
találjunk kiskaput a gyógynövényeinknek
(lovilona48, 2011.03.31 14:49) 
Kedves István,
hálás vagyok azért a mondatáért, hogy ,,van egy Tizparancsolat, amiből ha csak hatot 
betartanánk, nem lenne semmi gond ebben az országban''. Nagy igazságnak tartom, ez 
lenne az egyetlen helyes út, amit követnünk kell - és nem csak ebben az esetben, hanem 
az életünk minden területén - a haladásunk útján. A továbbiakban nagyon jól megmutatta, 
hogy az emberek törekvése a jobb megélhetés érdekében, a ,,kiskapuk'' keresése. Minden 
tiszteletem a segiteni akarásáé, de az én meglátásom szerint, azzal a jószándékú 
javaslattal, hogy a saját fegyverüket forditsuk ellenük, csupán azt érjük el, hogy mi magunk 
is hozzájuk hasonlóvá válunk, és igy, eleve vesztésre vagyunk itélve. Nekünk nem 
,,ellenük'' kell harcolnunk, hanem a saját hitünkért, meggyőződésünkért, és ezt emelt 
fővel, nem kiskapukon bujkálva, a Teremtő segitségét kérve, együtt kell tennünk. Csak ez 
méltó hozzánk, hiszen mi nem önös érdekért, anyagi haszonért, hanem az ősi 
örökségünkért, jussunkért, a magyarság gyógyitó tudásának a visszaszerzéséért 
törekszünk, amit elvettek tőlünk. Nézzük csak meg alaposabban, mi is az, aminek az 
érdekében körleveleket küldözgetünk, aláirásokat gyűjtünk? 
Nagy tudású füvesasszonyainknak nem voltak előre gyártott készitményei, gyógynövény 
keverékei, hiszen ezek minden ember esetében, minden betegségnél, más és más 
összetételűek voltak, hiszen minden ember más, igy minden betegség is más. Igy a 
gyógymód is minden esetben, egyénre szabott kell legyen. Nem is olyan régen, maguk a 
patikusok állitották elő a gyógynövény keverékeket. Akkor még a patikusok magas 
tudással rendelkeztek, és nem csupán, egyfajta magasabban képzett kereskedők voltak. A 
gyógyitáshoz nem csak a növény ,,testére'' (anyagára) van szükség, hanem a növénnyel, 
alázattal kapcsolatba lépve, a gyógyitó ,,erőt'' kell kérnünk. Erre a ,,gyógynövény 
készitmények forgalmazása'' nem képes, hiszen a törekvése ugyanúgy a haszon, a pénz 
szerzés, mint a gyógyszeriparé. Már maga a nagy mennyiségben termesztett, vagy 
haszonszerzésból begyűjtetett alapanyag is milyen energiát, programot hordoz? Valójában 
ez sem egyéb, mint a gyógyszeripar egy konkurens ága, hiszen ennek a törekvése is a 
haszonszerzés. Megtehetné a gyógyszeripar, vagy a ,,természetes 
gyógyszerkészitmények'' iparága, hogy minden esetben egyénre szabva állitsa elő a 
pirulát, vagy a gyógynövény keveréket? Hát akkor hol lenne a hatalmas haszon? Érthető, 
hogy az ,,erősebb jogán'' be akarják szüntetni. És be is fogják. De legyen ez az ő dolguk. 
A miénk inkább az legyen, hogy hozzuk vissza őseink valódi tudását, ami az ősi hittünktől 
elválaszthatatlan. Ehhez viszont olyan orvosokra van szükség, akik a test-lélek szellem 
hármasságának ismeretében, anyagi érdekek miatt kompromnisszumot nem kötve, 
gyógyitanának. Mindnyájan magunkban hordozzuk az ősi tudás egy-egy töredékét, hát 
adjuk össze. Tudásban kell felnőnünk ahhoz, hogy az ősi gyógyitó módot 
visszaszerezhessük. És ez a folyamat, hála Istennek, már elindult. 
A gyógynövény kifejezést szerintem nem ajánlatos megváltoztatni, hiszen a magyar nyelv 
táltos, gondolkodó nyelv. A kimondott szó, teremtő erejű. A megnevezés - értelmezésében 
és valójában - azonos a küldetésével. Pontosan azt jelzi, ami a Teremtő szándéka vele. A 
név megváltoztatásával, már nem a gyógy-itás igénylését jelezzük, és igy nem is azt 
fogjuk megkapni. 
Ez csak az én meglátásom. A teljes igazságot csak együtt tudjuk megközeliteni. Mondja el 
hát mindenki a maga igazát!
Szeretettel, jobbitó szándékkal Ilona 
Válasz 



újfajta fűszernövények a piacon
(hunguru, 2011.03.30 01:37) 
A hülyékkel nem érdemes megharcolni, mert fertőznek. Felejtsétek el a gyógy, gyógyítás, 
kezelés, therápia szavakat. A következő tíz évre jó lesz a szépítőfűszer elnevezés, ami a 
májat vagy a vesét szépíti. A fűszertea is nagyon jó. Az angolmániásoknak a SPICE 
(fűszer) elnevezést javaslom. 
Válasz 

Szfvár
(Éva, 2011.03.29 09:58) 
Nekem úgy rémlik, hogy azt sem lehet ráírni, hogy pl.:"májműködést serkentő tea", mert 
ezért is keményen bűntették a gyártókat. Azóta a legtöbb készítményen nincs is 
feltűntetve, hogy mire való! Az elmélet azonban nagyon jó, és pl.: így, hogy segítő májtea 
(bár elég pocsékul hangzik) jelezve van benne, hogy mire való. Remélem a gyártók ki 
tudják találni a megfelelő szavakat. 
Válasz 

info@aries.hu
(Domonyi Károly, 2011.03.29 04:22) 
Eljön az az idő, amikor Magyar végre ráébred arra. hogy nincs helye olyan szövetségben, 
amely a saját ősi törvényeinkkel szemben cselekszik, mint ahogy ez történik már 975 óta. 
Válasz 

Istvánnak :)
(anikogyorgyi, 2011.03.28 20:35) 
Nagyon tetszik ez a fajta "megoldás", most már csak terjeszteni kell, és mi győzünk :)) 
Válasz 
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