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ČAJ MU 
 
Mu (zvaný též makrobiotická Coca Cola) je čaj ze 16 bylin. Používá se ke zvýšení 
cirkulace krve, povzbuzení unavených a vyčerpaných lidí, pomáhá očišťovat a pro-
hřát tělo, uvolňuje tělesnou i psychickou zatuhlost, prokřehlost a svalovou bolest. 
Podobně jako již nedostupný Corsický čaj pomáhá rozpouštět usazeniny okolo re-
produkčních orgánů mužů i žen. 
Čaj mu je vhodný pro astmatiky, alergiky a lidi se zahleněnými sliznicemi plic a prů-
dušek. Velmi účinný na rozpuštění tuků v bocích, okolo dělohy, vaječníků, vejcovodů 
a prostaty, zahřívá, osvěžuje, zahání únavu, tzv. makrobiotická Coca-Cola. Velmi žá-
daný lahodný čaj, vynikající léčivka na problémy ženských i mužských pohlavních 
orgánů. Odhleňuje a čistí. Proto zpočátku může způsobit lehký výtok. Odhleněním 
zlepšuje cirkulaci energie v plících a genitáliích a tím prohlubuje sexuální prožitek. 
Vhodný při potížích s frigiditou a/nebo početím. Celková tonizace organismu. Tradič-
ně se používá na odčervení střev lidí i zvířat. Mu je jang čaj vhodný pro jin choroby. 
 
Příprava: čajová lžička (asi 2 gramy) čaje Mu se velmi mírně pováří ve dvou šálcích 
vřelé vody podle požadované síly 3-5 minut. Druhý nálev se pováří 10 minut. Třeťák 
15 minut. Zvláště silného účinku docílíme tak, že se čaj Mu vaří ve dvou šálcích vody 
tak dlouho, až se voda vyvaří na množství jednoho šálku. 
Mu se tradičně popíjí (srká) z velmi malých šálků, vždy horký. Je vhodný zvláště pro 
zimomřivé lidi a vždy zmrzlé ženy a pro lidi bez energie. Nepřehánět s množstvím! 
 
Mu čaj s černou sójou je skvělý v případě nespavosti. Má silnou schopnost očišťo-
vat tělo tím, že na sebe váže a z těla odvádí staré zbytky léků, antibiotik, éček, medi-
kamentů a drog. Mu je jang čaj, proto na sebe poutá jin chemikálie. Aby měl plnou sí-
lu, doporučuji vařit ho z čisté studánkové vody (bez přídavku jin chlóru a samozřejmě 
bez jin cukru, který by jeho jang účinky oslaboval). Odvodem nežádoucího jin ze 
všech partií organismu čaj Mu pomáhá k rychlejší regeneraci poškozených jaterních 
buněk, kůže a ledvin, které jsou poškozovány a vyčerpány dlouhodobým užíváním 
léků, chemikálií, drog, nevhodné vody a chemických potravinových doplňků. Čaj Mu 
s černou sójou je zvláště vhodný po antibiotikách, ozařování a chemoterapii. Rovněž 
k vyčištění po ukončení hormonální antikoncepce před plánovaným otěhotněním. 
 
Příprava: 
Dobře propláchněte a předem namočte černou sóju. Do dvaceti šálků pramenité vo-
dy přidejte šálek přes noc namočené černé sóji a dvě čajové lžičky (4 gramy) čaje 
Mu. Pomalu přiveďte do varu a v hrnci bez poklice na nízkém ohni lehce (mírovým 
způsobem) povářejte 1 hodinu (nebo tak dlouho, až se vyvaří polovina = deset šálků 
tekutiny). Přeceďte a podávejte ještě horké. Čaj Mu z termosky se srká velmi horký 
během celého dne, přihřívání nevadí. Druhé vyvaření čaje není na závadu. Kdo má 
potíže se stolicí, může nakonec dokonale rozžvýkat a sníst i rozvařenou černou sóju 
s kousky čaje Mu. 
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