
kutyanyál
(anikogyorgyi, 2011.04.26 20:59) 

Most a szőlőben a kapát megreszeltem, túl éles lett, elvágta a kezem, a kutyám rögtön jött 
"gyógyítani a sebet", antibiotikum van a nyálukban, nem fertőződik el utána a seb, és nagyon 
gyorsan beforr, a vérző sebet amúgy sem szabad rögtön megmosni, "ki kell hagyni vérezni", 
persze a nagy vérzésnél más a helyzet, a lényeg, a macska nyállal ellentétben a kutyáké 
"egészséges" :)) 

Válasz 

II. rész.
(Törpapa, 2011.03.01 20:38) 

Esetleg olyan cikk, aminek a címe "Amit nagymamáink a zemberekről tudtak" nincsen? Azt is 
szívesen elolvasnám :)

Köszi Anikó 

Válasz 

Re: II. rész.
(anikogyorgyi, 2011.03.02 12:32) 

Szívesen :)
Mi ismerjük egymást még a ..tvből, sms formájában, én írtam Jupiter néven, ha emlékszel:))
A kérdésedre a választ magadban keresd, mert ott van :)) 

Válasz 

Emlékeztető
(fraktaal, 2010.08.07 21:30) 

2008-11-22 14:26:22 
Ha isten lennél... 
Láthatnád a sok tehetetlen bábut, aki -bár hitetlen- nyuvaszt és káromol téged, mégis tőled várja 
bajára a megoldást.
Láthatnád a sok ostobát, akinek hiába mondod és mutatod ezerszer is, hogy mit tegyen.
Láthatnád a sok mocsok "jótevőt", aki ahelyett, hogy jó iránnyal támogatná az eltévedtet, a más 
útra igyekvőt, inkább "mankót" dob neki, hogy biztosabban járja az elhagyni kívánt utat.
Láthatnád, hogy a segítők nélkül nem, vagy csak alig lenne rászoruló. (Mindenki megtalálná 
teremtő képes isteni önmagát, ha más nem a szükség által.)
Láthatnád, a kapzsiság és hatalom vágy hogyan tesz tönkre mindent.
Láthatnád, milyen nyomorult átok a tudás, ha rosszul használják.
Láthatnád, ki az alázatos, és ki csak álságos, mert valójában megaláz.

Mennyire örülnél az értelmes, tehetséges, bátor, őszinte, önálló EMBEREKnek, akik tudják mit 
akarnak, és meg is teremtik azt szívvel-lélekkel, nagy előre látással, gondosan vigyázva, hogy 
minden a lehető legnagyobb jóra legyen!

...és ha értelmes, felelősségteljes EMBER lennél?

Anikó féléknek:
2008-11-29 10:25:31 
Emberforma-imaforma 



Szinte hallom:
Milyen nagyszerű vagy te magasságos isten, hogy megteremtetted a bajt, betegséget, 
szegénységet, tudatlanságot...! Így kéjeleghetünk önnön nagyszerűségünkben, 
segítőkészségünkben, mérhetetlen jóságunkban, és adakozhatunk, és fennhéjázhatunk... és 
mocskolhatjuk azt, aki a megelőzésre, a valódi megoldásokra törekszik, tudja és mutatja is az 
odavezető utat!
Bár csak ki is irthatnánk az ilyen istenkáromlókat!
Azt merik mondani, hogy mi vagyunk a bajok előidézői, mi vagyunk a felelősök és hogy a bajok 
megelőzhetők.

Ó uram! El ne vedd tőlünk e játékunkat, mert nagy baj lenne, ha egyszer nem lenne baj!
Hogyan lenne tovább? Mi lenne velünk? Hogy tudnánk jónak, okosnak, segítőkésznek és 
szeretetre méltónak látni magunkat? Hogyan érezhetnénk, hogy emberség lakik bennünk?
Mi bizonyítaná, hogy gyengék és esendőek vagyunk, és ki bocsájtaná meg nekünk, ha...?

Uram! Azért kérünk téged, minket ne sújts, bármily ostobák és érdemesek vagyunk a sújtásra!
Tudd, hogy bízunk benned! Nagyon!

Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.08.07 12:02) 

Vmari - sokat, te is utána tudzs olvasni, tájékozódj !
Nincsennek betegségek, beteg emberek vannak, minden gyógyítható, jó kapcsolat, tájékozottság, 
Hit, stb kérdése az egész, Kharma ha tudod mi az ...
Minden oldal tele van bérkommentelőkkel, csak nem mindenkit lehet megvezetni . Ez van, ha 
tetszik, ha nem ... 

Válasz 

Anikónak
(vmari, 2010.08.06 14:51) 

Lemaradt:
és Te mit tudsz a természeti népek csodás tudásáról, a betegségekről? Hm?

Vajon volnának "divatos" betegségek, ha az emberek manapság nem hazudnának, nem 
sumákolnának és nem bérkommentelnének, kedves Anikó? ;-) 

Válasz 

Kedves Anikógyörgyi!
(vmari, 2010.08.06 08:00) 

Azt elhiszem, hogy a krumplitermő helyeken csodaszer a kutyák lábára a krumplileves borogatás, 
mert hosszú idők óta kéznél levő dolog, de a szánhúzó kutyák gazdái esetében nem hiszem el, 
hogy a népi gyógymód ez lenne, még ha a krumpli elvileg nem is fagy meg gondosan 
becsomagolva a jégkunyhóban, (vagy éppen a szánon?).
Úgy józan paraszti ésszel belegondolva. 
(Tényleg, ott fent a hideg északon vajon régen mennyi krumplit ehettek a mínuszokban?)

Persze a városok sós útjain sétáltatott szénhúzó kutyák esetében igaz lehet ez gyógymód. Lehet, 
hogy félreértettem a cikket...
Megkövetlek Anikógyörgyi! ;-) 



Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.08.05 17:48) 

A krumpli, burgonya, pityóka kortizont tartalmaz, ezért hamar gyógyít, még a heggesztésbe 
belebámuló szemet is meggyógyítja. Nekem mindenre a káposztapakolás a csodaszerem. A 
kátránykenőcs (ichtiol) azért gyorsabb. Az én kutyám, ha sokáig húson él (többnyire csirke), földet, 
agyagot eszik és persze füvet. 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.08.05 14:32) 

fratkálvmari- van kedvenc betegséged ?Mit tudsz a természeti népek csodás tudásáról ? A 
hóbunkerban miért nem fagynak meg az emberek ? Stb..... 

Válasz 

Hm.
(vmari, 2010.08.04 07:42) 

A kedvenc állatbetegségem a gazdára való allergia...
Néha belenézek a Csodálatos kutyadoki c. sorozatba és egyik ámulatból a másikba esek az 
emberi hülyeség láttán. Minden esetben a gazdákkal van a gond és az ő hülyeségeik 
következményeit mulasztja el a doki a kutyákból, miközben tapintatosan próbálja megmagyarázni 
ezt a gazdáknak.

A fenti cikkből a szánhúzó kutyák talpainak gyógymódja valóban titkos lehet, (vagy egyszerűen 
átverés?...) ugyanis a krumpli arrafelé nem hinném, hogy nemzeti eledel volt és zsákszámra állt a 
pincékben. (Hány perc alatt fagy is meg egy krumpli?)
No meg elképzelem, ahogy a kemény mínuszokban krumplilével borogatták szegény állatok talpát, 
míg nálunk a bálnazsírt tartalmazó kenőcsök a "csodaszerek" a hideg télben drága pénzért.
(Nekem az ecetes-sós vízzel való napi többszöri lemosás, majd disznózsírral való bekenés szokott 
hatni mindenféle bőrnyavalyára.) 

Válasz 
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