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Krásný den, ahoj. 
Ze všeho nejdříve chci upozornit, že tohle povídání NENÍ NÁVOD na zdraví, ani na nic jiného. 
Jsou to jen velmi dobré a opakované zkušenosti, které fungují. 
Babské rady, chcete – li. 
Nemohu, a ani nechci, cokoliv garantovat. 
Pokud Vám moje poznatky přinesou úlevu, budu ráda. 
Mějte fajn dny. Bez nemocí  
 
Bavíme se o viróze (nachlazení, chcete-li), nikoliv o chřipce, ani o střevní chřipce, ani o angíně apod. 
 
Obyčejná viróza se obvykle projeví už pár hodin před tím, než skutečně vypukne: 

 Bolest a „motání“ – někdy -  hlavy 

 Pálení očí 

 Pálení v nose a v krku 

 Bolest žaludku, nevolnost, třeba i zvracení 

 Nechutenství, někdy teplota, ne nijak vysoká, max. do 38°C 

 Špatná nálada (já nevím, jak vám, ale mně, když „něco je“, tak jsem naštvaná, použiju – li 
společensky přijatelný výraz. A to jsem nemocná skutečně velmi zřídka. To, co mi mohlo 
marodit, mi už dávno nějaký doktor uříz´;o)  ) 

 
Tak, než se začneme léčit, je poměrně důležité, abyste od okamžiku, kdy máte výše uvedené  
příznaky, nebo třeba jen některé z nich, nejedli. 
 
Proč? 
 
Prázdný žaludek podstatně rychleji předá organismu to, co do něj nalijeme.  
Podstatně rychleji se z něj všechno potřebné vstřebává, než když se musí prát se spoustou potravin. 
PS: diabetici musí být samozřejmě opatrní, ale taky se nemusí přejídat.  
Aby nedošlo k hypoglykemickému šoku, je vhodné sníst alespoň pár kiwi, nikoliv pečivo, to žaludek  
„zakydne“. 
Nehledě na to, že pár dní o hladu vám jedině prospěje  
Ale to je zase jiná kapitola  
 
Udělejte si kýbl čaje. 
Osvědčené lektvary: 

 Jestli nemáte nic z toho doma, nevadí, ingredience jsou běžně dostupné v obchodech a  
lékárně, ale protože jsem tak trochu čarodějnice, já si tohle všechno připravuji většinou sama, 
v létě běhám po lučinách a lese, suším na zimu všechno, co bych mohla 
potřebovat.  

                                                                                                                                                                              
A/ zelený čaj, sypaný, nejlepší je od „rákosníků“ z tržnice, rozbité, předem umyté, 
slupky -  skořápky (ne to zelené oplodí, ačkoliv to taky můžete)z vlašských ořechů – 
až dvě hrsti, a šípky, přešlé mrazem, pak usušené a drcené. Vařte všechno (cca 2 l 
vody) asi 20 minut. Je to silný, tmavě hnědý extrakt, který pak naředíte vodou asi 
1:1 
 
B/ pouze šípky, lipový květ, levandule  
 
C/ bezinkový květ, mateřídouška 
 
D/majoránka (kuchyňské koření, nikoliv „mařena“  
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E/hřebíček, asi 20 ks 
F/kopřiva 
G/ super směs je kopřiva, mateřídouška, bezinka, lipový květ 
H/nebo jakýkoliv jiný, tzv. obyčejný čaj, který vytáhnete ze šuplíku. 
 
Množství? Přiměřeně, přiměřeně…Postup viz výše. 
Ořechy a majoránka účinkují proti kašli, odhleňují, levandule zklidňuje, zelený čaj má spoustu 
vitamínů, atd. 
 
Účinky bylinek vám běžně najde strejda Gůgl nebo teta Wikipedie. 
 
Vymačkejte do čaje tolik citronu, kolik snesete. Slaďte pouze medem, má protizánětlivé účinky, 
uklidňuje, dobře se potom spí. 
 
Kromě toho užívejte ještě masivní dávky celaskonu (třeba v prášku, klidně i kyselina citronová, která 
je běžně dostupná v každém obchodě a je asi o 70% levnější, než céčko z lékárny. V sypké formě se 
rychleji vstřebává do krve, působí jako antioxidant, odkyseluje organismus (ano, je kyselý, ale 
odkyseluje, působí zásaditě. 
Množství? Klidně i po lžičkách. Není to nic, z čeho byste byli kdovíjak happy, když to pijete, zkroutí se 
Vám i palce u nohou, ale pomáhá. 
 

 Celaskon má jednu obrovskou výhodu: nepředávkujete se s ním!!!  
Tedy pokud ho opravdu budete konzumovat přiměřené množství, a i když to 
přeženete, jen vás budou pálit rty a svědit pokožka, rychle to odezní. 
Kromě toho je levný, stále dostupný, a velmi, neuvěřitelně a rychle, účinný 
v  podstatě z hodiny na hodinu! 
 
Není to lék v pravém smyslu slova, ale léčí velmi efektivně. 
 
 O celaskonu se příliš nemluví, je tak „obyčejný“, že jej lidi berou jako samozřejmost. 
Přitom je to půl zázraku, ne-li zázrak celý . Co by za něj námořníci ve středověku dali!  
Jeho nedostatek způsobuje velmi vážné zdravotní problémy, komplexně zvané kurděje. 
Občas se dokonce objeví zpráva, že i dnes, ve třetím tisíciletí a v civilizované zemi, člověk onemocní 
kurdějemi. Zcela nepochopitelné! 
 
Pokračujeme: 
Pijte tolik, kolik je možné. Jestli vypijete za den aspoň 2l čaje, a 1 l obyčejné, nejlépe živé vody  
(píšu o tom tady) 
Čím víc, tím lépe, protože s tekutinou/močí odchází z těla zplodiny a organismus se částečně 
detoxikuje. 

 A nezapomínejte na ten celaskon. 
Na noc klidně mnohem víc, než přes den. 
A když to jde, vlezte si do postele a spěte. Protože když je člověku mizerně, stejně nic pořádného 
neudělá  

 Je moderní trend občas zaběhnout k doktorovi a nechat si céčko napíchat do svalu, nebo 
pustit v infuzi. OK, prima. Jenže to má háček. Celaskon intravenózně/do žíly může být tak 
agresivní, že poškodí cévní stěnu v bezprostředním okolí vpichu. To vám málokterý doktor 
řekne. 

Žaludek oproti tomu takový nápor vydrží zcela bez problému. 
Existuje sice DDD (doporučená denní dávka), při dlouhodobém nadužívání by teoreticky mohlo dojít k 
nevolnosti apod., ale jednorázové předávkování nehrozí. 
Až se vyspíte, celý proces s celaskonem, čajem atd., zopakujte. Několikrát denně. 
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Když k tomu přidáte ještě pár kapek čajovníkového oleje (nejlépe nakapat na lžičku a zapít, nebo na 
kousíček suchého chleba) a spolknete, nic tím nepokazíte.  
Čajovníkový olej má vlastnosti antibiotik, působí baktericidně, ale na rozdíl od nich je to dar přírody a 
organismu neškodí. Podobně tak hřebíček. Lze užívat preventivně. Stejně, jako ten celaskon. 

 Když se 2x denně naložíte asi na 20 minut do vany s teplou vodou, nasypete do ní asi 2kg soli, 
tak se organismus navíc ještě odkyselí, hodně si tím pomůžete. 

 
Jestli to půjde, všechny čaje vařte z rozpuštěné vody. Z živé vody  
Mají úplně jinou chuť, než z vody z kohoutku nebo z vody balené. 
Co to je za nesmysl? Ptáte se? 
Jaká rozpuštěná voda? 

 Rozpuštěná voda je voda z ledu. Já ji piju a i z ní vařím, když teda nááááhodou někdy vařím, 
už dlouho. 

Když ji nemáte, nebo nemáte doma led, nic se neděje… 
Až Vám bude líp, tuhle vodu si udělějte dle návodu v článku. 
 
Výše uvedené postupy fungují spolehlivě.  
 
Další finta:několikrát denně, nejlépe ale ráno na lačno před vyčištěním zubů (!!!) vezměte do pusy 
doušek panenského olivového oleje, a kloktejte ho, přežvykujte, přemílejte a prokusujte v puse sem 
tam. Aspoň 10minut, pak vyplivnout do záchodu (v žádném případě nepolykat!)a znovu. Opakovaně 
tak dlouho, dokud je (když ho vyplivujete) zakalený a hustý. Vypláchnout pak ústa vlažnou vodou a 
vyčistit zuby. 
 
Tohle praktikují lidé, žijící v extrémních podmínkách, kteří mají 
k doktorovi ix set km daleko, převážně Eskymáci. Ti používají olej rybí. Já 
to praktikuji poměrně dlouho taky . Olej vytáhne ze všech dutin, 
mandlí, zubů, sliznic, všechno „svinstvo“, které do těla nepatří.  
Můžete to praktikovat i preventivně, třeba v chřipkovém období. 
Po dobu těchto procedur nepijte mléko, dost „zahleňuje“. 
Jestli máte i rýmu, vyplachujte nos mírně slanou vodou, případně hodně silným černým čajem, nebo 
odvarem z hřebíčku. Tohle já ale nemůžu, jednou, kdysi jsem se u toho málem utopila. Já ale 
nebývám nemocná  
 
Další čarodějnický fígl je tenhle: 
Pod postel, nebo k místu, kde jste během dne nejvíce, dejte misku se studenou vodou a druhou 
misku se solí, nebo je střídejte. 
Voda a sůl „pochytá všechny bacily“.                                                                        
Jak to poznáte?  
Schválně to vyzkoušejte, i když jste tak zvaně zdraví. 
Když budete mít pod postelí misku s vodou týden, nebo na ní zapomenete 
a necháte ji tam ještě déle, voda je pak úplně „mazlavá“, na omak kluzká. A 
sůl? Ta úplně zešedne. 
Fakticky, nekecám!  
 
No a kdybyste tedy chtěli čarodějnické  fígle dotáhnout k dokonalosti, tak ještě do každého koutu 
místnosti dejte zapálenou svíčku. 
 
Proč? Kdysi dávno byla tradice, leckde se to dělá dodnes, že když někdo umřel doma, k hlavě 
nebožtíka se dala zapálená svíčka. Naposledy jsem to zažila poměrně nedávno, když jsem doprovodila 
na poslední cestě svojí sestřenici, bylo to hodně psychicky náročné, a dost mě to rozsekalo. Zemřela 
doma, úplně intuitivně jsme u ní zapálili svíčky. 
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Nemá to jen význam symbolický, aby duše viděla na cestu, ale plamínky 
svíčky taky „spálí bacily“.) 
PSS: no jóó, já vííííím, tohle zní fakt jako řeči z předminulého století, ale 
kupodivu všechno funguje ;o) 
 
Tak to je skoro všechno… 

 Závěrem: Ještě považuji za důležité říci, že pokud přetrvává teplota, horečka, stupňují se 
uvedené a jiné příznaky, už to není obyčejná viróza, ale může jít o něco závažnějšího.  

 Nikdy to nepodceňujte! Ono se i ve třetím tisíciletí na ,,obyčejnou“ chřipku umírá!!! 

 Tak šupito presto k MUDrovi. 

 Rozumný MUDr. doktor se uchýlí nejdříve k mírnějšímu přístupu, ten klasický komerční 
sáhne bez mrknutí oka pro recept a napíše vám antíka (rozuměj: antibiotika), která vám 

nabourají střevní mikroflóru, a z toho se zase musíte léčit, a tak pořád dokola 

 Takže je lepčejší použít zdravý selský rozum nebo rady čarodějnice 
 
Doporučené podpůrné prostředky na posílení imunity, které nejen mně, pomáhají: 
 
                                           Inca Collagen                 Citron                        Živá voda 

 
 

Mějte se úúúúúžasně! 
Ale hlavně zdravě a tak, jak si sami přejete. 

Karla   
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