění hlenu z mléčných výrobků, dráždivých 
látek a složených cukrů (tj. např. rafinovaný cukr, který kupujeme v supermarketu) po chemikálie, toxické 
kovy a minerální usazeniny. Tato toxicita, která je většinou kyselé povahy a hromadí se v těle, pochází z 
potravy, vzduchu, domácích produktů, stavebních materiálů… tento seznam nebere konce,“ píše ve své knize o 
této příčině nemocí dr. Morse. ... celý článok na http://www.cez-okno.eu/node/224    
Sestavil Ladislav Kopecký                                                                             Zdroj: http://www.volny.cz/l_kopecky/  
 

 

 



 

Že víte, kdo vládne světu? 
Možná jste na velkém omylu! 

 
Turecko, Istanbul, 21. květen 2007. K hotelu Ritz Carlton přijíždějí černé limuzíny s tmavými skly. Téměř sto 
třicet hostů s pozvánkou v ruce se schází k zahájení pětapadesátého shromáždění skupiny s názvem 
Bilderberg. Světová elita - nejvlivnější osobnosti z oblasti byznysu, médií a politiky - má údajně za cíl 
„vytvořit světovou vládu, která nevyvolá už nikdy žádné války a zaručí mír a prosperitu veškerého lidstva“. 
Tento plán zformuloval už v roce 1991 někdejší předseda skupiny Bilderberg a stálý člen jejího řídícího 
výboru David Rockefeller. Pečlivě střežené prostory nejluxusnějšího istanbulského hotelu se uzavírají 
zevnitř. Hosté usedají k velké tabuli v abecedním pořadí a jednání světové vlády začíná. Neoficiálně a v 
utajení za zavřenými dveřmi. 
 
Chobotnice se stala symbolem, který v každém člověku vzbuzuje přinejmenším respekt. I když si v lepší 
restauraci dopřejete například grilovanou chobotničku, zažíváte kromě jisté noblesy i pocit určitého vítězství. 
Je to moment, kdy můžete pozřít molocha, který za jiných okolností může sežrat vás.  
 
Chobotnice je symbolem moci a na jejích chapadlech většinou číhá smrt. Není tomu tak jen v říši pod 
hladinou moře nebo ve „fiktivních“ příbězích o pirátech, komisařích a mafiánech. Náš „skutečný“ svět je totiž 
taky plný událostí, které by mohly poukazovat na existenci jistého tajemného mechanizmu, který všechno řídí. 
Tento úhel pohledu značně zkomplikoval život všem, kdo se kdy pokusili odpovědět na otázku „Kdo vládne 
světu?“. Je totiž možné, že skutečná moc, skutečné řidicí centrum není v žádném parlamentu, v žádné vládě 
ani v žádné instituci tohoto druhu, která je známá a relativně přístupná široké veřejnosti; fenomén, který řídí 
svět, se možná skrývá v tajemném příšeří. Pod rouškou manévrů, které nás mají oblbovat a odvádět naši 
pozornost, ovlivňuje vše ve svůj prospěch. Nikdo, kdo se kdy pokusil této všemocné síle vzepřít nebo ji vylákat 
z hlubin a přivést na světlo boží, nevyvázl se zdravou kůží - většinou nevyvázl vůbec. Proto se této temné vládě 
říká chobotnice. Jestliže na chvíli uvěříme v její existenci, můžeme se dostat k jednomu z životně důležitých 
orgánů tohoto krakena, který nese známý, ale neoficiální název Bilderberg. 
 
Sdružení neboli skupinu Bilderberg tvoří světová elita nejbohatších a nejmocnějších lidí našeho světa a je 
ponořena do tajemné temnoty od hlavy až k patě. Proto se tedy jenom předpokládá, že byla založena v roce 
1954. Nese název jistého nizozemského hotelu v Oosterbeeku, kde se konalo první shromáždění. Skupina se 
schází docela pravidelně, každý rok někdy na přelomu jara a léta a pokaždé v jiné zemi. Místem shromáždění 
je samozřejmě vždy ten nejluxusnější hotel nebo vila. Účast každého člena nebo hosta je podmíněna 
pozváním. Přesto, že na některá zasedání je umožněn přístup pečlivě vybranému novináři nebo jinému 
zástupci médií, veřejnost se o těchto jednáních dozvídá vždy ex post a každá zpráva podléhá nejpřísnější 
cenzuře. Každý účastník konference je totiž vázán přísnou mlčenlivostí a hlavouni tohoto shromáždění přesně 
určí, co z probíraných témat se smí dostat na veřejnost, a co ne. Lze předpokládat, že výběr novinářů a 
zpravodajů je pečlivě připraven a zaměřuje se jenom na ty kandidáty, kterých poslušnost je zaručená. I kdyby 
se náhodu někdo z nich pokusil vypustit do éteru jiné než „povolené“ informace, zaručeně by neměl v dalším 
postupu žádné šance a pravděpodobně by vypustil „jenom“ duši. 
 
Přesto, že pozvánky na bilderberské schůzky většinou končí na stolech těch nejvýznamnějších protagonistů 
světové politické scény, účast každého jednoho z nich je pokaždé neoficiální. Na různých seznamech se 
objevují osobnosti, jako je například lord Peter Carrington, bývalý generální tajemník NATO, který je 
předsedou Bilderbergu od roku 1991, nizozemská královna Beatrix, jejíž otec princ Bernard se vzdal 
předsednictví tohoto elitního klubu v roce 1976, kdy se zapletl do aféry Lockheed, dále šéf Fiatu Giovanni 
Angelli, italský politik Giulio Andreotti a schůzky ve skotském hotelu Gleneagles se zúčastnil také princ 
Charles. Stálicí, neměnnou a věčnou konstantou na všech listinách hostů, zůstávají ovšem jména dvou 
světových eminencí: Henry Kissinger a David Rockefeller. Oba pánové patří údajně k malému řídícímu 
výboru skupiny. Otázkou ale zůstává, v čem spočívá ona „malost“. 
 
Termín „za zavřenými dveřmi“ v sobě ukrývá mnohem víc než jenom zevnitř zamčené dveře. Každý z 
luxusních hotelů, který si skupina zvolí za svoji rezidenci na pár dnů, je samozřejmě uzavřen pro jakékoliv 
jiné hosty a oblast široko daleko kolem se stane přísně zakázanou a téměř militantní zónou. Každé z těchto 
divadel je provázeno tichem smrti. Například 35. kongres Bilderbergu se konal u italského Lago di Como v 
luxusní vile d'Este. Už několik dní před začátkem akce dostali obyvatelé obce Cernobbio, rybáři a majitelé 
půjčoven lodí písemný zákaz přiblížit se k pobřeží vily na méně než tři sta metrů, a to pod pohrůžkou pokuty. 
Na mrtvolně prázdném jezeře tak zůstaly jenom tři hlídkující policejní čluny. ... celý článok na 
http://www.super.cz/moc-a-penize/21329-ze-vite-kdo-vladne-svetu-mozna-jste-na-velkem-omylu.html  Zdroj: Super.cz 



Bojím se o tento svět (rozhovor s Karlem Gottem) 

Zlatý slavík přemítá o krizi moderní společnosti a předpovídá brzký příchod nové totality. 
Odhaluje, že státům nevládnou politici, ale někdo úplně jiný. Když už se Karel Gott rozhodne 
vyjádřit veřejně jiným způsobem než písní, stojí to rozhodně za to. Hovořit s ním o historii 20. 
století nebo globalizaci je silný zážitek. Matador české pop-music na chvíli odloží svůj 
charakteristický úsměv a vypráví například o tom, že všichni jsme jen pouhými figurkami, kterými 
manipulují tajemné skupiny mocných finančníků a okultistů. Muž, jenž za své poslání považuje 
"přivádět publikum do meditativní polohy, v níž se přenese do fiktivního světa příjemných pocitů", 
varuje, že se řítíme vstříc nové orwellovské totalitě. 

Nelákalo vás někdy opustit dráhu zpěváka a přejít do politiky ? 

Opravdu nelákalo. Neumím si představit, že bych mohl nalézt většího uplatnění, naplnění a radosti v jiné profesi, než v 
té, které se posledních čtyřicet let věnuji. Navíc pro politickou kariéru je potřeba úplně jiný druh talentu. V případě 
neúspěchu by návrat do showbyznysu s tím, že jsem si to rozmyslel a budu zase zpívat, byl směšný. 

Čeho se podle vás nedostává dnešním politikům ? 

Některým se nedostává talentu a mnohým voličů, a zejména takových, jaké by si představovali. Ideální volič je člověk 
důvěřující a zcela ovladatelný. Většina voličů je však neukázněných a zlobivých a ti nikdy nebudou souhlasit s tím, že 
předají politikům bezmeznou důvěru, hraničící až s vazalskou oddaností, a na celé čtyři roky oslepnou a ohluchnou a 
budou dělat jen zdvořilé "kyvy". 

Chodíte k volbám ? 

Jdu, protože volit se má, a naštěstí znám politiky, kteří jsou konkrétní a ne tajnosnubní a dokáží mě přesvědčit, aniž bych 
na to potřeboval čtyři roky. 

Dokáží se voliči poučit ze svých omylů ? 

Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde o žádné omyly, naopak politika se odvíjí podle přesných 
scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky 
podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou 
posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po 
mysticko-okultní organizace. 

Mohl byste to nějak upřesnit ? 

Jde o osoby které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku, a to ostatní už je jenom velké divadlo. 

Není to poněkud vykonstruované ? To by znamenalo, že jedinec, dokonce ani skupina nemá šanci 
cokoliv ovlivnit... 

Dal bych několik příkladů z historie. Pět synů jednoho slavného frankfurtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu - jeden 
zůstal v domě svého otce, druhý odešel do Londýna, třetí do Paříže, další do Vídně a poslední do Neapole a financovali 
všechny znepřátelené strany v napoleonských válkách. Posílali si zprávy o situaci na bitevním poli po poštovních 
holubech, protože ti byli rychlejší než kurýři. A tak jen vyvolení byli správně informovaní, že u Waterloo byl Napoleon 
definitivně poražen. Jen oni mohli dělat výhodné finanční operace a ostatní utřeli nos. Anebo takové vítězství 
proletariátu, který vedla ruská inteligence, placená nejvyššími západními finančními a průmyslovými kruhy. Zakladatel 
Rudé armády Lev Trockij a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem 
newyorské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši dvaceti milionů dolarů ve zlatě. 
Němečtí průmysloví magnáti a poradci císaře zase vybavili Lenina a jeho apoštoly z Curychu, aby pak Rusko muselo 
podepsat brestlitevský mír a oni mohli opustit východní frontu, kde měli zbytečné ztráty. Lenin byl vynikající spoluhráč a 
německý agent, Trockij zase špatný herec z Brooklynu, ale výborný řečník. Tihle hoši uměli všechno velmi dobře vyložit 
lidem a v jakékoliv době. Ovšem když se bolševismus nebo jiné "revoluce" rozmontují, najednou spatříte lidi, kteří 
vypadají stejně jako Trockij a zjistíte, že jste zase za blbce... 

... celý článok na http://www.cez-okno.eu/node/238                                                                     Zdroj: http://www.prop.sk/  
 



 Detoxikace a syrová strava 

V článku „Šokující pravda o lidské stravě“ jsme konstatovali, že maso a žádná tepelně upravovaná strava 
pro člověka, jako biologický druh, není vhodná. Na první pohled je vše jednoduché a zcela jasné. V tomto 
článku byly opominuty další aspekty, jako jsou klimatické podmínky dané společnosti a individuální 
dispozice jednotlivců. Jiné podmínky pro konzumaci syrové rostlinné stravy jsou například na 
tichomořských ostrovech nebo na Floridě než například ve Skandinávii. U nás v Čechách se také budeme 
jinak stravovat v zimě než za parného léta. Někdo se bez masa zcela obejde, pro jiného to znamená 
zdravotní riziko. Tímto článkem však nechceme obsah výše zmíněného článku zpochybnit, jen je třeba 
dodat, že během mnoha tisíciletí vývoje lidstva si lidské tělo na masitou a tepelně upravovanou stravu 
zvyklo, proto přechod na syrovou rostlinnou stravu nemůže být náhlý, pokud se chceme vyhnout 
zdravotním rizikům. Cílem tohoto článku tedy je doplnění a upřesnění výše zmíněného článku. 

Kdybychom chtěli ze svého jídelníčku zcela vyloučit veškeré potraviny pro lidský druh nevhodné, mnoho z nás 
by se dostalo do těžko řešitelných problémů. Pro koho je tedy výhradně syrová strava určena? Především je 
třeba říci, že v první řadě lidem, kteří se díky svým stravovacím návykům a svému způsobu života dostali do 
zdravotních problémů. Mají například velkou nadváhu, trpí cukrovkou nebo mají rakovinu. Zde je situace 
zcela jasná a v drtivé většině případů po zavedení této diety dojde u těchto lidí k pronikavému zlepšení 
zdravotního stavu. Poněkud složitější situace je u lidí relativně zdravých. Dokud se člověk těší relativně 
dobrému zdraví, tak ho nic nemotivuje ke změně jeho jídelníčku. Na tomto místě je vhodné zmínit duchovní 
aspekt syrové stravy. Tomu se budeme dále věnovat podrobněji, zde pouze poznamenáme, že k tomuto 
způsobu stravování tíhnou spíše lidé spirituálně založení, tak zvaní hledající. Průměrný člověk dělá to, co 
většina ostatních lidí, ať je to dobré nebo ne. Na všechno, co se vymyká jeho omezenému pohledu na svět, se 
dívá s podezřením a s předsudky. 

Nejdříve si něco povíme o vlastnostech různých druhů potravin, což bude vodítko pro čtenáře, patřícího do 
kterékoli z výše uvedených skupin, aby získal zdravější stravovací návyky. 

Maso a vejce 

Maso obsahuje velké množství bílkovin, které jsou podle odborníků na zdravou výživu nezbytné pro zdravý 
vývoj lidského organismu. Tito tzv. odborníci však již nevědí, nebo nechtějí vědět, že bílkoviny se nejprve musí 
v trávícím ústrojí rozštěpit na aminokyseliny, z nichž tělo vybuduje bílkoviny vlastní. Trávení masa tedy 
představuje pro organismus zátěž. Poznamenejme, že např. zelenina obsahuje velké množství aminokyselin, 
takže je není pravda, že lidské tělo potřebuje živočišné bílkoviny – někomu stačí jíst dostatečné množství 
syrové zeleniny. Hubeným lidem bych však experimentovat s bezmasou dietou rozhodně nedoporučoval, 
mohli by ještě více zhubnout. Nadměrná konzumace masa však vede k tomu, že se ve tkáních, zejména ve 
svalech ukládá kyselina močová, která po dosažení určité koncentrace v těle krystalizuje, což se projeví 
například revmatismem nebo dnou. Z hlediska zdravé výživy tedy není nutné maso z jídelníčku úplně 
vypustit. Jsou lidé, kteří se bez masa zcela obejdou, a na druhé straně jsou jiní lidé, kteří by při nedostatku 
živočišných bílkovin zeslábli a onemocněli. Vždy však musí platit, že konzumace masa a vajec musí být 
vyvážena dostatečným množstvím syrové zeleniny. Také budeme jíst masa víc v zimě než v létě. 

Mléko a mléčné výrobky 

Kravské mléko je tzv. odborníky na výživu (viz akci „mléko do škol“) vydáváno za jeden z pilířů zdravé výživy a 
je pokládáno za nenahraditelný zdroj vápníku. Jaká je však skutečnost? Pravdou je pravý opak. Kravské mléko 
je strava vhodná pro telata, aby jim narostly silné kosti, kopyta a rohy. Organismus dospělé krávy ho již 
nedokáže zpracovat, natož potom organismus lidský. Kravské mléko lidské tělo zahleňuje nejvíce ze všech 
potravin. Tento hlen se ukládá ve střevech a na dalších místech v těle, což nakonec vede k tomu, že se do krve 
nedostává dostatek živin, včetně vápníku, jehož je mléko paradoxně zdrojem. To platí ve větší či menší míře 
pro většinu mléčných výrobků. Nejstravitelnější pro lidské tělo je mléčný tuk ve formě smetany nebo másla, 
podmáslí a jogurty s živými kulturami. Pasterizované a vařené mléko je pro konzumaci lidmi zcela nevhodné, 
protože je navíc silně kyselinotvorné. (O kyselinotvorných a zásadotvorných potravinách si řekneme dále.) 
Naproti tomu kozí mléko je pro člověka dobře stravitelné a zdravé. Kozy se však příliš nehodí pro 
zemědělskou velkovýrobu, proto se kozí mléko příliš neujalo...                                        ... celý článok na 
http://www.cez-okno.eu/node/232                                                           Zdroj: http://www.volny.cz/l_kopecky/  



 

Kam zmizela ze světa všechna volná energie? 
 

Rozšíření funkčních technologií pro výrobu volné energie brání bohaté elity, vlády, podvodní 
vynálezci a šarlatáni, stejně jako nevědomá veřejnost. 
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Na konci 80. let 19. století obchodní katalogy elektrotechnických firem předpovídaly "volnou 
elektřinu" v blízké budoucnosti. Neuvěřitelné objevy o povaze elektřiny byly na denním pořádku. 
Nikola Tesla demonstroval "bezdrátové osvětlení" a další divy spojené s vysokofrekvenčními 
proudy. Bylo takové vzrušení z budoucnosti jako nikdy předtím. 

Během 20 let měly být automobily, letadla, biografy, hudební záznamy, telefony, rozhlas a 
praktické kamery. Viktoriánský věk připravoval cestu pro příchod něčeho absolutně nového. 
Poprvé v dějinách byli obyčejní lidé povzbuzováni, aby v duchu viděli utopickou budoucnost 
naplněnou hojnou moderní dopravou a komunikacemi, stejně jako novými pracovními 
příležitostmi, bydlením a potravou pro všechny. Nemoci a chudoba měly být jednou pro vždy 
vymýceny. Život se zlepšoval a v té době každý mohl dostat svůj "kus koláče". 

Co se tedy stalo? Kam se poděly uprostřed této technologické exploze všechny energetické objevy? 
Bylo všechno toto vzrušení z "volné elektřiny", k němuž došlo před začátkem 20. století, jen 
zbožným přáním, jež "skutečná věda" nakonec vyvrátila? 

SOUČASNÝ STAV TECHNOLOGIE 

Odpověď na tuto otázku zní "NE". Opak je pravdou. Byly vyvinuty velkolepé technologie spolu s významnými 
objevy. Od té doby bylo vyvinuto mnoho metod pro výrobu obrovského množství energie za extrémně nízkou 
cenu. Žádná z těchto technologií však nebyla rozšířena na "otevřený" spotřební trh jako komerční výrobek. 
Proč k tomu nedošlo, o tom si něco stručně povíme. 

Ale nejdříve bych chtěl vyjmenovat několik technologií "volné energie", o jejichž existenci v současné době 
vím, a které byly nade vší pochybnost prokázány. Společným rysem těchto objevů je, že všechny používají 
malé množství jedné formy energie k řízení nebo uvolnění velkého množství energie jiného druhu. Mnoho z 
nich nějakým způsobem čerpá všudypřítomnou energii éteru -- zdroj energie, který "moderní" věda obyčejně 
ignoruje. 

1. Zářivá energie 

Zesilovací vysílač Nikoly Tesly, zařízení T. Henry Moraye, EMA motor Edwina Graye a stroj Testatika Paula 
Baumanna, všechny tyto stroje využívají "zářivou energii". Tato přírodní forma energie (mylně nazývaná 
"statická" elektřina) může být čerpána přímo z ovzduší nebo získávána z obyčejné elektřiny metodou 
nazývanou "rozdělení na části". Zářivá energie může vykonávat stejné divy jako obyčejná elektřina, ale za cenu 
menší než 1% ceny elektřiny. Nechová se přesně stejně jako elektřina a to přispívá k tomu, že ji vědecká 
komunita správně nepochopila. Komunita Methernitha ve Švýcarsku má v současné době pět nebo šest 
funkčních modelů samochodných zařízení, které čerpají tuto energii... 

... celý článok na http://www.cez-okno.eu/node/258            Preklad z angličtiny: Ladislav Kopecký          Zdroj: http://www.free-energy.webpark.cz/ 



Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy 
V roce 1945, na naléhavou žádost Johna T. Flynna, slavného autora "THE ROOSEVELT MYTH", "WHILE 
WE SLEPT", "THE TRUE STORY OF PEARL HARBOR", atd., se pan Fagan zúčastnil schůzky ve 
Washingtonu, D.C., kde mu bylo ukázáno několik mikrofilmů a záznamů z TAJNÝCH schůzek, jichž se 
účastnili pouze Franklin Roosevelt, Alger Hiss, Harry Hopkins, Stalin, Molotov a Višinský, kdy zosnovali 
plán vydat Balkán, Východní Evropu, a Berlín Stalinovi. Jako výsledek této schůzky pan Fagan napsal dvě 
hry: "RED RAINBOW" (v níž odhalil celý tento komplot) a "THIEVES PARADISE" (v níž odhalil, jak tito 
muži naplánovali vytvoření "ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ", která se měla stát "zastřešovacím" 
orgánem tak zvané komunistické jednosvětové vlády). 

Ve stejné době pan Fagan zahájil křížovou výpravu dílem "ONE-MAN", v němž odhalil rudé spiknutí v Hollywoodu, jehož 
cílem bylo vytvářet filmy, které měly pomáhat plánu na vytvoření této "JEDNOSVĚTOVÉ VLÁDY". Z této jeho snahy 
vznikla "CINEMA EDUCATIONAL GUILD". Výsledkem práce této organizace "CEG" (jíž Fagan v roce 1947 předsedal) 
bylo slyšení Kongresu, v němž bylo více než 300 nejslavnějších hollywoodských (také rozhlasových a televizních) hvězd, 
spisovatelů a ředitelů odhaleno jako hlavní aktivisté rudého spiknutí. Tehdy bylo nechvalně známých "DESET Z 
HOLLYWOODU" posláno do vězení. 

BYLA TO NEJSENZAČNĚJŠÍ UDÁLOST DESETILETÍ! 

Od té doby pan Fagan věnoval všechen svůj čas i úsilí psaní měsíčního bulletinu společnosti "CEG", v němž se snažil 
upozorňovat Američany na komplot, jehož cílem bylo zničení svrchovanosti Spojených států amerických a z toho 
vyplývající zotročení amerického lidu celosvětovou vládou Organizace spojených národů. 

Ve své senzační přednášce (tento přepis), odhaluje začátek plánu na zotročení lidstva jednosvětovou vládou, který před 
dvěma sty lety odstartoval Adam Weishaupt, odpadlý katolický kněz, který, s finanční podporou DOMU 
ROTHSCHILDŮ, vytvořil organizaci s názvem "ILUMINÁTI". Pan Fagan popisuje (SE ZDOKUMENTOVANÝMI 
DŮKAZY), jak se tito Ilumináti stali nástrojem Domu Rothschildů pro docílení "jednosvětové vlády", a jak každá válka za 
posledních dvě stě let byla vytvořena těmito Ilumináty. Popisuje, jak jistý Jacob H.Schiff byl Rothschildy poslán do 
Spojených států, aby zde pomáhal uskutečňovat plán Iluminátů, a jak Schiff prováděl manipulace, aby získal kontrolu 
nad oběma stranami - Demokratickou a Republikánskou. Jak Schiff svedl náš Kongres a našeho prezidenta k získání 
kontroly nad celým naším peněžním systémem a vytvoření rakoviny daně z příjmu a jak Schiff a jeho spolu-spiklenci 
vytvořili "RADU PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY", aby mohli kontrolovat naše zvolené představitele a postupně směrovat 
USA pod jednosvětovou vládu "ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ". 

Zkrátka tato přednáška je velmi zajímavý a velmi děsivý - A PRAVDIVÝ - příběh nejsenzačnějšího komplotu v historii 
světa. Každý, kdo miluje svoji zemi - kdo miluje Boha - kdo je oddaný křesťanství, které Ilumináti chtějí zničit - kdo by 
chtěl ochránit naše syny před umíráním v Koreji, ve Vietnamu, v Jižní Africe a nyní na bitevních polích Středního 
Východu, by měl číst tento přepis přednášky. Není pochyb o tom, že každý, kdo si přečte tento úžasný příběh, se připojí k 
boji o záchranu naší vlasti a našeho národa. 

Záznam přednášky Myrona Fagana byl pořízen někdy v šedesátých letech. Věnujte, prosím, čas na ověření tvrzení zde 
uvedených. Nepředpokládáme totiž, že budete slovům pana Fagana přikládat patřičnou váhu. Navrhujeme vám navštívit 
archívy a knihovny, které jsou umístěny ve vašem státě. Zde uvedená telefonní čísla a adresy jsou velmi pravděpodobně 
již zastaralé a pan Fagan již také není mezi námi. 

ILUMINÁTI A RADA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY 

Myron Fagan 

  Otázka, jak a proč je Organizace spojených národů základnou velkého spiknutí usilujicího o zničeni svrchovanosti 
Spojených států a zotročení amerického lidu skrze jednosvětovou diktaturu OSN, je pro velkou většinu amerických lidí 
naprosto neznámým tajemstvím. Důvod této nevědomosti o děsivém nebezpečí pro naši zemi a celý svobodný svět je 
jednoduchý. Vedoucí osobnosti, které stojí za tímto velkým spiknutím, mají pod absolutní kontrolou všechny naše 
masové sdělovací prostředky, zejména televizi, rozhlas, tisk a Hollywood. Všichni víme, že Ministerstvo zahraničí, 
Pentagon a Bílý Dům drze prohlásily, že mají právo a moc přinutit tisk, aby nám řekl nikoli pravdu, ale to, čemu chtějí, 
abychom věřili. Uchvátili moc na příkaz svých pánů, kteří stojí za tímto velkým spiknutím, a jejich cílem je vyprat lidem 
mozky, aby pod falešnou záminkou míru přijali přeměnu Spojených států na zotročenou jednotku jednosvětové vlády 
Organizace spojených národů...  Zdroj: Stránky Ladislava Kopeckého 

... celý materiál nájdete na http://www.volny.cz/l_kopecky/conspiracy/MCFagan.htm 



Tajná válka Británie v Antarktidě 

Na konci 2. světové války Británie vyslala tajnou misi, aby prozkoumala anomální aktivity nedaleko tajné 
základny v Zemi královny Maud na východě Antarktidy a vyhledala a zničila podzemní nacistický ráj. 

Úvod 

V roce 1938 nacistické Německo vyslalo expedici do Antarktidy s posláním prozkoumat místa, která by byla 
vhodná pro umístění základny a učinit formální prohlášení jménem Třetí říše. Během přípravy na svoji misi 
pozvali velkého polárního výzkumníka Richarda E. Byrda, aby jim přednášel o tom, co mohou očekávat. Příští 
rok, měsíc po propuknutí nepřátelství v Evropě, se Němci vrátili do Neuschwabenlandu, aby zde dokončili, co 
začali, s mnoha návrhy, jak má být základna zkonstruována. 

O devět let později byl Richard E. Byrd, který se nyní stal admirálem amerického námořnictva, vyslán do 
Antarktidy s největší skupinou, jaká kdy byla dána dohromady pro polární výpravu. Podle vlastních slov 
admirála Byrda to byla mise (s krycím názvem Highjump) “v první řadě vojenské povahy”1. Mnoho lidí tvrdí, že 
tato vojenská jednotka měla zničit tajnou nacistickou základnu v Zemi královny Maud, kterou nacisté 
přejmenovali na Neuschwabenland a která nikdy nebyla prozkoumána tak důkladně jako zbytek Antarktidy. 
Ale faktem je, že admirál Byrd hovořil o “létajících objektech, které mohou létat neuvěřitelnou rychlostí od pólu 
k pólu”2. Na základě výše uvedeného a na faktu velmi dobře zdokumentované německé aktivity před, během a 
bezprostředně po 2. světové válce se člověk neubrání myšlence, zda není něco pravdy na mýtu o nacistech 
v Antarktidě. Stejně tak, mohla operace Highjump a Byrdovy výroky zastínit pravdu o britských výpravách 
pomocí deziformací, aby byla upoutána pozornost pouze na jeho misi a tím bylo zajištěno, že historie 
zaznamená jen jednu záhadnou výpravu do Antarktidy? 

Když už je zmínka o záhadě Antarktidy, Británie se o ní nikdy příliš nezmiňovala. Tento fakt je sám o sobě 
překvapující, zvláště proto, že britské vojenské síly byly v Antarktidě aktivní v průběhu celé války a 
pravděpodobně převzaly iniciativu při potýkání se s nacistickou hrozbou z Antarktidy plných 12 měsíců před 
zahájením operace Highjump. 

Britské aktivity v Antarktidě, ačkoli jsou méně zdokumentované a více utajované, jsou stejně úchvatné jako 
údajně mnohem okázalejší operace Highjump. Naneštěstí pro Británii, přestože byla vítězem Války, tato byla 
přivedena k úpadku a ponížena dvěma novými supervelmocemi. Ale Británie opět nabyla něco ze své hrdosti 
a tajně zvítězila nad svými údajnými spojenci v konečné, rozhodující bitvě proti přeživším nacistům: v bitvě, 
která nikdy nebyla zaznamenána do historických knih; v bitvě, která učinila vátězství na kontinentě 
přesvědčivějším a, což je nejdůležitější, skončila válku, jíž byla donucena vést. 

Antarktické poštovní známky: Nárok nebo vzpomínka? 

1. února 1946 byla vydána série poštovních známek se souhladem Jeho Veličenstva krále. Známky způsobily 
mezinárodní rozhořčení a vyvolaly diplomatickou krizi ve válkou unavené Británii. Osm urážlivých poštovních 
známek připomínalo britský nárok na Falklandské ostrovy, ale jedna z nich zobrazovala část mapy Antarktidy, 
která přehlížela veškerý nárok Chile a většinu nároku Argentiny na území tohoto kontinentu. Proč by Británie 
v době, kdy světová ekonomika byla v tak strašné tísni, působila mezinárodní krizi kvůli území, které se zdálo 
být zcela bez života? 

Mnoho historiků tvrdí, že britský poválečný zájem vznikl z důvodu naléhavé potřeby surovin a Antarktida byla 
považována za řešení; známky byly způsobem, jak svůj nárok prezentovat. Toto tvrzení, přestože je částečně 
pravdivé, nevysvětluje, proč byly britské síly, jako součást operace Taberlan, během a bezprostředně po Válce, 
přítomny v Antarktidě. 

Operace Taberlan byla spuštěna jako opatření pro monitorování německých aktivit na antarktickém 
kontinentu. Známé britské základny byly hlavně na antarktickém poloostrově na místech jako Port Lockroy a 
Hope Bay a na ostrovech, obklopujících poloostrov, jakojsou tajné základny na ostrovech Deception a Wienckle 
– ačkoli některé z nich byly postaveny na kontinentě. Nejtajnější ze všech nikdy nebyla a je více než 
pravděpodobné, že nebude nikdy prozrazena. Základna v Maudheimu, nedaleko pohoří Mühlig-Hoffmann 
v Zemi Královny Maud, alternativně nazývané Neuschwabenland, byla tak tajná, že nikdy nebyla zanesena do 
oficiálních map...  Preklad Ladislav Kopecký                   

                                                 ...celý článok nájdete na http://www.volny.cz/l_kopecky/history/antarctica.htm  



 

Hadí síla ve starém Egyptě 
 

Je všeobecně známo, že hadí síla (hadí síly) byla známa v Indii a Tibetu, a ti, kdo se domnívali, že je 
to pouhý výplod lidské fantazie, ji často na tyto země také omezovali. Hadí síla je ovšem skutečnost 
a tvoří základ energetického systému všech živých tvorů. 

Není proto překvapivé, že její existence byla známa celosvětově - například i v zemích Latinské Ameriky a v 
Africe, ale i v Evropě například u Keltů. Indie a Tibet se staly jejich téměř symbolem jen proto, že vedle toho, 
že zde byla jejich znalost značně pokročilá (byť v praxi omezená jen na zasvěcené), evropským badatelům 
(příznačně nikoli ovšem zaslepeným misionářům počátku Novověku) se v těchto zemích tyto znalosti podařilo 
zastihnout ještě živé. 

Egyptolog - znalec magie... 

V rámci egyptské kultury se o této znalosti dosud vůbec neuvažovalo, neboť egyptologové o její existenci vůbec 
nevěděli a nedávali ji do této souvislosti ani s indickou kulturou. To samozřejmě dokládá pouze to, že v těchto 
kruzích chyběly a stále většinou chybějí základní teoretické i praktické znalosti magie. Situace je to ovšem 
mimořádně nešťastná již proto, že magie hrála v Egyptě klíčovou úlohu a bez její znalosti není vůbec možné 
pochopit neadministrativní texty a ani vyobrazení, které nám Egypťané zanechali. Nezáleží tu ani příliš na 
tom, zda je dotyčný praktickým vykonavatelem (nebo jestli tomu vůbec věří!), ovšem důkladná znalost z 
tohoto oboru je zcela nezbytná - už proto, že vám každý zkušený překladatel řekne, že při překladu je třeba 
především rozumět překládanému textu, a to zdaleka nejen po stránce jazykové, ale hlavně obsahové. 

Naše poznání hadích sil ve starém Egyptě je dosud na samém počátku. Již dnes je ovšem zřejmé, že jejich 
znalost byla podstatně vyšší než v Indii, a tak není ani vyloučeno, že je Indie pouze jejím nedokonalým 
dědicem. Mnohé národy totiž věděly o jejich existenci jako přírodovědném úkazu, ale nedokázaly je ovládat. V 
tom vynikali zasvěcenci Indie, Tibetu a - jak se dnes ukazuje - i Egypta, jak je zjevné ze záplavy vyobrazení i 
nápisů. Jejich studium v rámci egyptské kultury je mnohem obtížnější než v případě Indie, neboť Egypťané 
byli velice důkladní a pro každý aspekt čehokoli měli jiné jméno. Tak třeba v případě hadích sil, v sanskrtu 
označovaných jako kundalini, v egyptštině existují desítky názvů, a sice podle jejich momentální energetické a 
blahodárné či naopak zhoubné podstaty. 

Přestože se s nimi setkáváme v egyptských chrámech a hrobkách na každém kroku, nebyly dlouho rozpoznány 
i proto, že jejich popisy a vyobrazení byly brány doslova a považovány za skutečné hmotné hady. Tím vznikaly 
zjevné nesmysly, přestože je Egypťané předkládají v takové podobě, že nemůže být sporu, oč zde jde. Egyptské 
popisy a vyobrazení jsou vysoce esoterní a užívají velmi komplexní symboliky, zatímco indické a tibetské 
prameny jsou mnohem otevřenější. Zachytíte-li však jednou tuto nit poznání, pak v egyptských zdrojích 
nevyjdete z údivu nad hloubkou v nich znalostí o nich - a neujde vám přirozeně ani to, jak velkou část 
skutečného rozsahu tehdejších znalostí zahrnují. 

Pečlivě skrytá podstata 

Za stavu dnešního poznání můžeme za nejzajímavější označit takové literární památky, jako je například 
Kniha bran. Z nich i z vyobrazení v chrámech a hrobkách a z posvátné architektury je patrné, že dokonale 
znali systém čaker i všechny další součástí psychoenergetického systému organismu. Stejně jako Indové a 
Tibeťané si byli dobře vědomi, že hadí síly se zásadně podílejí na dalším osudu duše poté, co její hmotné tělo 
zemřelo. 
 
Můžeme tedy s jistotou říci, že sloup džed je symbolem páteře se čtyřmi čakrami, které byly zároveň 
symbolizovány čtyřmi Horovými syny. Obřad vztyčování džedu faraónem tedy představuje proceduru, při níž 
panovník probouzel svou hadí sílu a nechával jí projít všemi čakrami. Aby to dokázal, musel je pochopitelně 
ovládat. Kobra na jeho čele nebyla tudíž symbolem Egypta (jak se lze též často dočíst), ale znakem probuzené 
hadí síly. Tento rys byl zjevně původně vůbec základním požadavkem, aby se mohl dotyčný stát panovníkem. 
Teprve později se stal úřad dědičným - a v příčinné souvislosti s tím ztratil Egypt své osvícené vládce a země 
se vnitřně zcela rozložila. Z hlediska vyjádření znalosti hadích sil si zvláštní pozornost zaslouží chrám Setiho I. 
v Abydu. Zde se setkáváme se sedmi kaplemi, které představují sedm primárních čaker s velmi výmluvnými 
nápisy a symbolickými obrazy. Můžeme proto říci, že platila následující souvztažnost...                                                                           
Jaromír KOZÁK                                 ...celý článok na http://www.cez-okno.eu/node/246                              Zdroj:  http://www.e-stranka.cz/regenerace/  



 

Čaj Pu-erh - slávny spaľovač tukov 
 

Pu-erh je najstarší čaj na svete, rarita degustovaná už čínskymi cisármi. Čaj PU-
ERH sa pestuje v Číne v provincii Yunnan je pomenovaný podľa okresného mesta 
Pu-ehr, kde sa kedysi tento čaj spracovával. Pu-erh superior V Číne sa Pu-erh pre 
svoje účinky na zdravie človeka považuje za najlepší čaj vôbec. Európa a Amerika 
ho začala objavovať len v poslednej dobe, ale jeho "zázračné účinky" obleteli svet a 
zvyšujú jeho popularitu prakticky zo dňa na deň. Pu-erh samozrejme môžu piť aj 

ľudia štíhly, mladí i starí..., pretože Pu-erh odbúrava len prebytočný tuk, má liečivé, preventívne 
účinky a veľa ľudí ho pokladá za vynikajúcu čajovú delikatesu práve kvôli jeho výnimočnej chuti. 

Popis 

Čaj Pu-erh sa vyznačuje výraznou zemitou až mierne zatuchlou chuťou, výraznou arómou a tmavo hnedo-
ružovou farbou. Vyrába sa z mimoriadne veľkých listov, pestuje sa v zvláštnych podmienkach daných 
špecifickou pôdou a klímou oblasti Yunnan. Je to tmavý - fermentovaný čaj. 

Nazbierané čajové lístky sú zavädnuté, mierne pražené a zavinované. Potom je čaj fermentovaný za pomoci 
ušľachtilej plesne Aspergillus niger. Fermentácia prebieha za vysokej vlhkosti a pravidelného obracania listov 
40-50 dní, potom je sušený horúcim vzduchom (150°C). Hotový čaj može pri konštantnej vlhkosti - 90% - 
"dozrievať" aj niekoľko rokov, pričom účinnosť čaju ostáva stále rovnaká aj 60 rokov, a tvrdí sa, že Pu-erh 
časom na kvalite naberá podobne, ako dobré víno, je to však iba za podmienky 90% vlkhosti, ktorá umožňuje 

rozvoj ušľachtilej plesne, čiže je to presne opačne ako u ostatných čajov, ktoré s časom 
degradujú. 
 
Vyrába sa ako čaj sypaný (PO NEE, Pu-erh Superior), alebo lisovaný do malých 
misiek resp. hniezd (TUO-CHA). 

                                          Zloženie a účinky 

Čaj Pu-erh je zvláštny tým, že ako jeden z mála čajov takmer neobsahuje kofeín, jeho obsah je asi 24x nižší, 
ako v ostatných čajoch, takže je vhodný aj na večerné pitie. 

Obsahuje množstvo minerálov, ako zinok, železo, horčík, vápnik... , množstvo stopových prvkov - hlavne 
selén, zinok a mangán, a tiež vitamíny. 

Hotový pu-erh superior lisovaný do misiek Známy je predovšetkým tým, že pomáha 
veľmi účinne odbúravať nadbytočný tuk a znižuje hladinu cholesterolu v krvi. 
 

Práve jeho 
pozitívne účinky 

pri odbúravaní tuku 
preslávili tento čaj po celom svete. 
Niektoré štúdie ukazujú, že za 4 týždne 
sa dá len vďaka čaju Pu-erh zhodiť až 11 
kg tuku. Výskumy v Číne ukazujú, že pri 
silnej nadváhe je možné zhodiť 9 kg za 
mesiac. Pri strednej nadváhe okolo 5,8 
kg a pri ľahkej nadváhe asi 2,8 kg za 
mesiac. Iné štúdie dokazujú, že u ľudí vo 
veku 35-55r sa pri pití tohto čaju 
prejavilo trvalé chudnutie o 3-9 kg za 
mesiac! Odporúča sa piť pu-erh pred 
každým tučným jedlom!...   celý článok 
na    http://www.cez-okno.eu/node/227 

Zdroj: http://www.opium.sk/ 



 
 


