
KORSICKÝ ČAJ 
V Orientě je tento čaj z vybíraných mořských řas nazýván KAI JIN SO.  
Kai znamená “oceán”. Jin v tomto smyslu znamená “člověk”. 
So znamená “tráva”. Botanický název řasy je Digenea simplex. 
 

Korsický čaj s lehce nahořklou chutí a přirozeně povzbuzujícím účinkem 
se tradičně používá pro své spolehlivé účinky v těchto případech: 
 

1) Eliminace červů:  
Korsický čaj je silné přírodní anthelmintikum. Má schopnost zcela pokrýt 
vajíčka červů a znemožnit jim reprodukci. Tento čaj obsahuje pro člověka 
neškodnou kyselinu kainickou (kainic acid), která navíc zabíjí již existující 
červy a parazity. Korsický čaj je zvláště vhodný pro děti, které mívají 
problémy s jinými formami přírodních postupů proti střevním červům 
a parazitům (např. léčba infekce roupem dětským – u dětí i dospělých). 
Čaj používejte každý den po dobu 7 až 10 dní. 
Dobrý účinek na roupy má i přípravek Pyrvinium (95% účinnost již po 
prvním podání), avšak obsahuje 37,5% cukru a mohou se projevit 
nežádoucí vedlejší účinky v podobě zažívacích potíží (nevolnost, průjem, 
křeče v břiše). 
 

2) Posílení žaludku a zlepšení trávení zvláště tuků a bílkovin. 
Z toho důvodu je vhodný zejména pro diabetiky a lidi s nadváhou. 
 

3) Výrazná schopnost rozpouštět starý tuk a hlen 
nahromaděný v oblasti dělohy, vaječníků, vejcovodů 
a prostaty. Vhodný pro veškeré gynekologické problémy. 
 

4) Schopnost vytrvale rozpouštět cysty a nádory 
dělohy, vaječníků a prostaty. Čaj je vhodný zvláště jako 
prevence a po chemoterapii. V průběhu léčby vždy po konzultaci s lékařem! 
 

Na správnou přípravu jednodenní dávky (1-2 litry)  tohoto cenného čaje 
použijeme podle požadované síly účinku 5 až 10 gramů sušené řasy, 
spaříme vřelou vodou a necháme luhovat 10 až 20 minut. 
Čaj popíjíme ještě teplý nebo vlahý. 

Tradiční recept jsem získal od svého učitele Michio Kushi. 
Více informací a Korsický čaj získáte na adrese: 

Škola Shiatsu Ki,  ( 731 40 22 42,  bob.dvorak@dobruska.cz 
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