Místo úvodu. Chystal jsem se vydat toto prosincové číslo v termínu, ale opět
vám jej posílám z nemocničního pokoje na mojem oblíbeném infekčním
oddělení. Problémy začaly v úterý 25. listopadu a až do včerejška jsem na
sezení u počítače neměl nejmenší chuti. Hodnota CRP se vrátila na 150 a tak
mají lékaři co dělat, aby ji do vánoc umravnili. Pevně věřím, že se jim to
podaří!
Vždy s modrou oblohou Bob
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Advent - původ a historie
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází
z latinského „adventus“, což znamená "příchod". Doba adventní byla vlastně
přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání
ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem
půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití,
věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. I
tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz více méně
porušovaly.
První adventní nedělí navíc začínal (na rozdíl od toho kalendářního) liturgický
rok. Křesťané totiž odvíjeli čas od narození Krista, tj. že ke všem událostem
docházelo buď ante nebo post Christum natum (před nebo po narození
Krista).
Až do třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou temně
fialová, po třetí neděli ji nahradila barva, symbolizující radost, barva růžová.
Každá z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, bronzová,
stříbrná a zlatá).
Doba adventní nebyla svým začátkem ani délkou vždy stejná. Například z roku
581 pochází nařízení biskupa Perpetua, podle něhož byl stanoven začátek
adventu na svátek sv. Martina, tzn. 11.listopadu. Rovněž jsou zmínky o 40
denním půstu před Vánocemi. Sněm církevní Turonský roku 567 n.l. ustanovil
začátek adventu na počátek prosince. Z roku 1001 pochází z opatství Abbo
zmínka o adventu, trvajícím čtyři neděle.
Advent, tak jak ho známe, začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem, trvá
22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3.
prosincem.
V tomto roce, 2014, připadne 1. adventní neděle na 30. listopadu.
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Adventní věnec je symbolem Vánoc už více než 150 let
Symbolem Vánoc je už více než 150 let adventní věnec. Je ozdobou
domácnosti a díky svým čtyřem svíčkám také ukazuje čas zbývající do
Štědrého dne. Letos připadla první adventní neděle na první prosincový den. V
tento den bychom také měli zapálit první svíčku na našem věnci.

První adventní neděli bychom měli zapálit první svíčku.
Adventní věnec může mít mnoho podob. Ne vždy musí být z větví jehličnanu a
ne vždy musí ležet na stole. Také jeho barevnost a zdobnost je zcela
ponechána na náladě, fantazii a vkusu. I když tradiční barvou zůstává červená
a zelená. Červená má být vzpomínkou na Kristovu krev a spolu se zelenou má
symbolizovat život.
Jak vypadal asi vůbec první adventní věnec? Bylo to prý dřevěné kolo od vozu.
Protestantský misionář Johann Wichern provozoval v Hamburku školu pro
chudé děti, které ho zahrnovaly dotazy, kdy už konečně budou Vánoce. Proto
prý vzal v roce 1839 dřevěné kolo, které ozdobil větvičkami a umístil na něj
devatenáct malých červených svíček a čtyři velké bílé. Velké se zapalovaly o
adventních nedělích a malé ve zbývajících dnech. Několik let poté se stal
adventní věnec symbolem Vánoc.
Adventní věnce mohou být různé. Záleží jen na vkusu, náladě, inspiraci.
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Někdo dá přednost klasice. Věnec z jehličnatých větviček v základních
barvách červené a zelené.
Plamínek svíčky jako symbol adventu, ale i mystiky a duševna
Kult světla tvořil součást náboženství dávno před vznikem křesťanství.
Plamínky věčného světla hořely například v chrámech zasvěcených antickým
bohům. Běžně se svíčky začaly používat při bohoslužbách ve čtvrtém století,
včetně adventu, tedy času, kdy křesťané očekávali příchod Ježíška. Samotné
zapalování svíček na adventním věnci má ale mnohem kratší historii. Jen
připomeneme, že tuto neděli zapalujeme druhou svíci.
Tento zvyk se zrodil v 19. století v protestantské části dnešního Německa a
rozšířil se po celé Evropě. Svíčky na věncích bývaly fialové, jelikož právě tato
barva byla po liturgické stránce přičítána právě adventu.
Oblíbené byly ale i svíčky růžové, či jedna růžová a ostatní tři fialové. Kněží
si totiž právě při třetí adventní neděli oblékali růžové roucho, jelikož tato
barva symbolizuje radost z narození Spasitele.

Barvy svíček a jejich význam
Zlatá - symbol Boha, ale také prosazení se, mužnosti, radosti a štěstí
Stříbrná - symbol Bohyně, ale také astrální a ženské energie, telepatie, intuic
a snů
Měděná - symbol peněz a finančních úspěchů, ale také vášně
Zelená - symbol Matky Země, magičnosti a posvátnosti stromů a rostlin
Červená - symbol ohně, vášně, chtíče, síly ovládnout, velet…
Purpurová - symbol třetího oka, duchovní schopnosti, skryté moudrosti a
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duševní síly
Modrá - symbol vody, moudrosti, ochrany, ale i štěstěny, klidu a duševní
inspirace
Hnědá - symbol přátelství a speciálních přání
Žlutá - symbol vzduchu, inteligence, slunce, ale i paměti, logiky a rychlého
učení
Bílá - symbol míru, čistoty a očisty, ale i panenství a vědomí
Oranžová - symbol úspěchu, spravedlnosti, ale i výhodných dohod a obchodů
Růžová - symbol lásky, přátelství, ale i božské energie, jednoty a zdraví

Zajímavé "svíčkové" pověry
Svíčku vždy zapalujte pravou rukou, přináší to štěstí. Nikdy nezapalujte tři
svíčky stejnou zápalkou a nepalte tři svíčky zároveň, přináší to prý smůlu.
Pouze žena jménem Marie by měla na Štědrý den sfouknout svíčky, aby se
neztratilo požehnání – tato rada sice není příliš praktická, ale je každopádně
zajímavá.
Přátelům, kterým přejete štěstí, zdraví a prosperitu, věnujte poslední den roku
(31. prosince) svíčku s ceriferou (myrtovým voskem – angl. Bayberry) a vězte,
že by měla pro maximální efekt tento večer zcela vyhořet.
Těsně před uzávěrkou dorazila Tomovi zpráva, že jsme jako KLETR obdrželi
požadovaný grant na naší činnost od Nadace Synot. Šek převezme v pátek 19.
prosince Tom
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Ohlédnutí za uplynulým listopadem
Pár slov k dnešnímu výletu 5.11.2014, který se nám velmi vydařil. Bylo
nás sedm. Jeli jsme autobusem nad Buchlovice, přešli přes Smraďavku
na Dlouhou řeku a pak do Osvětiman. Počasí nádherné, všichni byli
spokojeni. Z Osvětiman jsme po hodince posezení v hospůdce vyjeli ve
14.08 hod., takže v patnáct hodin jsme již byli doma.
V lese nádherně, nefoukalo a na Smraďavce jsme si připadali jako v
ZOO. Josef se osvědčil jako krmič zvěře.
Hromadná fotka je u kostela v Osvětimanech.
Zdraví Marta.
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Ze Salaše po cyklostezce do Hradiště.
letos máme obzvlášť štěstí při našich výletech na počasí. Přes předpověď
meteorologů bylo nádherně, skoro jako v létě.
Jeli jsme autobusem na Salaš a hned u hospody stál takový pěkný mladík, tak
jsme ho využili, aby nás vyfotil všechny pohromadě.
Z fotky je patrné, že nás bylo 8 a společně jsme dorazili po cyklostezce až na
Velehrad. Tam jsme zapadli do hospody na náměstí, chvíli poseděli u piva a
kávy. Na jídelníčku měli uvedenu dršťkovou polévku, ale zklamali nás, prý to
byl omyl. Tak si polévku dal jen Jožka, nějakou frankfurtskou.
Z Velehradu nás šlo už jen pět, Irenka s Laďou (manželem) a Jarkou jeli do
UH autobusem ve 13.01 hod.
My ostatní jsme poctivě šlapali až do Hradiště, kde se nám - pravděpodobně u
hospody Na blbém místě - ztratil Jožka s Mirou, ještě měli chuť na pivo.
Takže zbývající tři, Ela, Marta a Laďa jsme se rozešli u Spořitelny každý
svým směrem domů asi ve tři hodiny.
Zdraví Marta.
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Chtěla bych se podělit o radost z výsledků celostátní Brány z minulého
týdne.

Muzikanti z našeho oblastního kola "zabodovali" naprosto úžasně.
Hráli "jako z partesu" a byli jednoznačně nejlepší, což ocenili jak diváci,
tak

porota.
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Kapela Rózinky ( kategorie do 15-ti let) si svou bezprostředností a
vtipnými texty získala obecenstvo, takže vyhrála diváckou cenu a navíc
zvláštní

ocenění

od

poroty

za

instrumentální

provedení.

Tánička Zatloukalová ( taktéž kategorie do 15-ti let) zazpívala písničku
od Anety Langerové a pak jednu vlastní s názvem Pětka a svou kategorii
vyhrála.

A

to

samé

se

opakovalo

ve

vyšší

kategorii

do

18-ti

let.

Štěpán Urban se opět projevil jako úžasný zpěvák, jeho vystoupení bylo
profesionální a nabité energií - obhájil první místo z minulého roku.

Kapela Dey Before ze Strážnice ( čtyři krásná děvčata s krásnými hlasy
a

vlasy-

radost

pohledět

i

uslyšet) zazpívala a

také

zvítězila.

Svaťka
P.S. Fotky jsou na facebooku Festival Brána

Celostátní Velká Výměna Zkušeností
Je další akcí, která probíhá v měsíci listopadu. Letos hostilo tisícovku
zájemců město Brnol
A co vlastně CVVZ je?
* je místem, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v
malých i velkých organizacích, spolcích a klubech a v duchu Galénova
"přátelství rozrůzněných" porovnávají své názory a zkušenosti. Web:
http://cvvz.cz
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*Posláním CVVZ je vytvářet prostor pro komunikaci názorových proudů v
práci s dětmi a mládeží ve volném čase, vyhledávat závažná témata a společné
problémy a nastiňovat jejich možná řešení, udávat směr v práci NNO,
popularizovat problematiku na veřejnosti a v médiích.
*Formou práce CVVZ je, od jejich vzniku, nabídka znalostí, dovedností, her,
sportů a nápadů, využitelných při práci s dětmi a mládeží, dále nabídka
vzájemných výměn zkušeností a diskusí o nich, případně i seznamování s
místními tradicemi a pamětihodnostmi.
*Účelem CVVZ je především pomáhat aktivním členům různých společenství
dětí a mládeže, která se zabývají činnostmi dětí a mládeže ve volném čase, a
podporovat osobnostní růst účastníků CVVZ.
*CVVZ v základních i doplňkových částech programu zdůrazňují tvůrčí
přístup k sebevýchově, sebevzdělávání, k řešení životních situací a k
upevňování tolerantních přátelství.
*CVVZ je akcí svou povahou nepolitická a nezisková.
* nemá žádný vrcholný orgán ani právní subjektivitu.
*Doby, kdy jsme se CVVZ zúčastňovali, jsou sice již za námi, ale já rád
vzpomínám na jejich atmosféru a ono „přátelství rozrůzněných“
Bob

Ohlasy na minulý kletrák
Ahoj Bobe, děkuji za Kletrák, jsem ráda že jsi plný síly a optimismu a bojuješ.
Přeji pěkný večer a píši pár řádků...
- 28.10.2014 jsme s Laďou hned ráno o půl osmé vyjeli autem na Bunč s tím,
že se přidáme k davům nadšenců a oslavíme 10 let od postavení rozhledny na
Brdu...
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U nás byla škaredá mlha, ale na Bunči hned po ránu nádherně svítilo sluníčko a tak jsme po deváté vyrazili - všude kolem byla jinovatka, vzduch chladný ale šlapalo se výborně.
Potkali jsme jen jednu skupinku tří turistů a to bylo vše. Ani na parkovišti na
Bunči nestálo moc aut.
Hymna se zpívala u rozhledny až ve 12 hod. a tak zástupy s vlaječkami dorazili
až těsně před dvanáctou.
Bylo krásně - sluníčko svítilo a výhled z rozhledny byl úžasný - na jednu
stranu vše prosluněné a směrem na Kamínka ležela všude mlha - každého to
uchvátilo....
Byli jsme na rozhledně docela dlouho - protože tam nebyl vůbec nikdo - mimo
té skupiny tří, co šli před námi...
A tak posílám pár fotek..
Zdravím
Irča

Ahoj Bobe,
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díky za Kletrák. Já tě obdivuji, jak dovedeš i v pozici vleže napsat tolik
zajímavého a pěkného ke čtení. Takže znovu dík a nemoc ať utíká pryč.
Marta
Bobe.
Tisíceré díky. Obdivuji Tvou vitalitu. I ve své nemoci jsi hotový nezmar. A
taky díky Majce, že Ti problémy pomáhá překonávat. Drž se!
Svaťa

Co se chystá na letošní prosinec
Vánoční seniorkavárna 10. prosince 2014
Silvestrovská seniorkavárna 31. prosince 2014

Vánoční výšlap na Rovninu.

tento rok plánujeme tradiční vánoční výšlap na Rovninu na 28. 12. 2014
Sraz u Zimního stadionu ve 12.00 hod., pro mařaťáky u hřbitova asi o 20 min.
až půl hodinky později. Protože datum připadá na neděli, v případě pěkného
počasí zajdeme z Rovniny do hospůdky U Kameňa v Javorovci, kde v neděli
mají otevřeno již brzy odpoledne. Nazpět opět na Rovninu a pak přes Rochus
do UH.
V případě nepříznivého počasí, déšť a bláto, bychom dali sraz o hodinu
později a z Rovniny bychom zašli do hospůdky u Pučalíka.
Tak uvidíme, jaké počasí nám sv. Petr nachystá.
Zdraví Marta.
V případě příznivého počasí se uskuteční další výšlap do Popovic přes
Rovninu a to na základě telefonické domluvy.
A nyní předpověď na letošní zimu, tentokráte pohledem britských
meteorologů.
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Krutá zima
Nevypadá to růžově. Celé Evropě předpověděli arktickou zimu, která nás
může překvapit už v půlce prosince. Souhlasí s nimi i italský vědec Riccardo
Valente, podle kterého jsou výsledky měření velmi podobné těm z roku 2009,
kdy Evropu zasáhla nejdrsnější zima za 31 let.
Britský meteorolog James Madden tvrdí, že příroda funguje systémem skoku.
Teplý podzim tak vystřídá prudké ochlazení. Podle něj by dlouhá zima se
silnými sněhovými bouřemi mohla trvat až do března. Jeho slova potvrzují i
prognózy ruských, francouzských a amerických meteorologů.

Odysey s Aerotechnikem
3. Slovenská 1982
V našich archivech se nepodařilo najít jedinou povídku. Začínali jsme na
břehu Hronu, na vodáckém tábořišti u Kozárovců. Jde již o dolní tok této
řeky, ale všichni vodáci vám potvrdí, že od Pohronské Důbravy je to
nejzajímavější část Hronu. A pro nás navíc východisko do Slovesného
rudohoří, na Počůvadlo a do Banské Štiavnice. A to jsme si ještě na cestě
z Hradiště přibrali i výstup na Povážský Inovec.
V druhé části odysey nás hostilo letiště Očová u Zvolena, kde jsme denně
podvečer sledovali trénink akrobatické skupiny „Očovští bačovja“ , sjeli
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horní tok Hronu, vystoupili od Chata pod Tajovom přes Kordické sedlo na
Skalku a uskutečnili několik výšlapů do Slovenského Rudohoří.
Bohužel, z této odysey jsme v našem archivu nenašli jedinou
povídku.

Kvartýr podle zvěrokruhu
Od nás tentokrát jenom Maruška. Její narozeniny jsme již oslavili na
poslední seniorkavárně.
Střelec k životu ložnici nepotřebuje ( 23.11. - 21.12.) - Rozběhaný
a nervní Střelec potřebuje především doběhnout, sednout a zklidnit se.
Stabilizovat se. Jupiter, který mu vládne, má krásně oranžově žlutou barvu.
Ta jej ale činí v životě více neklidnějším a roztěkanějším. Proto by měl do
svého bytu volit chladnější odstíny, při kterých by se dokázal uvolnit a
večer pak v klidu usnout. Střelec má rád lidi. Společenská místnost je pro
něj nutností, aby měl pocit, že je všemi obklopen a nic mu neuniká.
Střelec je velmi citlivý na zvuk, proto je u něj kvalitní hi-fi věž
samozřejmostí. Má rád zvířata. Místo pro psa, kočku nebo alespoň rybičky
by v jeho bytě nemělo chybět. Střelec má jednu zvláštnost, tam kde ulehne
se bez problémů vyspí. Nelpí na ložnici, stačí mu pouze spací kout. V tomto
ohledu je velmi adaptabilní a vesměs tolerantní i k potřebám rodiny. V
zájmu klidu a stabilizace je ochoten se uskrovnit a místnost navíc
přenechat raději dětem. Má rád zeleň a přírodu, a tak by měl mít v bytě
dostatek rostlin, kytiček nebo nábytku ze dřeva. Miluje masivní nábytek
přírodních odstínů, někdy jenom mořený s výraznými letokruhy, jako
jedinou ozdobou. Rovněž keramika je pro něj důležitá. Měl by si jí tedy
dopřávat v hojné míře. Protože Střelec nerad uklízí, měl by se vyvarovat
zbytečně velkému množství drobností, na které sedá prach. Z barevných
kombinací mu nejvíce sedí veškeré odstíny modré, malachitová zeleň a
barvy medové žluti a teplé hnědi. Střelec by se měl vyhnout červené a
oranžové, ta na něj působí dráždivě, a to zejména v ložnici. Jeho zvláštností
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jsou samorosty jako doplňky do bytu a kožešiny. Vůně lesa a keřů včetně
eukalyptu jej krásně stabilizují do klidu. Byt by měl být směřován na jih
nebo jihovýchod.

Diskuse k novým stanovám
Ahoj kamarádi
Přeposílám první pracovní nástřel stanov ČTU od Jirky Malého a Adama
Felixe. Tuto verzi prosím pozorně prostudujte a považujte ji za návrh nových
stanov. Jedná se o první připomínkové kolo. Do půlky ledna 2015 prosím
zašlete na ústředí Vaše připomínky, návrhy a náměty na úpravu této verze.
Vaše připomínky budou zapracovány do návrhu stanov a bude poté následovat
druhé připomínkové kolo. Věnujte tomuto opravdu pozornost, neboť je pro
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nás životně důležité přijmout nové stanovy a přetransformovat ČTU dle
nového OZ na zapsaný spolek. Jak ústředí, tak tvůrci návrhu Jirka s Adamem,
očekáváme Vaše reakce a věříme, že se tomuto tématu budete věnovat s
patřičnou pozorností. Zašlete prosím i návrhy, o který si nejste stoprocentně
jisti, že by ve stanovách měly být. Hlavně Vy jste těmi, kteří mají přehled a
zkušenosti s praktickým využitím jednotlivých ustanovení stanov spolků, jak
o je ČTU.
Přeposílám i komentář tvůrců Jirky a Adama :
------------------------------------------------------------------------------------------------V příloze posílám jménem nás obou pracovní verzi nových Stanov.
K tomu několik připomínek:
* jde skutečně o verzi pracovní, je třeba si to velmi podrobně pročíst,
příp. si k tomu vzít občanský zákoník a vždy mít na paměti, že se jedná o
předpis velmi důležitý, který bude mít dopad na PRAKTICKOU činnost a ve
světle tohoto ji posuzovat; nejde jen o kompilaci předpisů jiných
uskupení, protože i když to byl nějaký základ, jejich struktura je jiná a
myslím, že našim podmínkám ne vždy odpovídá...
* v textu barevně vyznačené je buď to, co jsme považovali za nutné
zvýraznit (tučně, modře) nebo co připadá v úvahu jako další varianta
(nejčastěji červené)
* některá ustanovení jsou výslovně převzata ze zákonné úpravy v obč.
zákoníku, v textu na toto přímo neodkazujeme, je však možno najít
kogentní úpravu, od které se nelze odchýlit
* za důležité považuji zabývat se zejména otázkou revizorů na všech
úrovních, sněmy v Klubech a formami hlasování (resp. rozhodování vůbec) právě a opět s důrazem na efektivitu a reálnost praktického života ČTU a
také v Čl.2 formami výdělečné činnosti
* materiál samozřejmě slouží k úvodnímu připomínkování vč. možných
variant, odstranění příp. věcných chyb apod.
* pokud bude něco třeba vysvětlit, dále zdůvodnit, pozměnit apod. - není
problém, je možná i varianta pracovní schůzky po předchozí dohodě - ústně
je kolikrát lepší, než se dlouze vypisovat :)

Hezké dny nad Stanovami přejí Jirka a Adam
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Nový návrh stanov v příloze kletráku

Bezplatné cestování vlakem
na Slovensku
Od 17. listopadu 2014 mohou také děti, studenti a důchodci z České republiky
využívat bezplatné cestování vlakem na Slovensku. Novinkám to potvrdila
mluvčí slovenských železnic Jana Morháčová.
Jízda vlakem zdarma pro zmíněné kategorie se bude vztahovat na všechny
občany členských států Evropské unie. Pro jízdu vlakem zdarma si však budou
muset nechat vystavit speciální průkaz. Důchodci předloží k žádosti o vydání
průkazu doklad totožnosti s datem narození a studenti potvrzení o návštěvě
denního studia školy.
V případě, že je cestující důchodce, ale není mu ještě požadovaných 62 let,
předloží potvrzení o pobírání důchodu. „Doklady vydané v České republice není
potřeba přeložit do slovenštiny,“ uvedla Morháčová.
Před nastoupením do vlaku si cestující v pokladně vyžádají zvláštní jízdenku
nulové hodnoty, která mu bude vystavena zdarma do druhé třídy. V případě
dálkových vlaků budou určeny limity pro cestující bezplatně.
Morháčová rovněž upozornila na to, že bezplatné cestování se nevztahuje na
jízdu v příhraničním úseku. Při jízdě ze zahraničí na Slovensko je to úsek od
pohraničního přechodového bodu po první stanici na území Slovenska, kde vlak
zastavuje podle jízdního řádu.
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CITRON do mrazáku
http://www.cinnamonhearts.com/LemonLime.gif
V žádném případě to neberte jako lékařskou pomoc, ale pokud to pomůže jen
jediné osobě, bude to stát za to.
Mnoho profesionálů v restauracích používá nebo konzumuje citron a je možné
používat jej tak, aby nic nevyšlo nazmar.
Jak můžete využít celý citron bez odpadu?
Jednoduše .. dejte umytý citron do mrazícího boxu lednice. Jakmile je citron
zmrzlý, celý citrón nastrouhejte (není potřeba loupat) a posypte jim vaše
potraviny. Posypte whisky, vína, zeleninový salát, zmrzlinu, polévky, nudle,
špagety, omáčky, rýži, suši, rybí pokrmy - cokoliv. Všechny potraviny budou
mít nečekaně nádhernou chuť, něco, co jste možná nikdy předtím neochutnali.
S největší pravděpodobností si jen myslíte, že citronové šťávy mají mnoho
vitaminu C. To už není úplná pravda. Co je hlavní výhodou použití celéh citronu
kromě zabránění jeho plýtváním a přidávání nové chuti? Citronové slupky
obsahují 5 až 10krát více vitamínů než samotná citronová šťáva.
Ano, to je to, co je plýtvání, ale od této chvíle tento jednoduchý postup
zamrznutí celého citronu pomůže zkonzumovat všechny živiny a ještě mnohem
zdravěji. Je také dobré, že citronové kůry jsou schopny z těla odstranit
zdravotně závadné toxické prvky.
Takže dejte citron do mrazáku a pak každý den s ním posypejte svá jídla. Je
to klíč k tomu, aby byly vaše potraviny chutnější, a vy budete žít zdravěji a
déle! To je tajemství citronu! Lepší pozdě než nikdy!
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Překvapující výhody citrónu: citron (citrus) je zázračný produkt, zabíjí
rakovinné buňky. Je 10.000krát silnější než chemoterapie.
Proč o tom nevíte? Protože laboratoře mají zájem dělat syntetickou verzi,
která jim přinese obrovské zisky. Nyní můžete pomoci příteli v nouzi tím, že
mu dáte vědět, že citronová šťáva je prospěšná v prevenci onemocnění. Jeho
chuť je příjemná a nepřináší strašlivé účinky chemoterapie. Kolik lidí
zbytečně zemře při tomto přísně střeženém tajemství jen proto, aby nedošlo
k ohrožení multimili-onářských velkých společnosti?
Jak víte, jsou známy citronovníky s více odrůdami citronů a limetek. Můžete
jíst ovoce různými způsoby:
můžete jíst řízky, džusy, připravené nápoje, sorbety, pečivo, atd. Má mnoho
ctností, ale nejzajímavější je efekt, vyvolán u cyst a nádorů. Tato rostlina je
osvědčeným lékem proti rakovině všech typů. Někteří říkají, že je velmi
užitečný ve všech variantách rakoviny a je považován i jako antimikrobiální
spektrum proti bakteriálním infekcím a plísním, účinný proti vnitřním
parazitům a červům, reguluje krevní tlak, který je příliš vysoký, je
antidepresivem, bojuje proti stresu a nervovým poruchám.
Zdroj těchto informací je fascinující: pochází od jednoho z největších
výrobců léků na světě, který říká, že po více než 20 laboratorních testech od
roku 1970 extrakty ukázaly, že ničí zhoubné buňky ve 12 druzích rakoviny,
včetně rakoviny tlustého střeva, prsu, prostaty, plic a slinivky břišní.
Sloučeniny tohoto stromu ukázaly 10000 krát lepší výsledky než produkty
Adriamycin, drog běžně používané v chemoterapii na celém světě, který
zpomaluje růst nádorových buněk.
A co je ještě více udivující: tento typ léčby s extraktem z citronu pouze ničí
zhoubné rakovinné buňky a
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