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PondÄ›lÃ-, 18 zÃ¡Å™Ã- 2017

VÄ•era veÄ•er po&scaron;tou ranní, rÅ¯Å¾ové mi pÅ™i&scaron;lo psaní... zpíval JiÅ™í Suchý a podobnÄ› hezky mi to znÄ›lo do
u&scaron;í, kdyÅ¾ jsem si Ä•etla e-mail od Stáni (snad se nebude zlobit, kdyÅ¾ prozrazuji její kÅ™estní jméno). Nedávno byla
na nÄ›jaké fuj operaci s kolenem - a ejhle, za pár dnÅ¯ uÅ¾ zase kÅ™epÄ•í po lukách i lesích, jen v doprovodu svého pejska
Pirxe:

Od Ä•asného rána jsme byli s Pirxem venku, po druhé hodinÄ› jsme pÅ™i&scaron;li. Cestou jsem nasbírala, co mnÄ› cvrnklo
do nosu. &Scaron;ípky je&scaron;tÄ› nejsou, ale natrhala jsem si velikánskou kytici mochynÄ› a vÄ›tviÄ•ky z rÅ¯Å¾e
mnohokvÄ›té, ta má teÄ• na podzim mnoÅ¾ství mrÅˆavých, tmavÄ› Ä•ervených &scaron;ípkÅ¯ a v kytici vypadají skvostnÄ›. Po
jsem nÄ›jaké dal&scaron;í vla&scaron;áky i lískáÄ•e a jestli se mi je&scaron;tÄ› bude chtít, tak si dojdu na oÅ™í&scaron;ky z
turecké lísky. Ale pozdÄ›ji, aÅ¾ vypadají z oplodí, protoÅ¾e od nich bych byla &scaron;pinavá a ulepená jako prase. Taky je
to dost daleko, aÅ¾ za TuchomÄ›Å™icemi.
Jednodu&scaron;e - musím obÄ›hat v&scaron;echny okolní latifundie, co se kd
urodilo, aby to nepÅ™i&scaron;lo vniveÄ•, protoÅ¾e tady Ä•asto to nechají ladem -na poli, na stromech, ani se nenamáhají to
sklidit. Loni tu bylo nastojato celé kukuÅ™iÄ•né pole, vysoká to neÅ¾ere, pokud jim to neutrhne&scaron; a
neroz&scaron;lápne&scaron;. A kousek od nás jsou obrovské sady, kde se na stromech &bdquo;válejí&ldquo;
nádherná jablka malináÄ•e i matÄ•ino; jak Å™íkám - v&scaron;echno to minule nechali na stromech; ty byly obalené
je&scaron;tÄ› zaÄ•átkem prosince.
Tak jsem se nacpala bobulí z mochynÄ› a podle toho, co kde pí&scaron;ou, tak
nejspí&scaron;e brzy umÅ™u. JenÅ¾e já je jím odjakÅ¾iva - ale musí být bobule, co jsou v lampiónkách uÅ¾ úplnÄ› dozrálé.
VÄ›t&scaron;inou se pí&scaron;e, Å¾e jsou jedovaté, a Å¾e zdraví prospÄ›&scaron;né jsou ty kupované z mochynÄ›
peruánské. Kecy v kleci. TeÄ• jsem na&scaron;la tohle a rozhodnÄ› nebudu mít Å¾ádné revma. :-D

Tohle pí&scaron;e moudrý internet: Plody mochynÄ› Å¾idovské jsou velice bohaté na vitamin C, obsahují ho dokonce více
neÅ¾ citróny. Pro nás nejpÅ™ínosnÄ›j&scaron;í je ov&scaron;em kombinace látek s detoxikaÄ•ním úÄ•inkem. MochynÄ› je
známá hlavnÄ› jako pÅ™írodní prostÅ™edek pro léÄ•bu dny a kloubních potíÅ¾í, dokáÅ¾e totiÅ¾ rozpou&scaron;tÄ›t a odvádÄ
nebezpeÄ•né soli kyseliny moÄ•ové, usazené v kloubech a tkáních. Tyto soli jsou pÅ™íÄ•inou bolestivé dny a zhor&scaron;ují
také prÅ¯bÄ›h revma a dal&scaron;ích kloubních potíÅ¾í. Konzumací plodÅ¯ mochynÄ›, nebo uÅ¾íváním pÅ™ípravkÅ¯ s jejím v
si tak mÅ¯Å¾eme pÅ™írodní cestou pomoci s léÄ•bou tÄ›chto velice nepÅ™íjemných onemocnÄ›ní. Å½idovská tÅ™e&scaron
mÅ¯Å¾e pomoci i v pÅ™ípadÄ›, Å¾e trpíme zadrÅ¾ováním vody v tÄ›le a otoky kloubÅ¯ a konÄ•etin. PÅ™íznivý vliv má i na m
a ledviny, které Ä•istí od solných a jiných usazenin. Tak se mÄ›j, DEERES
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