Zivé potraviny
Energie živých potravin
É.
Zivé, syrové potraviny oplývají vysokou životnísilou či energií. Zivotni,síIa, také známá v Indii jako prána nebo v
Čině.jako chi, je nejjednoduššía základní výživnou látkou, kterou naše tělo potřebuje k životu. Mezi substance,
které zvyšujínaši žívotnisílu patří kyslík, slunečnízžňenía živépotraviny. Životní sílu určitépotraviny lze
zachYit díky technologii zvané Kirlianova fotograťre. Z obrazktl můžetevidět, že čerstvé,syrové potraviny jsou
obklopeny polem o velké životnísíIe, zatímco po uvaření toto pole slábne, ztrací se.
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V živých potravináchjsou zachovány veškeré účinnélátky. Ujakkoliv zpracovaných potravinjsoujiž tyto látky
v Ňzné míře znehodnoceny. Jedná se především o eí7zymy, vitamíny a minerální látky. Podstatné pro
nezpracované potraviny ovšem je, žeje v nich stále život - vitalita, kterou nám mohou předat. Uvědomuji si, že je

to značně nevědecky podano. Je však věda schopná život popsat nebo dokonce vysvětlit? Jsem toho néaoru, že
nikoliv. Ikdyžnám již několik teorií poskytla. Jedna znichííká, že neustálá ,,fuď'subatomárních částečekuvnitř
atomu produkuje energii, která emituje ven. Yznikají tak specifické, velmi rozdíIné vibrace. Tyto vibrace působí
velmi jemné vlny s nepatrnou délkou. Ty se pak následně dají měŤit za pomoci přístroje spektrometru. A tak bylo
zjištěno, žekaždáživáineživástrukturu produkuje určitévibrace či energii. V kontextu emitované energie se pak
mluví o radiovitalitě či radiaci. Spektrometrem je tedy možno změři1 že lidský organismus emituje vlny v rozsahu
6200 A až 7000 Á (Á je označenípro jednotku nazývanou Angstróm). Bylo zjištěno, že má-li tělo radiaci okolo
6500 Á, cítíse člověk v pohodě a je zdráv. Při nemocech byla ale naměřenaradiace mnohem nižši.Yýzkumníci
tedy začali pátrat, které okolnosti a které potraviny mohou člověku vysokou radiaci předávat.

A

tak například francouzský vědec Simoneton rozdělil potraviny do několika kategorií podle délky vln, které
potraviny emitují.

Do první kategorie zařadilpotraviny se zářením vyšším,než je vyzařování člověka, tedy od 6500 do 10000 Á.

Jsou to:
dužiny zralých plodů a jejich čerstvě vylisovaná šťáva
zeleniny syrové, nebo šetmě tepelně upravované
obilí a potraviny z něj připravené, i čerstvě namletá mouka
olejnaté plodiny a z nich za studena vylisované oleje: mandle, ořechy, olivy, sója, seznam,. . .
ze živočišnýchpotravin to jsou čerstvémořské ryby a korýši, čerstvá smetana a máslo, zcela čerstvá vejce.
Druhou kategorii tvoří potraviny s radiací 3000 - 6500 A:
čerstvémléko (za 12 hodin klesá jeho radiace na40 Yo, za24hodinna I}Yo)
kokosový a arašídovýolej
zeleninavařenánad 15 minut a s vyššíteplotou
vařené mořské ryby.
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Do třetí kategorie, pod 3000 Á, patří např. vařené maso, uzeniny, fermentované sýry, vejce po 15 dnech, vařené
(pasterizované) mléko, káv a, čaj, čokoláda, prumyslové zavařeniny.
Ctvrtou kategorii, jejížzaíeníje téměř nulové, tvoří konzeryy, margaríny, alkohol, cukr, prumyslové těstoviny,
konzumní pečivo a chléb.

Potraviny s velmi vysokou hodnotou záíeníjsounásledující:
Ovoce v době nejvyššízralosti, konzumované při sklízenimá hodnotu 9 - 10000 A. Pro zeleninu platí:q.liéž
hodnoty jako u ovoce. Syrová a šetrně upravená má 9000 Á. Brambory mají syrové 2000 Á, pečené9000 Á a
vařené6-7000A.
Čerstvéluštěniny a boby maji 7 - 8000 Á, po měsíci už skoro nezáŤí, ale namočenímse v nich opět probudí život.
Pšenice má hodnotu 8 - 9000 A, pohanka, oves, kukuřice 8500 Á. Vařením obilí jeho radiace stoupá až na 9 10000 A. Čerstvě namleté obi\í záŤí jako zmí a kváskový ch|éb z ěerstvě namletého obilí má 9200 Á.

Olivový olej s radiací 8500 Á měl ještě po 6 letech jen o tisíc Á méně. Řepkový olej má záření 5000 Á. To platí
pro oleje z prvního lisování za studena. Konzumně prodávané stolní oleje měly vesměs pod 4000 A. Starim
radiace olejů klesá, pouze olivový si ji mnoho let uchovává.
Sladkovodní ryby z bystřin měly 5 - 6000 Á, ale ryby z řek okolo Pařížedosahovaly sotva 600 Á. Čerstvékravské
mléko změnilo za2{hodinsvou radiaci ze 6000 na 2000 Á.

Víno a pivo dosahovaly 4000 Á, některé druhy jen 2000 Á, mošty měly jen 2000 Á. Čerstvě vytlačená šťávaz
nastrouhaných jablek ovšem měla 8500 Á.
Zajimavéjsou i hodnoty odvaru z čerstvých bylinek. Heřmánek, máta, dubová kůra a jasan vykazovaly 8000 Á,
ořešák měl 8500 Á a meduňka dokonce 9000 A.
Voda vykazovalahodnotu blízkou nule, ale minerálky nabrané přímo u pramene měly 8800

-

14000 A.

Jelikož nám tedy potraviny kromě výžívnýchlátek předávají i svůj energetický potenciál, pak se domnívám, že je
vhodné konzumovat co nejvíce takové potraviny, které mají minimálně stejný energetický potenciál, jako vyzařuje
zdravý lidský organismus

Pro představu přikládám fotografie poŤizené technologii zachycující energetické pole živých organismů (tzv.
Kirlianova fotografie), vlevo BIO houba a vpravo houba pěstovaná konvenčními(chemickými) postupy. Jistě si
dle tohoto obránkudokážete představit rozdilmezi vařenou a čerstvou stravou.
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Informace čerpány ze s erveru http //www. zdravi-az. cz
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