
Úvod Stravování Jak se stravovat?

Stravování s !ím jak nejmen"ím negativním efektem
Hodnocení u!ivatel": 0 / 5 Hodno#te prosím Volby 5   Hodnotit

(Upozor!ujeme, "e tento #lánek je jen pro silné nátury a slab$í jedinci propadli zdravé v%"iv&,
by se m&li p'ed #etbou posilnit nejlépe jogurtem s velk%mi kousky ovoce a nebo tou divnou bio
kulturou, p'ípadn& sníst alespo! 3 velké papriky #i okurky.)

Jak jsme ji! poukázali v rituálu delta-epsilon je stravování jedna ze základních v$cí, které mají
zásadní vliv na na%i schopnost vnímaní energie ducha a nejen jeho.

Na%e názory ohledn$ zdravé stravy jsou z velké &ásti formovány pot'ebou firem, které
podnikají v této lukrativní oblasti. Nejedná se jen o potravu jako takovou, ale i o r"zné
vitaminové tablety a preparáty, léky a pod. Denn$ jsme masírování v mediích, &asopisech
novinách o p'edstav$, !e bychom m$li jíst to a to a nem$li jíst ono. Za rok-dva to zase m"!e
b(t naopak atd. Kdo bude mít skute&n$ zájem m"!e této bezesporu zajímavé problematice
v$novat chvilku volného &asu.

Tak#e jak se stravovat?

Nejd$íve si musíme stanovit podmínky co vlastn% chceme

)ili ...... na%ím cílem je stravovat se tak, aby jsme co nejmén% sn%dli jak&koliv druh
negativní energie a pokud u! tady je, abychom této energie co nejmén$ dostali do fyzického
t$la resp. do v%ech t$l.

Za&neme, 'ekn$me mén$ agresivním popisem tzv. maso!ravc", tj. jedinc", kte'í jedí jakékoliv
maso, tj. s tvor" kte'í nap'. bu&í, me&í, kokrhají, mrskají sebou ve vod$, ská&ou v lese apod.

A# se to líbí nebo ne, je jasné !e i kdy! nakrásn$ hladíme t'eba krávu za u%ima a druhou rukou
nebo kolega ji ne&ekané pod'ízne, v!dy se objeví v energií tohoto ne%#astníka po ú!asu, strach
ze smrti, která vybudí pat'i&né negativní energie, které jsou pak sou&ásti celého zví'ete.

Je jasné, !e je podstatn( rozdíl v mno!ství negativní energie zda-li je kráva zabíjena doma
nebo na pr"myslov(ch jatkách. Nicmén$ tato slo!ka negativní energie tady je a je p'ímo v
dané &ásti masa nebo krve.

Pokud náhodou n$kdo namítne, !e kdy! zví'eti domluví a vysv$tlí mu, !e ho musí pod'ezat,
aby m$l co jíst a to zví'e to pochopí a pokojn$ se nechá pod'íznout, je to totální blábol. *ádn(
!iv( tvor dobrovoln$ neukon&í sv"j !ivot vyjma tzv. ob$ti (vysok( stupe+ uv$dom$ní s celkem)
ale i tak samotné bu+ky v t$le v!dy vylou&í adekvátní mno!ství negativní energie. Toté! platí i
pro p'ípad, kdy ode%leme tzv. ducha zví'ete-bu+ky po tomto odeslání bezprost'edn$ stále !ijí.

Nyní se dostáváme k dal"í !ásti $et%zce potravin a tím jsou zelenina a
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ovoce

Zatímco u tzv. maso!routu jsme byli relativn$ p'ipravování a v podv$domí byly n$jaké
informace o tomto druhu stravování, zde se tak'ka nacházíme na tzv. „bílém míst$“, jako
kdyby zde nebylo nic %patného.

OMYL, VELK, OMYL, kter( je zap'í&in$n pravd$podobn$ cílen(m utajováním pravdy ve smyslu
p'ísloví: „je lep%í ob$tovat vojáka ne! celou armádu“.

Skute&nost je taková, !e není rozdíl mezi masitou a rostlinou stravou. Rozdíl je jen v ú!incích
na t%la.

*ivo&i%né potraviny mají p'ím( vliv na fyzické t$lo a &áste&n$ na astrální . Zatímco rostlinná
strava má p'ím( vliv na t$lo mentální a vy%%í a na fyzickém t$lu se v"bec neprojeví, jen ve
v(jime&n(ch p'ípadech ve spolupráci s jin(mi negativními energiemi nap'. závisti.

Je jasné, !e se nyní vyno'í otázka ve smyslu: „A co tak mám jíst? Vzduch...?“

Pokusíme se nyní tedy dopátrat co s tím

Je jasné, !e nejvíc negativní energie budou obsahovat &erstvé masité a nebo &erstvé utr!ené
rostlinní produkty. Tatáraku z &erstv$ zabitého zví'ete se asi nebude problém zbavit,
respektive ho vylou&it z jídelni&ku. Hor%í u! to bude &erstv(m ovocem nap'. krásná malina,
ostru!ina, bor"vka – ty p'ímo vybízejí, abychom je str&ili ihned po utr!ení do úst – ta lahodná
chu#, která se rozpl(vá na jazyku ...... nebo zelenina – ta nádherná okurka, raj&e, paprika – no,
odolejte tomu si ji neutrhnout a okam!it$ se do ní nezakousnout.

Chyba lávky

To jsou ony lákadla systému. Je d"le!ité si uv$domit, !e to jsou !ivé bytosti stejn$ jako my
nebo pes, akorát neum$jí b$hat a kousat (pro nás na%t$stí). A p'ípadn$ nadávat – to by asi
bylo na tr!nicích k nevydr!ení. Pokud to pro n$koho bude k neuv$'ení a# místo pochybování a
vzná%ení pochybn(ch argument" obrátí svou pozornost na internet nebo &asopisy a m"!e se
do&íst o seriozních v$deck(ch v(zkumech rostlin.

Pokud jste se dostali a# sem a s jasn% zachmu$enou myslí !tete dál, $ekn%me si u#
kone!n% co máme d%lat:

Ur!it% se vzdát masa v jakékoliv podob$, podot(káme, !e maso je i dr"be!, ryby, jiné
mo'ské potvory jako!to i r"zní létavci.

1.

Pokud mo!no maximáln$ omezíme !erstvou zeleninu a ovoce. Pokud ji u! musíme
konzumovat, tak jednak od ní ode"leme ducha a pak ji namo&íme alespo+ na jednu
hodinu do dostate&ného mno!ství vody. Voda jak víme má pozoruhodnou schopnost
jímat energii, &ili i tu negativní.

2.

Jíme kdy! musíme pokud mo#no zava$ovanou zeleninu a ovoce, ale POZOR nepít
%#ávi&ku &i lák – je to voda ve kter( je uskladn$no celkem v(razné mno!ství negativní
energie.

3.

Jíme tedy chleba, housky, knedlíky apod. – &ili potraviny, které ji! m$ly dostate&nou
dobu na to, aby energetick( reagovaly s prost'edím . Jinak 'e&eno v!dy se jedná o
nastolení energetické rovnováhy (v tomto systému). Obvykle dávka negativní energie

4.
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vzniklá zabitím je v!dy vy%%í ne! okolní prost'edí, proto se v!dy &ást negativní energie
rozpustí v prost'edí, kde je ulo!ena nebo p'epravována. Paradoxn$ i zelenina a ovoce
ze supermarketu je z tohoto pohledu zdrav$j%í ne! ta na%e ze zahrádky.
Zásadn% se vyh&báme tzv. klí!ené zelenin% – to je p'ímo energetická negativní
bomba v pravém slova smyslu. To u! snad bude lep%í jíst maso.

5.

Kdy! budeme dodr!ovat v(%e uvedené zásady &asem zjistíme, !e se nám sbíhají sliny na
dob'e prope&en( b"&ek, na jelítka se rad$ji ani moc nedíváme a co teprve pohled na souseda,
kter( s námi „dal 'e&“ a spokojen$ se zakusuje do %#avnatého jablka a je%t$ si u toho slastn$
pomlaskává a! mu te&ou sliny z úst. Kdy! pak spat'í ná% pohled tygra, kter( minimáln$ t(den
ne!ral, provinile se na nás usm$je a provokativní otázkou zda-li chceme kousnout nám nabízí
ohryzek.. Jen s vyp$tím v%ech sil se opanujeme a rychle v duchu zapudíme otázku vra!dy.

Jo, jo, jo – sami jsme nad$lali do hnízda a v(sledek – !ádn( (zdánliv$).

Stojí to v'bec za to?

Toto v%e je jen jeden z p'edpoklad", abychom mohli snad za&ít vnímat n$co o &em jsme ani
nem$li tu%ení,(t'eba ty sliny v ústech). K tomu je nutné splnit je%t$ dal%í p'edpoklady – viz.
rituál delta-epsilon.

Samoz'ejm$ m"!eme té! konstatovat, !e je totální blábol, v(plod chorého mozku. Ti
vulgárn$j%í mohou pou!ít i ost'ej%í slova... A s pocitem dob'e promarn$ného &asu &tením
takového blábolu okam!it$ zamí'it do lednice a ihned spo'ádat plnou mísu &erstv$
natrhan(ch jahod – co mi kdo bude vykládat co m"!u a co ne, já to vím nejlíp... i to je cesta a
mo!nost. V%e zále!í jen a jen na nás, (samoz'ejm$ zdánliv$), ale ten pocit svobodného
rozhodnutí... to je k nezaplacení... akorát, ty následky, ale to m"!u v!dy svést na náhodu &i zl(
osud.

Dokonáno jest.

Eva a Josef
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