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Má zkušenost se zelenými potravinami a chřipkou 

Je začátek podzimu. Jednoho rána všichni vstaneme a po snídani se 

rozprchneme dle svých povinností. Emilka (5 let) jde do školky, já mám 

pracovní schůzku. Odpoledne ze školky jedeme na nákup a shánět 

plesové šaty, jelikož starší dcera bude mít v lednu maturitní ples. Vše 

probíhá, jak má. 

Při zkoušení šatů a obcházení různých obchodů začínám pociťovat 

škrábání v krku. Občas si vícekrát polknu, ale moc tomu nevěnuji 

pozornost, jelikož se v překrásných šatech opravdu nevidím často, jsem z 

toho unešená a cítím se vznešeně :-) 

Ovšem už k večeru při cestě domů nemohu skoro polknout. Únava je 

silnější než já a doma mám velké problémy vůbec zdvihnout sklenici 

vody a napít se. Co hůř: i Emilka si začala stěžovat na škrábání v krku. :-( 

Je večer, jsem absolutně bez energie a síly. No to nám chybělo – fakt 

nechci být nemocná a už vůbec, aby lehla i Emča. To se nám prostě teď 

nehodí!! Jdeme se vyspršit, prohřát tělo, protože já se klepu zimou. 

Před spaním spolknu 50 chlorell, Emilce dávám 20 tablet a jdeme do 

postele. Naštěstí Emí usíná hned a i noc pěkně spinká. Narozdíl ode mne 

:-(  Bolí mě celé tělo, klouby, svaly, krk v jednom ohni a zima se mi 

nacpala snad do morku kosti. Mám pyžamo, teplé ponožky, froté župan 

a pod dekou se klepu jak drahý pes. Vstávám ve 4 hod. ráno a beru další 

dávku chorell. Kolem 8 hod se vzbudí i Emča a že jí je dobře. Mě tedy ne 

a odplazím se do kuchyně. 

No nic, hold si příroda řekla, že pro mě bude NE-MOC nějakým 

přínosem. Chvíli mi to trvalo, ale nakonec to přijímám. Dnes nic NE-

MOHU, budu odpočívat a podporovat svoji imunitu. A tak udělám pokus: 
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zvýším si dávky zelených. Celý den opravdu jen ležím, piji zázvorové čaje 

extra silné s medem a citronem, který mi chystá přítel. Jím chlorellu X krát 

denně a zapíjím ječmenem ze 3 polévkových lžic. Emilce vždy dávám 

trochu ode mne – pár chlorell, napít ječmene a zázvorového čaje. 

Hrajeme si spolu na gauči – skládáme puzzle, češeme panenky, 

malujeme. Měly jsme pyžámkový den :-) V průběhu dne, já několikrát 

usnula a štafetu hraní převzal tatínek. K večeru mám v sobě asi 110 

chlorell, tři polévkové lžíce ječmene a tři zázvoráky. 

A hle: v krku mě nepálí, klouby nebolí, zima ustoupila. Cítím se 

unaveně, ale bez zdravotních neduhů. Druhý den ráno, už mám chuť k 

jídlu a cítím návrat své životní síly. Dělám běžné činnosti v domácnosti, 

peru, vařím, luxuji – přesazuji kytičky na podzim do nové hlíny. NEMOC je 

opravdu pryč, ale svoji energii mám ve vlnách. Dopřávám si tedy i dnešní 

den, po jakékoliv aktivitě pár minut odpočinku. Prostě si lehnu, zbaštím 

hrst chorell, zapiji ječmenem. Po 20 min, posilněna, mohu zas něco tvořit. 

Dnešní den jsem též měla kolem 100 tablet. Emilka asi 30. Byla jsem až v 

němém úžasu, jak se tělo regenerovalo. 

Stačilo se opravdu jen ZASTAVIT a podporovat imunitu kvalitní stravou. 

Díky za tento dar – už dávno vím, že je to o výživě a životním stylu. Ale 

prostě jsem tento pokus nikdy neudělala. Musela jsem k tomu dozrát a už 

mám svojí osobní zkušenost – a děkuji za to.  

S pokorou k přírodě a životu Vám přeji pevné zdraví, které Vám 

podpoří zelené potraviny. Nebojte se větších dávek. 

Lída :-) 

 


