
 
 
 

Zpravodaj 1 / 2023 - rok nejistot i překvapení 
   
 

 
 
 

 
Ještě uvažujete o kurzech na chleba 3. generace, 
tempeh a natto sýrů či o kurzech přežití? A víte, že 
už děláme nejen sojové, ale dokonce přes 10 druhů 
sýrů tempeh? Podrobný popis najdete na str. 3, 
případně si napište o program. 
 

 
Možnost nákupu přírodních kaučukových 
matrací ještě za dotupné ceny. Zadáte-li nám 
rozměry a tvrdost, zašleme Vám obratem 
propočet cen – podrobně na str. 3. 

 
 
 

 
Také ještě zmiňujeme vitamín D3, který jsme nechali 
speciálně vyrobit z bylin, namísto z chemizované vlny 
nebo ropy či kontaminovaných ryb – viz příloha č.2. 
 
 

 
 

Nová mikrosíta se ujala nejen jako dobrá 
pomůcka do kuchyně, ale i pro rehabilitaci! Už je to tak. 
Rozvibrujte toto kilové „závaží“ a zakrátko získáte nejen 
vytouženou mouku, ale i příjemný uvolňující pocit!  

Kdo by to řekl, že tím získáme hned dvě macaté mouchy jednou ranou                 
https://youtu.be/hQ2HCNNdi48  
 

Novinka: protože všechna naše zařízení stále zdokonalujeme, podívejte se na konci 
zpravodaje na další 2 vylepšení.  
 
 
 

A jaké změny jsou v nákupu obilovin? 
Připomínáme, že jde o tři nejhodnotnější  
„plané“ obiloviny: pšenice dvouzrnka, jednozrnka a 
červenka. Vše je ve 25kg balení a doporučili jsme 
jejich přemražení, při kterém se zničí všechny zá-
rodky hmyzu, aniž by utrpěla klíčivost. K nim jsme 
ještě přidali nejpoužívanější rýži basmati a oves.  

 
 

Z LUŠTĚNIN je to zase čočka malá i velká, mungo a cizrna. Podle zpráv z Probia 
máme ještě k dispozici 1 tunu těchto obilovin. V brzké době se plánuje další 
nemalé zdražování a to nejen energií a potravin, ale i mlýnků, pekárniček apod.!  
 

Objednávky obilí prosíme  posílejte  pouze k nám, abychom Vám zajistili 
jedničkovou pekařskou kvalitu a přemražené pytle! 
 

A těm z vás, kdo se připravují na krizi, doporučujeme ještě nazásobit si zeleninu. 
Ale jak, když sušená jíst nelze ani po namočení a mrazákům hrozí výpadky 
elektřiny? A víte o tom, že luštěnina je vlastně sušená zelenina, která jediná umí 
přijmout vodu za suchého stavu? Vše se dozvíte na našich kurzech, které zatím 
ještě běží. I když už se většina z kurzů kvůli krizi odhlašuje, připomínáme, že bez 
informací se krize zdolávají nelehko.  

 

Že vám ohrožují potraviny myši? Malý nápad: https://youtube.com/shorts/7gHejLxo1o4?feature=share  

  



 
Proto stále připomínáme, že se zde nešetří stokoruny, ale sta tisíce,        
o kterých i často píšeme! A to díky úsporám: 
 

1.na zdraví     - které nelze finančně vyčíslit vůbec 
2.na půjčkách - protože v krizi by vysoké půjčky rodinu dostali do dluhové pasti 
3.na penězích  - už víte, jak s nimi naložit, když roční inflace dosáhla 20% ? 
4.na potravinách - protože uspoří mnoho času a peněz na potravinách,které si v nově  
                             vybavené kuchyni konečně mohou vyrábět sami  

 
 

Podrobnosti ke kurzům najdete níže v minulém zpravodaji! 
 
 

Jak chránit své zásoby obilí aj. suchých potravin  
pro domácí potřebu i pro krizové časy ! 

 
 
 

Protože se občas doma setkáváme s napadenými sáčky suchých 
potravin převážně hmyzem (molem a pilousem), zeptali jsme se 
odborníků z několika oborů. 
 
 
 

1. TEPLOTA. Skladování suchých potravin do 16°C výrazně omezí 
jejich množení. Když jsme spatřili pár pilousů a molů ve velkém pytli, provedli jsme 
pokus. Pytel jsme uložili do 16°C suchého sklepa a část z jeho obsahu přemístili v 
uzavřené sklenici domů při 21°C. Po 3 měsících zůstal pytel ve stejném stavu, tedy téměř 
čistý, a ve sklenici se při 21° nechutně přemnožil uvedený hmyz. Můžeme tedy potvrdit, že 
i o pár stupňů nižší teplota zamezí jejich zmnožení, ale ne vyhubení! 
Zde je ještě nutno dbát na vlhkost a na podkládání papírových pytlů. Aby se nezapařily u 
neprodyšné stěny nebo podlahy, podkládáme je dřevem nebo kartonovým papírem.  
 
 

3. MRAŽENÍ. Mražení asi na -23°C spolehlivě zničí vše živé, ale ne vajíčka. Ta se musí po-
nechat v mrazu asi 10 dní a poté nechat několik dní pozvolna profukovat ne příliš teplým 
vzduchem. Pokud tedy píšeme o přemražených pytlích, jde o tuto metodu.   
 

4. VYSOKÁ TEPLOTA. 
Např. pilousové a moli hynou už kolem 50°C a když jsme zahřáli obilí až na 70°C, mnoho 
semen ještě vyklíčilo. S touto metodou sice moc zkušeností nemáme, ale vypadá slibně. 
Proč se o ní ale nepíše, to nevíme. Zde platí zákon, že co je stažené, je pevné a lehce se 
nerozpadne. Proto jsou suché potraviny velmi odolné a bez újmy přečkají dlouhý čas a 
poměrně vysoké i nízké teploty!  
 
 

3. PLNĚNÍ NÁDOB DUSÍKEM NEBO CO2.  
Potravinářský dusík je samozřejmě jednodušší a lze jej snadno koupit v různě velkých 
lahvích. Semena v něm uložená tak neztrácejí klíčivost ani po několika letech. 
Koncentrace dusíku v takových nádobách musí být poměrně vysoko nad 90%. Na rozdíl 
od CO2 ale N2 může zůstat ve stejném tlaku s okolím a nebývá problém s jeho únikem. 
 
 

2. VAKUOVÁNÍ. Pro bezpečné vakuování je potřeba vysoké vakuum (nad 90%), pro 
které potřebujeme vakuovací zařízení v ceně asi od 10.000Kč.  

 
 

6. VAKUOVACÍ PYTLE. 
Zakoupíme-li nové již přemražené pytle obilí a hned je zavakuujeme do vaku-pytlů (viz 
odkazy níže), můžeme je v nich nechat klidně roky v jakémkoliv počasí. Uvnitř se už nemá 
co množit a když časem pytel ujde, přesto se dovnitř nic nedostane. Tento plastový pytel 
by hmyz neměl prokousnout. Pokud by se k pytli dostali hlodavci, pak volíme pevnější 
obaly. Tyto vaku pytle se odsávají vysavačem, který vytvoří jen 20% vakua, a to je na 
zničení přítomného hmyzu málo. Pokud ale pytle neujdou, vydrží i ve vlhkém prostředí. 
Velikost pro standardní euro-pytle je 60x90cm a byli jsme překvapeni jejich cenou: 
 

https://www.besta-shop.cz/Home-Collection-VAKUOVE-PYTLE-VAKUOVY-PYTEL-ULOZNY-VAK-60x80-d7525.htm   

 

https://www.besta-shop.cz/Gacek-Vakuove-pytle-60-x-80-cm-sada-5ks-60x80-cm-d57.htm  
 

A víte, jaká je nejlepší poslední investice? 
Přece do vlastní kuchyně a interiéru. Tam vzniká většina nemocí a tam zase mohou 

zaniknout! Stříbro ani nemovitosti „už“ nejsou efektivní prioritou 
 



 
Novinka: 

protože všechna naše zařízení stále zdokonalujeme, 
udělali jsme tentokrát na vaše přání 2 vylepšení:  
 
1. plexiskla se nedovírají hromaděním mouky v rozích jejich dorazu ( viz obr. A) 
2. a také že se někdy uvolní dřevěné držadlo (C) 
 
Pokud nám tato skla pošlete, obratem je dostanete i s vylepšením. Kdo si chce úpravy udě-
lat sám, napište si o podrobnosti. Problém je tedy v ucpání rohů slisovanou moukou (A), 
která se vyřeší šikmým uštípnutím nebo zbroušením růžku skla 3mm od kraje o délce 
10mm (B). Při odlepení držadla (C) nově fixujeme jejich kraje miniaturními 2mm šroubky 
(nutno mít 2mm závitník, jinak sklo praskne). 
 

 
 

 

 
A co bychom měli znát, abychom přežili se zemědělstvím, energiemi i s financemi: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YB36D3lksUw  
 
 
 
 

 
 

 Napsali jste nám: 

 
 
 

 
Vážený pane, balík s matracemi a přikrývkami dnes dorazil, a je to krása nesmírná. 
Moc děkuji. Přeji vám a vašim blízkým klidné svátky a zdraví v novém roce. 
Eva 

----------------------------------- 
Dobrý večer, musím vám napsat, dnes jsem upekla konečně svůj první chléb. Jsem 
nadšená a moc vám děkuji za rychlé rady, bez kterých bych se neobešla a také za 
kvásek a mouku. Nikdy bych nevěřila, že s vaší pomocí udělám ten nejlepší chleba, 
který jsem kdy jedla, a to už NAPOPRVÉ! Těším se někdy na výrobu tempehu, ale to 
nebude tak rychle, než se zase odhodlám. Krásný večer, Jana 

-----------------------------------  
Dobrý den. Koupil jsem si mlýnek i Vaší pekárnu s tím, že si chci udržet zdraví při mé 
celkem fyzicky náročné práci strojních omítek. Největší zatížení je na klouby, šlachy, 
úpony… Jím různé doplňky, ale není to pořád ono. Pročetl jsem si Vaše stránky a zjistil, 
že s obilím to nebude jen tak. Proto bych Vás chtěl poprosit o nějaký zdroj obilí a o 
kvásek. Myslím si, že jste jediní v republice, kdo vkládá tolik úsilí do správné stravy. 
Vážím si toho. Pokud budete dělat kurz, rád se zúčastním. Jirka 
 

 
 

TO NEJLEPŠÍ Z MINULÝCH ZPRAVODAJŮ: 
 
 
 



Zpravodaj   6 / 2022   a další novinky 
   
 

 
 
 

 

OSOBNÍ KURZY stále ještě letos bez přerušení. 
 

A co vás na našich kurzech čeká? 
Ukázky přípravy chleba 3.generace, tempeh a natto sýry, orientální diagnostika, techniky 
rychlého a přesného vaření pro děti, dospělé, nemocné i sportující.  
 

1. Vyvážit stahující a expandující složky potravin = nejdůležitější část kurzu! 
2. Narovnat vodu v těle: 1.volnou vodu (pitný režim) + 2.vázanou vodu = nejtěžší část 
3. Srovnat kyseliny a zásady = nejzajímavější část 
4. Vyvarovat se umělé chemii ve všech formách = nejnebezpečnější část 
5. Kouzla dýchání a pohybu = nejzábavnější část  
 

Dále se zde učíme, co dělat v různých krizových situacích:   
Jak bez tepla, bez vody, a kdo by řekl, že největší zájem byl o téma „jak s penězi“. 
A víte, že o kurzy přežití žádá 2/3 žen a jen 1/3 mužů? Zřejmě jsou zodpovědnější ! 
 

 
 

Účastí na našich akcích podporujete nejen naší práci, ale i vlastní zdraví. 
Také jsme rádi, že Vám vyhovují rychlé termíny kurzů. 

Víte, jaké potraviny lze nakupovat do zásoby? 
Jaké ruční mlýnky a nádobí jsou pro krize nejvhodnější? 

Co má obsahovat domácí lékárna? Nebo jak neonemocnět jako zvěř v přírodě?  

 

 

A jak dopadla nabídka planých obilovin? Věřte nevěřte, během 
jediného měsíce se prodalo neuvěřitelných 10 tun, což 
vycházelo asi 100kg na rodinu! Ti, co se starají o 
zdraví, dokážou se v dnešní krizi zabezpečit na delší 
čas. Nejhodnotnější jsou tyto „plané“ obiloviny: 
pšenice dvouzrnka, jednozrnka a červenka.  
Vše je ve 25kg balení a doporučili jsme jejich přemra-

žení, při kterém se zničí všechny zárodky hmyzu, aniž by utrpěla klíčivost. Kdo si 
pospíší, může mít vše - i rýži basmati, nebo oves. A pozor, vše je ve 25kg balení.  
 

Objednávky obilí prosíme  posílejte  pouze k nám abychom Vám zajistili 
jedničkovou pekařskou kvalitu a přemražené pytle! 

 

Zatímco jedni řeší v dnešní nejisté době dovolené, druzí se raději přihlašují na „kurzy přežití“. 
Jme rádi, že nám stále častěji posíláte důkazy na naše tvrzení, že se u nás nešetří stokoruny, ale 
statisíce. V tomto čerstvém dopise můžete spatřit obrovské úspory rovnou v několika směrech: 

 
 

A kdo už nechce inhalovat výpary z neurotoxických umělých          
lůžkovin, ještě má možnost vyzkoušet matrace z přírodního kaučuku a kokosu s malým 
zdražením o 5-10%. Po novém roce výrobci oznamují nárůst cen dílů až o 100% ! 
 

 
 



 
Čerstvý příklad, ve kterém najdete minimálně 4 směry krizových úspor:  
Dobrý večer, mám skvělou zprávu a recenzi ohledně kaučukových matrací. Spí se na 
ní úžasně! Je to velmi přirozené, perfektní poleženíčko jako na obláčku. Úplně jiný 
komfort, než na těch molitanových chemických. Nejlepší na tom je, že náš syn přestal 
do 3 dnů po letitých alergických problémech úplně kašlat a mít plný nos! A tak pokra-
čujeme s vyhazováním chemického textilu, polštářků, rolet atd. Vše už jen přírodní. 
Už ani gram plastu! A abychom vše mohli nakoupit, zastavili jsme začínající stavbu 
domu, protože jsme pochopili, že bychom už úvěr v dnešní době nesplatili.  
Takže moc a moc děkujeme, má smysl jít touto cestou!                                  Lada 
 
 
 
 
 

 
 

Naše „mini kapesní“ pekárnička z grilu na chleba se ujala i na dovolené.              

A zde lze tuto velmi rychlou přípravu chleba v minigrilu spatřit už v první minutě: 
https://youtu.be/Iw9PxkTjohs  

 
 
 
 
 

Pekárničky, mlýnky, keramické grily i vakuovačky… 
Vybíráte-li nejlepší dodavatele,napište nebo zavolejte nejdříve nám a přesvědčte se, 
zda získáte modely s nejnovějšími funkcemi. Proč? Protože tyto přístroje vyvíjíme! 

www.minipekarny.cz záložka „Pekárny“ 
 

 

 

 
 
 
 
 

Také opakujeme, že pro majitele mlýnků a našich pekárniček uvádíme 2 nová videa s tím, že již 
není potřeba zasílat mlýnky na předělávku, ale je možné si nerezové díly do mlecí komory objednat: 
Návod na nerezovou úpravu mlecí komory u el. mlýnků zde:             https://youtu.be/gag2d6KsVl0  
 
 

 
 

A zde jak si vylepšit pekárničku na přípravu sýrů, jogurtů ap. novým profi-teploměrem: 
https://youtu.be/OI3WrO9xLvI  

 
 

 

 
 

 
A už víte, jak objednat vit. D3, aby byl 100%ně přírodní? 

 
 

I zde nám konečně potvrdili dodávku do 14 dnů. 
 

Dávkování: https://nastub.cz/w/rW9Bk611ksHcLVvDVhi6BG 
Nové informace: https://www.facebook.com/dr.bukovsky/posts/493913548769008 

 

Napište nám, jaké další vitamíny, minerály či doplňky stra-vy na přírodní bázi byste 
rádi uvítali Vy. Předem děkujeme. 

 

 



 

 

Vaše postřehy: 
 
 

ZASÍLÁME NÁVOD,JAK SE BRÁNIT ŠÍLENÉMU NÁRŮSTU CEN ELEKTŘINY: 
https://aliancenarodnichsil.cz/branme-se-aktivne-proti-neopravnenemu-zvyseni-elektricke-energie/ 
 
Zdravím všechny - sdílím zkušenost s energiemi: odmítla jsem platit navýšení zálohy 
a napsala jim dopis, ať mi prokážou přesné kompetence a výpočet, ze kterého jasně 
vyplývá, že si mohou nárokovat přesně tuto výší záloh a také přesné znění zákona a 
smlouvu, které je k tomu opravňují. Splnili jen částečně. Ke konci měsíce může každý 
požadovat mimořádné vyúčtování, tak jsem to udělala - k 31 10. Jsem zaslala 
požadavek na mimořádné vyúčtování a připojila jsem stavy elektroměru, fotku a číslo 
smlouvy, ke které to požadují.  
Do týdne mi vyúčtování přišlo a ačkoliv neplatím jejich výší záloh, měla jsem přeplatek 
za půl roku 5 tisíc. Závěr - 3 měsíce si v klidu budu platit zálohy dle svého uvážení a po 
3 měsících si opět vyžádám mimořádné vyúčtování. Lze to dělat každý měsíc, jak se 
komu chce. Ale ani za 3 měsíce nikoho neodpojí. Tak snad jsou informace užitečné. 
 

 
Dobrý den, pekárničku a mlýnek máme zatím necelé dva týdny a stali se z nás nejlepší 
přátelé. Zatím zkouším péct chléb a něco sladkého (kváskové buchty). Reissův chléb má 
ovšem zajímavou fyzikální vlastnost a tou je sublimace - česky vypařování. Jeden den 
jej upeču a druhý den je pryč. Ještěže ta jeho výroba není moc náročná s takovými 
pomocníčky. Prostě jsme z něj opravdu nadšení. Všem Vám tady přeju, ať se Vám dílo 
daří. Petra  
 
 
Ahoj. Za chvíli to bude rok, co jsem si od tebe pořídila mlýnek. A co se za ten rok 
všechno semlelo! Pokračovalo to chlebíkem, domácím jogurtem a za chviličku budu 
zkoušet i sýry tempeh a natto! Dokonce mám gril a vakuuju jak divá. Tvoje vynálezy 
jsou holt návykový. No, ráda budu vše propagovat - to se ani jinak nedá  
Kristýna 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
Dotaz: Co budu nezbytně potřebovat k přípravě chleba 3. generace? 
 

Budete k tomu potřebovat mlýnek+mikrosíto nebo kvalitní vločkovač. 

 
 

A nezapomeňte, že při přípravě tohoto chleba se šetří 20 až 30% 
„planých obilovin“ (původních odrůd). Proto si troufáme říci, že 
úsporou na potravinách a zdraví je možno rychle našetřit i na 
potřebnou kuchyňskou výbavu nebo kurz.  
 

------------------------------------------------------------------  
 

Zajímavé je jíst i červy. Urychlí se tím přechod 
na vegetariánství? 

Napište, co si o tom myslíte Vy, milí čtenáři. 

České ministerstvo zemědělství spustilo výběrové řízení 
na dotační program pro výzkum a identifi-kaci druhů 

hmyzu v ČR, které je možné konzumo-vat a rovněž i výzkum obalů pro donáškové 
služby s ohledem na mikrobiologické složení! Je to ten samý program, který už běží v 
Holandsku a vede k zavírání farem kvůli emisím dusíku a metanu z hospodářských 
zvířat! Plán na krmení lidí hmyzem a červy už tak dorazil i do ČR!  

Konzumace proteinů z hmyzu ale není bez rizik, protože některé proteiny jsou pro 
člověka alergenní nebo dokonce toxické!  



 

Dopřejte si 1 měsíc průmyslovou stravu a něco uvidíte:  
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/lekar-cely-mesic-konzumoval-jen-prumyslove-zpracovane-potraviny-vysledek-je-desivy-
40360610#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=092iDxf2WKB-202105181505&dop_id=40360610  

 

 
V této přicházející energetické a potravinové mega krizi už hlásí krach na 25% 
německých firem, které nedokážou konkurovat východním zemím.  
 

Střežme se také v této době onemocnět – o tom už jen na osobních kurzech.  
Proto je zapotřebí zajistit:  

1. Zříci se chemie v potravinách, oděvech a interiéru 
2. Zajistit si zásobu trvanlivých bio-potravin 
3. Spojit se s podobně smýšlejícími lidmi a vypomáhat si navzájem 
4. Věnovat se vzdělání, otužování, sportování… 
5. Proměnit své nekryté finance v hnědé zlato=obilí, černé zlato=paliva a skutečné 

zlato. Všechny tyto body jsou součástí dnešních kurzů. 
 
Mnoho velkých firem již nefunguje i u nás a další přibývají: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zpravodaj   5 / 2022   

 

 
 

Zdravíme z Plzně, a protože jsme zjistili, že většina nenašla ve 
zpravodaji hlavní odkaz  o jedovatých textiliích, má zde ještě několik dní šanci:  

https://youtu.be/Sc46LhY3rX8  
 



 

Bez mála po 2 letech jsme se konečně dočkali nového mikrosíta 
pro přípravu chleba 3.generace. Přesto, že jde o ruční práci několika řemeslníků a 
přírodní materiály (voskované bukové dřevo, nerez síto ap.), dokázali jsme se 
s cenou dostat pod 2 tisíce - přesně na 1850 Kč. Viz zde: https://youtu.be/hQ2HCNNdi48  
 
 

Upřesňujeme i zprávu o planých obilovinách. 
Ty se budou rozesílat do 1 až 2 týdnů, protože se čekalo na jejich přemražení, kdy 
se zničí všechny zárodky hmyzu, aniž by utrpěla klíčivost. Na koho se tedy tyto 
vysoce hodnotné plané super-obiloviny nedostaly, pak se záhadně našlo ještě pár 
tun: 
pšenice dvouzrnky, jednozrnky i červenky. 
Kdo si pospíší, může mít vše.  A pozor, vše je ve 25kg balení a objednávat můžete i 
rýži basmati, nebo oves. Nikoliv však žito, které již do přípravy ve 3.generaci 
nepatří. Šlo totiž o další omyl (nebo snad podvod století, jako jsme odhalili u 
pitného režimu či zásadotvorné zeleniny?) kdy se nejhorší produkt propagoval 

jako nejlepší ! 

  
Objednávky  prosíme,  posílejte  pouze k nám. 

 
 

Zatímco jedni řeší v dnešní nejisté době dovolené, druzí se 
raději přihlašují na „kurzy přežití“. Již minule jsme řešili témata 
pro možné scénáře nejbližší doby a připravili se na zdražování 
obilovin. Věřte nevěřte, už jsme prodali na 10 tun těchto 
planých super obilovin.   
 

 

A kdo už nechce inhalovat výpary z neurotoxických umělých lůžkovin, 
stéle ještě může vyzkoušet matrace z přírodního kaučuku a kokosu.  
 

 
 

Dobrý den, všimla jsem si, že přírodní matrace se 100% bio bavlněnými doplňky 
nabízí více firem. Zasílám pár odkazů a můžete se na ně podívat?  Jana 

 

O.R.: Jasně, známe tyto firmy. Např. 100% přírodní kaučuk se už k nám nedováží a 
dokonce už ani 30%ní! Dovozce nám v rozhovoru vysvětlil, že na dobrý prodej to 
naprosto stačí a poznamenal: „Musíte umět šikovně napsat nabídku!“  Nebojte, my si 
čisté latexové matrace ještě umíme sehnat. 
A co textilie? Tak se podívejte, co ve skutečnosti znamená 100% přírodní bavlna. 
Rozeznáte z visaček přírodní nebezpečné a přírodní prospěšné materiály? Typněte si ! 
  

100% bavlna+vlna                                                                          100% bio bavlna+vlna 
100% přírodní bavlna+vlna                                        100% bio bavlna+100% bio vlna 
 
 
 

Způsobuje opalování rakoviny nebo před nimi umí chránit? 
 
 

Nechte se překvapit: https://otevrisvoumysl.cz/dr-mercola-vyhody-slunecniho-svitu-na-holou-pokozku/  
 
 

 

Chtěli byste žít tradičně a ztěžujete si na ruční mletí a zpracování obilí a potravin? 
Možná si našich kuchyňských pomocníčků budete po shlédnutí tohoto snímku více vážit: 

https://www.youtube.com/watch?v=LdtCd3DAebc  
 

Půda je prý už jen držákem rostlin.  
https://www.youtube.com/watch?v=LpwLOVubRN4  

 



 
A víte, jaká je nejlepší poslední investice?  
Přece do vlastní kuchyně a interiéru včetně přírodních matrací. Tam vzniká většina  
nemocí a tam zase mohou zaniknout! Stříbro ani nemovitosti nejsou efektivní prioritou 

 
 
 

Naše „mini kapesní“ pekárnička z grilu na chleba se ujala i na dovolené.             
Ani tam už nemusíte jíst tamější chemizované, bílé, přepálené či slané pečivo! 
Pokud by si někdo rád vyráběl sýry natto a tempeh nejen sojový, ale i cizrnový, 
vločkový či rýžový, pak je tento gril nezaplatitelnou pomůckou. 
 

A zde lze tuto velmi rychlou přípravu chleba v minigrilu spatřit už v první minutě: 
https://youtu.be/Iw9PxkTjohs  

 
 
 
 

Pekárničky, mlýnky, keramické grily i vakuovačky… 
Vybíráte-li nejlepší dodavatele,napište nebo zavolejte nejdříve nám a přesvědčte se, 
zda získáte modely s nejnovějšími funkcemi. Proč? Protože tyto přístroje vyvíjíme! 

www.minipekarny.cz záložka „Pekárny“ 

 

 

 
 
 

 

 

Vaše postřehy: 
 
Zdravím Vás z Plzně a po té Vaší ochutnávce chleba 3. generace se mi to rozleželo v hlavě i 
v pocitech a rozhodla jsem se, že si pořídím mlýnek i s tím vločkovačem a pekárničkou. I holky 
mi potvrdily, že je to taková dobrota, že je škoda cokoliv na něj mazat! Tak to beru jako 
znamení a jdu do toho. Děkuji za vše, Betty 
 

--------------------------------------------------------------  

 

Dobrý den. Nejdříve chci poděkovat za zasílání informačních zpravodajů. Vždy je dobré, když 
se člověk může něco nového dozvědět. Vzhledem ke stále se zhoršující politicko- ekonomické 
situaci a nejen jí, vstupuje do popředí příprava potravin i pokud možno co nejúsporněji při 
zachování kvality. Jelikož jsem si zakoupil kurz pečení chleba 3. generace, vidím, že příprava v 
pekárně je mnohem komfortnější, pohodlnější a ekonomičtější než v klasické troubě, nehledě k 
dalším výhodám, např. dvoufázové kynutí. Proto bych si chtěl objednat pekárnu Exclusive, 
která má i příslušenství na výrobu sýrů, které bych chtěl taky vyzkoušet. Přiobjednal bych i 
nabízená mikrosíta a jedno balení vitamínu D3. Ještě jednou děkuji v této rozumu zbavené době. 
Slunce v srdci, Jaromír                                    Ota Reiss  
 

 
 
 

 
 

 
 

Zpravodaj 1/2022  je zde i s dobrými  zprávami 



 

1. Super mouka a nový div světa.  
Když jsme poprvé uvedli na trh kurzy přípravy chleba „3.generace“, 
vytvořila se poptávka i po nové „3g“ mouce. Všichni rychle pochopili, že 
nepodléhá oxidaci ani lepivosti a zákonitě musí být i chutnější, zdravější, 
levnější, pevnější i rychlejší při hnětení - její nelepivost umožní uhníst 
těsto za několik vteřin!  
Abychom si tuto mouku nemuseli pracně připravovat doma, požádali 
jsme mlýny, aby nám ji připravili oni, což znamenalo minimálně 700kg! 
Vyzkoušeli jsme a vše bylo do 14 dnů vyprodáno. Nyní jsme vyzkoušeli 
dokonce 2tisíce kilo a díky zkušenostem z první várky byla opět vyprodaná za 14 dní a to nový 
kurz okusila sotva desetinka našich příznivců. Bude  nakonec této super  mouky dostatek?  
Bude! Bio mlýny nám právě oznámili, že dovezli 10tisíc kilo a čeká na vyčištění a naše 
otestování. A pokud jsme na někoho v minulé dodávce zapomněli, prosím ozvěte se.  
Video ukázka zde: https://youtu.be/_7bR8q0w6T4  
 
 

 

 Napsali jste nám: 

 

 
Dobrý den, s pekárnou jsem velmi spokojená. Již jsem upekla 3 chleby a každý byl chutný. 
Vyndat z nerez nádoby mi šel vždy dobře. Záhada je ale pro mne míchání těsta, že za 3 minuty 
se dokáže umíchat těsto kvalitně, a  to je pro mne velký zázrak. S pozdravem Věra  
 
O.R.: Myslím, že další zázraky ještě přijdou až uvidíte, co to brzy udělá se zdravím celé 
vaší rodiny. A co se týče míchání, tak „3g“ těsta se dají umíchat za 1 minutu i prstem! 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Zdravím a posílám fotku rýžového tempehu se slunečnicí, který 
bude tak za hodinku hotový. Je to fešák a mám z něj obrovskou 
radost. Díky, že jste vymyslel takovou skvělou vychytávku pro 
přípravu tempehu na grilu a aby se v něm teplota udržovala - je 
to radost s takovými vychytávkami pracovat. Milena z Hradce 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Dobrý den, pane Reissi. Děkuji za informace a musím říci, že jste mi naboural některá 
má pevná přesvědčení o zdravé stravování a opět jsem nad ní musela začít přemýšlet a 
také ji přeorganizovávat. Ale aspoň ten život není tak jednotvárný… Včera jsem taky 
nějaký čas věnovala úklidu naší miniaturní kuchyně, aby v ní na všechny ty vaše 
přístroje a pomocníčky bylo místo. Rozhodla jsem to vzít totiž z gruntu a už se těším na 
první produkty. Petra 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Ahoj Oto, díky za sdílení. Konečně jsem si shlédla celé video. Připravil jsi mi hezký 
večer a co teprve budoucnost! Dotahuješ proces do posledního detailu! Těším se, jak 
zítra upeču chleba opět s vylepšením. Žasnu, co máš nápadů a stále zkoušíš nové. Moc 
hezká práce! Nyní se mě budou Tvoje kurzy doporučovat ještě lépe! Jenom těch 
zapálených, nelenivých nadšenců aby bylo hojno. Ať se dílo daří! Pavla 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dobrý den p. Reiss. Mockrát Vám i Vaší paní děkuji za perfektní servis na vašem kurzu 
- snad už to ani líp nejde udělat. Ještě prosím o další doplňky k přípravě vašeho chleba 
3. generace včetně vaší „3g“ mouky a skvělé vakuovačky se skleněnými nádobkami. 
Mějte se pěkně, Jarda 



 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Dobrý den Reissovi. Děkuji Vám za další zajímavý zpravodaj. Dnes se chci jít koupat, 
naposledy jsem byl na otužování v Hradci. Začal jsem kvůli Vám (samozřejmě kvůli sobě, ale 
na Vaši radu) každé ráno běhat. Běhám pomalu, moc mi to nejde, ale běhám. Pak dám studenou 
sprchu, občas si udělám i teplou vodu. Setkání s Vámi mi moc pomohlo a jsem Vám vděčný. 
Jsem opravdu moc rád, že jsem Vás poznal. S přátelskými pozdravy Jakub  

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dobrý den. Chci se připojit k odběru čistého vit. D3. Měl jsem totiž zlomeninu bérce, a když 
jsem slyšel, že toto spojení vitamínů pomáhá na hojení kostí a imunitu, kupoval jsem si 
nevědomky syntetické vitamíny. A protože podle rozborů potřebuji větší příjem, nechci už 
utrácet za pochybnou syntetiku a rád se připojím. Neříkám, že hojení bylo extra krátké, zato ho 
nedoprovázely žádné záněty ani nemoci. Na poslední kontrole lékař prohlásil, že došlo 
k ukázkovému zhojení. Radek 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Dobrý den, díky za zpravodaj, je úúúžasný, moc děkuji za takové informace. To se mi líbí  
Martina  
                O.R.: I taková krátká zprávička potěší.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

Dobry den Ressovi, tak po Vašem kurzu posilame foto 
naseho 1.chlebového ditete v duchu 3. Generace. Pekl jsem 
1.5 kilovy abych nemusel upravovat � nožství surovin.    
A vysledek? Neupekl jsem chleba, ale cukrovi. Je vyborny. 
Dnes jej mam v praci s chilli pomazánkou a s bio 
merunkovym dzemem ke kaficku.  
 
R: Jsem rád, že potvrzujete náš slib, že po kurzu uděláte ten nejlepší chleba napoprvé! 

 

Otázka: Lze koupit vaše kurzy na splátky? Kurz si zatím nemohu dovolit. Jirka 
 

O.R.: Když opomeneme fakt, že jsme na něm pracovali přes 20 let a vše jsme financovali 
z rodinného rozpočtu bez jakéhokoliv nároku na dotace přesto, že jsme vše ověřovali na 
několika univerzitách, nelitujte jednorázového příspěvku. Největší ztrátu jistě pocítíte v 
případě, když tento kurz nekoupíte! To proto, že používáme nešlechtěné obiloviny 
s několikanásobným obsahem minerálů a vitamínů a díky jejich „třetinové úspoře“ (ano, tak 
neuvěřitelně velké množství obilovin 3.generace při pečení ušetří) zakrátko ušetříte nejen 
finance, ale i zdraví celé rodiny! V kurzu odhalujeme doslova obrovské chyby v přípravě 
základních potravin, které nás už několikrát dovedly k těžkým zdravotním problémům. Proto 
jsme přesvědčeni, že snadno vyděláte nejen na jeden kurz, ale i na celý náš 10 hodinový 
výukový program.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hezký den, díky za dobré zprávy, vitamin D u mne krásně funguje, byla jsem asi před 
měsícem na kontrolních odběrech a mám jeho hladinu v normě (užívám ho od jara). 
Pěkné adventní dny Jana  
 

 
 

  Jak jsme slíbili, přetiskujeme vaše  
nejzdařilejší příběhy posledních let: 

 
 



 
Po letitých zkušenostech ctíme jasná pravidla: "Proč se zdržovat nejistými a neprokaza-
telnými informacemi, když těch prokazatelných je tolik, že bychom je mohli studovat 
několik životů?“ Proto se nezdržujeme žádným zaříkáváním, virgulemi, proutkařením, 
konstelacemi, plazmou ani kvantovou homeopatií. U nás ani neplatí pravidlo, že musíte 
věřit ve vyléčení. Potraviny mají totiž takovou moc, že se nikoho neptají – snadno se s nimi 
zmrzačíte nebo rychle uzdravíte.    NEJEN TO ZDE PŘEDVÁDÍME NAŽIVO !  ! 
 

Příklad placebo testu: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3130083  
A zde uvádíme zkušenosti prvních absolventů: 

 

 
 

Poprvé jsem byl před pár lety na Tvé přednášce Praze, tak jsme se dohodli na spolupráci 
a pěkně to vykrystalizovalo. Věra Chasáková mi říkala, že jsem podobný experimentátor 
jako Ty a že bychom si rozuměli. Sranda – a je to tu. Prostě, Tvoje práce je fenomenální 
a obrovskou inspirací, perfektně usazená nohama na zemi, kousek po kousku, pečlivě a 
poctivě jdoucí k cíli. Vážím si toho a díky, že od tebe můžu čerpat, jako od zkušenějšího. 

Vážím si toho o to více, že jsem se i já „ze 
dne na den“ zbavil velkých problémů se 
zuby a klouby a mohl jsem také konečně 
začít intenzívně sportovat a otužovat se.   
To má, jak říkáš, hodnotu nevyčíslitelnou!  
Buď zdráv, J. Tomeček 

 
Díky za takovou poctu a díky, že jsi vůbec na náš kurz přijel. U nás se moc nestává, že 
by mb učitelé jezdili na přednášky jiných učitelů. Já ale říkám: VŠICHNI JSME SI 
UČITELI I ŽÁKY ZÁROVEŇ. A ti „prý zkušení“, co se nadřazovali nad své žáky nebo 
jimi opovrhovali, tvrdě na to doplatil! Všimněte si, že nové převratné nápady při-nášejí 
převážně mladí! (Na obrázku náš úspěšný veganský kickboxer a už i otužilec!) 
 
 
 

Veronika: Nikdy bych nevěřila, kolik chyb 
a mýtů může člověk s dlouholetými 
zkušenostmi provádět. A protože je můj 
oblíbený sport orientální bojové umění, 
mohu už po prvním tréninku sdělit, že ani 
můj trenér nedokázal pochopit, kde jsem 
najednou přišla k takovým výkonům!?  
 

Pozn. Reissových: Vždy jsme tvrdili, že jediné chybné jídlo před sportovním výkonem může 
znamenat prohru. Kdo zná zákony přírody, ten už ví proč. Navíc nám Veronika sdělila, že si již 
doplňuje chybějící vybavení kuchyně, aby měla všechny potraviny připravené nejen správně 
ale i rychle! (Zajímavá je úspěšnost lidí s bojovým uměním – již podruhé   ) 
 
 
 

 
 

Dr. Alena K. Děkuji velice za Váš praktický kurz. Byl pro mě natolik inspirativní, že už 
po několika dnech cítím nejen obrovské zdravotní, ale i fyzické zlepšení. Chyb, které se 
učí v různých stravovacích systémech, kterými jsem prošla, je skutečně nespočet. Proto 
jsem stále hledala. Teď už vím, že je úplně jedno, jaký stravovací systém provádím, 
pokud ho dokážu vyladit. Děkuji tedy za praktické ukázky takového ladění, stejně jako 
vaší vypilovanou orientální diagnostiku, kterou denně potřebuji pro zpětnou kontrolu 
svého zdraví. Musím se také přiznat, že peču Váš super chleba každý den, i když ho 
nestačíme jíst. Přes mnohá zdravotní zlepšení mám i mnoho nových otázek a už teď si 
chci rezervovat další pokračování na vašem individuálním kurzu.   
 

Děkujeme za hodnocení i překvapení, že by někdo žádal i pokračování individuálního kurzu. 
Pro takové případy rádi připravíme nové pokračovací programy. Reissovi  
 
 

Zdravím z Ostravy. Fajnový kurz, zase mám o čem přemýšlet. Tyhle kurzy by už 
vůbec neměli lidé srovnávat s ostatními učiteli, tohle je už opravdu jiná liga! A ta 
barevná kolorometrie pro diagnostiku, no něco úžasného. A to nové pečení chleba na 



způsob "dynamického" kynutí kvásku musím také hned vyzkoušet - to je přesně to, co 
jsem hledal. A hlavně nepřestávejte ve vědecké mb pracovat, je to velmi dobré. Já už se 

zase těším na ten chleba z vaší parní pekárničky, co jsme 
u vás jedli. To je mistrovské dílo. Díky tedy za všechny 
informace. Opatrujte se, jste totiž jediní koho znám, kdo 
se v těchto informacích dokáže alespoň trochu vyznat. 
Jdu si zaplavat... Jakub 

 
 

Ještě si někdo myslí, že dražší individuální kurzy se nevyplatí? Každý měsíc máme co 
vyprávět. Nejde tedy o náhody, ale o běžné postupy podložené platnými zákony.  

Učte se rozumět zákonům a můžete zase svému tělu vládnout! 
 
Paní G.: Ještě jednou děkujeme za víkend strávený s Vámi a musíme potvrdit, že po nastavení 
jídelníčku a vody v potravinách se ihned upravila stolice. Jsme až podiveni, jak zdánlivě 
jednoduché a hlavně rychlé účinky na úpravu stolice to mělo a to nejen u dětí, ale i u nás. 
 

O.Reiss: Díky za uznání, ale není v tom nic jiného, než odstranění příčiny, což je vyladění vody, 
kyselin a expanzívních sil v potravinách.  
 

G.: Já mám teď ale jiný problém. Tak se mi rozbolel zub, že nevím, co s tím. Zubařka mi 
doporučila operaci dásně, že prý je ten zánět příliš hluboko.  
 

O.R.: Hluboko? Tak ten zánět „vytáhněte“. Vezměte ……, žvýkejte to alespoň čtvrt hodiny a po 
pár hodinách ještě jednou nebo dvakrát opakujte a pak zavolejte. 
 

Crrr zvoní po pár hodinách paní G.: To je divné - je to pryč. Jak je to možné? A čím to vůbec 
mohlo být? 
 

O.R.: Ještě nevíte? Nedojídala jste náhodou kašičky po dětech? Nebo jste zapomněla na výživu 
„pro zuby a klouby“ jak jsme si tu ukazovali? Proto jsme si zde ukazovali ty placičky 
v keramickém kontaktním grilu, který jste si od nás odvezli. 
 

G.: Máte pravdu, kašičky jsem měla, i když už jsem problém s „vázanou vodou“ v obilovinách 
od vás znala, ale nenapadlo mi, že to může mít tak rychlé účinky. Jo a ten keramický mini gril 
jsme ještě nevybalili – jdu na to. 
 

O.R.: Aha… Tak si ještě pamatujte, čím těžší choroba, tím rychlejší náprava, ale jen v případě, 
že odstraníte příčinu. Pokud příčinu neodstraníte, nepomohou vám ani léky, ani operace a 
dokonce ani „svěcená voda“! 
 

A já se ptám čtenářů, co bylo onou látkou na žvýkání?  
 

A kéž by také bylo více hackerů na ty živé VIRY místo na počítačové. To bychom se měli, 
kdyby se ty desetitisíce černých hackerů přeškolili na ty živé viry, které nás příšerně trápí! I na ty 
platí fyzikální zákony, které je dokážou „ochočit“.  Inspiraci najdete v naší nové knize: 
 
 

OCHOČTE SI VIRY „100“ starých omylů a „100“ nových objevů pro zdraví. 
 
 
 

 
I tentokrát jeden zajímavý příběh, jehož začátek už znáte od minule. Jde o dalšího člena stejné 
rodiny, který krátce po kurzu zanedbal nebo pozapomněl pár zásad, díky kterým se snadno a 
rychle mohl zmrzačit. Podobně jsem měl namále i já a mí přátelé, s kterými jsem začínal asi před 
35 lety (podrobněji jsem tyto chyby, včetně několika úmrtí světoznámých učitelů, popsal ve své 
knize). 
 

Pan G.: Zdravím vás a mohu se na něco zeptat? Mám křečovité bolesti v lýtkovém svalu a 
koleni a stěhuje se mi to i do druhé nohy. Víte co s tím? 
 

O.Reiss: Vypadá to na zánět, který se umí takto stěhovat. Udělejte si tedy Kneippovy vytahovací 
obklady a prostě zánět odsajte, jak jste se to tu učili. 
 

Pan G. druhý den: Tak jsem to udělal, ale nepomohlo to a naopak problémy zesílili. 
 

O.R.: Pak je zánět jen sekundární projev a je nutné najít a odstranit příčinu. Jelikož jde o nejnižší 
partie, jaké potraviny do nich „napadají“?... 
 

Pan G.: Aha, pečené a vyschlé placky. Ty nám tak zachutnaly, že jsme je dělali každý den.  
 

O. R.: Jsem rád, že si dokážete díky zákonům nakonec najít příčinu sami. Jen to chce rychleji 
přemýšlet, než přijde nějaký průšvih. Ze stejných důvodů se mohl přihlásit i rychlý (bio)infarkt, 



mrtvice nebo epileptický záchvat z centra mozku. A nezapomeňte, že jedna pečená placička za 
den stačí a že vydrží elastická jen pár hodin a pak rychle vysychá a tvrdne. 
  

Nyní jsou poučeni oba, ale každý z opačné příčiny a to včetně dětí, u kterých jsme navíc 
vylaďovali časté zácpy. Jídlo matky se totiž přeměňuje v mléko a při kojení se problémy 
projevují i u něj.  
A nyní zkuste odhadnout, jaké zdravotní i finanční ztráty by měli, kdyby si řekli totéž, co 
99% alternativně se stravujících: „Na účasti kurzů nemáme čas ani peníze…“ O.+P. R. 
 
 

Zdravím a díky za zprávy, zlepší mi vždy náladu. Mám po vašem kurzu slušnou depku - 
hlavně z toho, jak mohou ostatní lidé i lékaři být slepí a hluší. Děkuji za to, že existuje 
alespoň jedna rodina, kde mohu slyšet i mluvit pravdu. Jedna z příčin, proč lidé 
"vědeckou výživu" nepřijímají, je určitě proto, že se s pravdou nedokážou smířit. 
Kamkoliv dnes lidé přijdou nebo otevřou noviny, televizi apod., všude jen lžou, lžou a 
lžou. A teď tolik pravdy najednou. Jdu se s tím vyrovnat ...  Jednou vám to snad budu 
moci "vrátit i s úroky". Mějte se krásně, Petr 

 

 

A ještě nejzajímavější mladý pár z našich kurzů. 
 

Pan G.: Tak se Vám musím k něčemu přiznat. Poradil jsem tu vaší metodu na bolavé zanícené 
zuby své sousedce, a světe div se, druhý den přiběhla a s údivem vykřikla, že jsou bolesti pryč. 
  

O.R. Alespoň vidíte, že zákony platí pro všechny i pro všechno a dokonce na věky  
 

Pan G.: No jo, ale to není všechno… ona chce na ten osobní kurz k vám také a dokonce i 
s kamarádkou – upozorňuji, že jsou z Jeseníků a je jim asi 70 let! 
 

O.R. Tak to je skvělé. A když jsem řekl, že tyto metody platí pro všechny, tak pro všechny!  
 

 

Další zajímavost ukážeme na dvou maratoncích ve věku kolem 35 let. Jeden skončil 
s během kvůli srdci, protože se už po 100 metrech začal dusit a pociťoval jakousi srdeční 
arytmii. Na dotaz, jestli má nějaká vyšetření, odpovídá: 

 

Maratonec: Ano, a to několik, a na nic nepřišli. 

 
 

O.R.: Tak to je naše parketa. Nejedná-li se o „chemii“, pak jde o fyziku a to by neměl být 
problém. Stahy, deprese (v tomto případě srdce), zúžení nebo praskání cév a tkání je 
otázka fyzikálních zákonů. Takže se naučme, jak změkčit zatuhlé srdce (jang) a současně 
roztáhnout a vyčistit málo průchodné cévy (jin), což jde udělat naráz. Jde tedy o hříčku 
dopravy méně stahujících živin do srdeční tkáně a více expanzivních živin do cévních stěn 
(jin). (Dokázali byste už říci, jaké potraviny umí přestavět jinovou tkáň a jaké ji pouze 
uvolnit? A jaké živiny změkčí nebo zpevní jangovou tkáň a jaké ji jen uvolní? Pozorujte, 
zkoušejte a poznávejte hříčky naší  přírody.  

 

Maratonec po celodenním učení a vaření u nás: Dobře, tak se 
půjdeme uvolnit do lesa a zkusím se rozběhnout, jestli už měly nové 
teorie a vaření vliv na můj neblahý stav... běžím… běžím a bez 
zastávky obíhám celý les. Jak je to možné? 

 
 
 
 

O.R.: Tomu se u nás říká vylaďování těla a jídelníčku skrze 
zákony! A ještě se zeptám tvého kamaráda Franty, proč on neběhá.  
Franta: U mě je problém se záněty kloubů a s alergiemi. Při delším běhu se mi záněty i 
alergické rýmy zhoršují.  

 

O.R.: A proč by se měly zlepšovat? Odstraňte umělé alergeny a záněty v kloubech rozpusťte a 
vytáhněte. Takže ještě uděláme večerní přednášku 
„léčení vodou“ a počkáme pár dní. 
 

Franta: Musím říci, že po pár týdnech aplikace ovinků 
a otužovacích koupelí se vše dostává do stavu jako 
v mém mládí. Hlavně mě to začalo bavit a zkusím 
vydržet s postupným ochlazováním vody až do zimy. 

 
Takto například vypadá jediný den u nás. A pak nám mohou ostatní říkat, že se to nevyplatí… 
jak jsme příliš daleko… že by jim to doma nikdo nejedl…a že je to stejně genetikou nebo 
psychikou či dokonce autoimunním problémem a kdovícoještě. Kdo tedy nelení a má zájem se 
učit vědeckým metodám, tak tomu se rozhodně zelení . Protože my na mýty nevěříme, tak se 



pokoušíme hledat nová řešení. A kolik jsme jich už našli!  A ještě něco.  Kdyby někdo ukázal, 
jak je úspěšný v jakési kvantové nebo plazmové léčbě či pomocí virgulí a konstelací, tak 
bychom chtěli vidět, jak dlouho by jim to zdravíčko  se všemi neodstraněnými chybami 
vydrželo! Ota & Petra Reissovi 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                     Zpravodaj  4/2021                   .  
 

Připravujme se na možné události, které budou po volbách hrozit. 
Zastánců přirozeného způsobu života u kandidátů moc není a tak se 
více zaměřme na hlubší spolupráci. 
 

 
 

 
 

 
 

Několik let jsme se věnovali tématům nejen ohledně zdraví, ale i zocelování a 
otužování těla. To kvůli tomu, co už možná všichni tuší - viz níže v 5 bodech. 
Někteří již kurzy „přežití“ absolvovali a někteří se teprve přihlašují. Podívejte se 
tedy na naše řešení a případně napište, o která byste měli zájem a to on- i off-line. 
 
 
 
 

Na  co  se  tedy  dnes  připravujeme ? 
 

1. Zajistit si dostatečné zásoby kvalitního bio obilí a zeleniny. To je nejvyšší naše 
priorita a dokonce jsme příjemně překvapeni, že se zde cena zatím příliš nezměnila. 
Řešení: Vyjednáváme další dodávku bio obilí a mouky pro pečivo 3. generace ve větším 
trvanlivém balení. Spojujeme se s dodavateli bio zeleniny za lidové ceny od přímých 
s pěstitelů, kteří jsou ochotni zasílat výpěstky přes Zásilkovny. 
 
 
2. Obstarat si kvalitní kuchyňskou výbavu pro rychlou přípravu potravin:  
Keramické nádobí, tlakový hrnec, keramický kontaktní gril, kvalitní nože, vakuovací 
sady a případně mlýnek a pekárničku. 
Řešení: toto zařízení dostáváme doslova na příděl. Asi 10 mlýnků a pekárniček na půl 
roku, 10 grilů na 2 měsíce apod. Nečekejte na zdražení ani na Vánoce.  
 
3. Řešit devalvaci alespoň vlastních úspor:  
Dřevo se zvedlo až o 400%, všechny kovy jako hliník, železo, měď apod. další stovky 
procent a o stavebních materiálech nemluvě a tím hodnota našich úspor klesá. 
I zde jsme našili řešení, pokud si pospíšíme. 
 
4. Energie začínají letět do cenových výšin:  
Benzín stoupá ke 40 korunám a očekává se překročení 70tikorunové hranice. Plyn a 
elektřinu slibují navýšit o 40 až 100%, což se vše odrazí i na ostatních věcech.  
Řešení: Už víte, jak vystačit s málem tepla, elektřiny, benzínu atp.? Ti co už u nás byli 
na kurzu, to vědí.  
 
5. V tomto období se obzvlášť musíme postarat o zdraví vlastní rodiny, protože 



zdravotnictví má výpadky, léky a doplňky zdražují a nemocní mohou být bezradní. 
Řešení: Těmto oborům se věnujeme na našich kurzech nejvíce. Jedná se například o 
znalost orientální diagnostiky, odstraňování příčin nemocí, vyladění stravy apod.  
 
Další nebezpečí je v nedostatku správných informací a neznalosti, jak správně zdravou 
stravu, otužování nebo sport provádět. Staňme se proto nezávislí k pekařům kuchařům, 
pochybným léčitelům nebo také zaměstnavatelům. I ti nás často nutí k čemu nechceme! 
 
Chcete-li se připojit, raději dlouho nečekejte, než zase zavřou hranice státu, 
okresu, města nebo bytu. I to už v Řecku, Austrálii i na Slovensku vyzkoušeli.  

 
 

 
Příprava chleba 2. generace má několik výrazných vylepšení a to především ve 
zdraví, chuti a rychlosti přípravy. Je zajímavé, jak zdánlivě malé změny dokážou 
zlepšit vlastnosti naší nejdůležitější potraviny ve všech uvedených vlastnostech: 

 

VIDEO ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=HIQcewFua3M 
 

 

A) 2. generace už rozlišuje přípravu chleba pro fyzicky pracujícího muže, 
     ženu se sedavým zaměstnáním nebo děti.  
B) Vyřazuje nevhodné techniky přípravy, které se dosud považovaly za nejlepší,  
     a ve skutečnosti šlo o mýty přežívající staletí. 
C) Zlepšil se i zdravotní přínos, protože technologie "2g" podstatně omezuje používání 
oxidované "prachové" hladké mouky, která se ve spojení s vodou chová jako lepidlo! 
D) Znatelně se zlepšila i jeho chuť. 

E) Také se dozvíte, jak rychle a jednoduše namnožit zavedený kvásek. 
 
 
 
 
 

A co obnáší příprava chleba 3. generace?  
 

A) 3. generace už rozlišuje přípravu chleba pro fyzicky pracujícího muže, 
     ženu se sedavým zaměstnáním, děti nebo pro sportovce podle druhu sportu. 
B) Vyřazuje nevhodné techniky přípravy, které se dosud považovaly za nejlepší,  
     a ve skutečnosti šlo o mýty přežívající staletí 
C) Zlepšil se i zdravotní přínos, protože technologie "3g" již nepoužívá oxidovanou 
    "prachovou" hladkou mouku, která se ve spojení s vodou chová jako lepidlo! 
D) Znatelně se zlepšila i jeho chuť a často se takový chleba hodnotí jako zákusek! 
E) Také se dozvíte, jak rozmnožit zavedený kvásek a dokonce i jak jej správně zavádět. 
F) Komu by se nelíbilo hnětení trvající asi jedinou minutu, které lze pohodlně  
     zvládnout jediným prstem? 
H) A koho by také napadlo, že jen chybným mletím zbytečně spotřebujeme na chleba  
        asi o 1/3 více mouky? I tuto neuvěřitelnou ztrátu jsme přehlíželi celá staletí! 
 

Ve videu najdete ještě další vylepšující překvapení, které dávají jistotu v kvalitní 
potravinu pro potřeby všech členů rodiny a to všechno díky novému oboru gastrofyzice.  
 


