
0-ás
(anikogyorgyi, 2011.04.10 21:35) 

A vércsoportom, akkor nekem nem ajánlott. 

Válasz 

Re: 0-ás
(sound, 2011.04.13 12:26) 

A vércsoportról pár szóban:
Egyszer már össze kell foglalnom, amit tudok ezügyben a vércsoportokról. Van ugyan egy eléggé 
elfogadható könyv is erről, az a címe AB0.
A lényege, hogy az élelmiszerek, a növények is nagyobb részt "vérszakosodott" létezők. A mostani 
esetünkben az orbáncfű az A-vércsoportúaknak ajánlott, viszont az A-vércsoport később fejlődött ki 
az emberi evolucióban, mint a 0-ás, ami minden homo sapiens eredő vércsoportja.
A növényeknél is van evoluciós egymásraépültség és fejlődésük és létük között akár évmilliós 
eltérési idők jöhettek létre, vagy épp az ember alakította ki őket, és nemesítette ki őket saját igénye 
szerint fő táplálkozási láncába beépítve azokat. Példaként a fejes káposztát hoznám fel: 0-ásnak 
és A-nak tiltott, B-nek jótékony, és AB-nek semleges. Tehát a fejes káposztával az ősember és az 
első letelepedő emberk nem találkoztak még, ez biztos, tehát a fejes káposzta létrejötte a mai 
formájában kb. az iu. 1300- évek után alakulhatott ki, mert kb ettől volt megfigyelhető a B-
vércsoport az emberek vércsoport skáláján, vagyis evoluciós vércsoport váltás történt az 
embereknél.
Viszont ahogyan a vércsoportok kibocsátanak antigéneket a többi vércsoporttal szemben, így a 
növények is tartalmaznak ilyen típusú antigéneket amik az emberek vércsoportjára hatást 
gyakorol, vagyis a vérükben vagy összekapcsolja, összeragasztja a vörösfértesteket, vagy 
akadályozza azok rendes kialakulását, vagy pusztítja valamely vérlemezkék számát, vagy akár 
betegségeket is létrehozhatnak bizonyos vércsoportokkal rendelkező emberekben.
Visszatérve az Orbáncfűre. A 0-ásnak tiltott, mert valamilyen negatív hatást vált ki a 0-ás 
vércsoportra, talán ellenanyagot tartalmaz vele szemben egy szegmensében, míg a B-vércsoport 
megjelenése az evolucióban csak a A-vércsoport alakult ki, tehát részben azonos ősiből eredt, 
ezért ő ellene ez a növény nem táplál negatív hatásokat, nem lép fel ellene torzítólag és károsan. 
Az AB, pedig ebből követkekezik, hogy szintén semleges hatást fejt ki rá, hisz részben ő maga is 
benne van az A-jával és a semleges B-vel, ami őbelőle lett létező.
Persze a vércsoport ajánlás szintén megfigyeléseken indult, de manapság nagyon egyszerű 
bármely növény ilyen jellegű besorolása, mert csak az antigén kibocsátását kell laboratóriumban 
meghatározni.
Nagyon érdekes pl. hogy a sertéshús fogyasztása minden vércsoport számára tilos, de még egy 
érdekesség, hogy a hal fajták közül, a delfin is ide van sorolva. Vajon miért pont ez a kettő? :)
És akkor had folytassam érdekességekkel, hogy ugye a disznózsír is, de nincs odaírva, hogy 
kivéve a mangalica, márpedig már a mangalicát is besorolták, s az semleges minden 
vércsoportnak. Érhetetlen, hogy őseink mit nem tudtak, s vajon honnan tudták? Talán kezdetektől 
kezdve ez az egy disznófajta velük volt? :))
Persze én azt szoktam mondani, ha szükséges a hatása miatt fogyasztani ezt a fajta 
gyógynövényt, akkor ennek a vérre ható hatását legalább próbáljuk kiküszöbölni olyan 
élelmiszerrel, vagy másik gyógynövénnyel, ami viszont erősíti ezt az ellenanyag vagy hatás 
mechanizmust. Amikor az életünkről van szó, és csak ezt a gyógynövényt tudjuk alkalmazni, mert 
nincs másunk, akkor kell is alkalmaznunk, és közben minden egyéb "jórékonnyal" lássuk el a 
szervezetet kiegyensúlyozással. Így a betegséget is felszámolhatjuk, de önmagunk ellen sem 
vétünk annyira, mint ha nem figyelnénk erre. Sokan nem tartják ezt fontos dolognak, de azért egy 
HIV-nél, vagy egy ráknál azért jobb ha a vércsoportra is figyelünk. 

Válasz 



Re: Re: 0-ás
(anikogyorgyi, 2011.04.13 20:45) 

A Delfin emlős állat, nem hal :)) Bocsi, hogy ezt megjegyzem, de ki enne Delfint ? Nagyon nagy 
kedvencem, és magas szintű lelkek itt Földön, ma is volt a hírekben, hogy felrobbantottak egy 
hadihajót, de csak miután elkergették a Delfinrajt, mert körbevették a felrobbantásra szánt hajót :)) 

Válasz 

Re: Re: Re: 0-ás
(sound, 2011.04.13 21:26) 

Óóóó, igen, igen, bocsánat, tudtam, hogy valamit nem jól írtam, dehát van, hogy félredolgozik az 
agyam, ami abban már benne van, nem is csodálkozom rajta... :(
A másik pedig, sajnos vannak akik esznek delfinhúst. :(
Japánban nagyon különleges étel, és láttam egy ilyen teljes raj legyilkolását is a neten. Borzasztó 
volt végignézni, és hallani. :(( 
Sokszor csodálkozom is, hogy miért tartanak még mindig ki mellettünk? Mert nemhiába védték azt 
a hajót körbevéve...
Hozzám nagyon közel állnak a delfinek. Ismerem őket. :) 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: 0-ás
(anikogyorgyi, 2011.04.13 22:04) 

Látod, megint nem csalódtam Benned, Kedves Sound Barátom, ha írhatom ezt, és nem sértődsz 
meg, én a Barátomnak tartalak :))
A Delfinekről van agy csodás mail, átküldöm majd Zolinak, és megkérem küldje el Neked, email 
cím hiányában :))))))
Akik Delfin húst esznek, nagyon alacsony szellemi szinten lehetnek, már bocsi, tudom nem 
ítélkezünk, de a Tengerek nem az Emberek sajátjai, tessék már megérteni végre !!!
Annyi mindent tönkretettünk, mi emberek, hogy az iszonyat !
Lehet-e csodálkozni, ha támadások érik a Tengerekbe betolakodó embereket ?????
Nem !!! 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: Re: 0-ás
(anikogyorgyi, 2011.04.13 22:11) 

Ja, és semmi gond, csak a bölcsek sajátja, hogy beismerik kicsiny tévedésüket, Te is ezt tetted :)) 

Válasz 

Re: 0-ás
(sound, 2011.04.13 12:33) 

Bocsánat: ... "jótékonnyal" lássuk el a szervezetet...
A többi hibáért is elnézést, kérlek értsd jól, még ha kimaradt esetleg szó is! :) 

Válasz 

gyógynövények
(K.István, 2011.04.10 09:56) 

Sziasztok,
Nagymamám amíg élt sok gyógynövényt ismertett meg velem és gyerekkoromban gyüjtögettük. Az 



orbéncfű virágát olivaolajba áztatta és kis idő után piros lett az üveg tartalma. Azt mondta ez Jézus 
vére, mert amikor a kereszten megsebesítették erre a virágra csöpögött a vére.
Üdv. 

Válasz 

Re: gyógynövények
(sound, 2011.04.13 12:48) 

Kedves K.István!
Köszönöm, hogy ezt megemlítetted, mert még a felismerésében is segít ez a piros szín. Mint 
köztudott, nagyon sok sárga virágú mezei virág létezik, s aki nem ismeri őket, de orbáncfüvet 
keres, az ha letépked pár sárga szirmos virágot belőle, és másik kezének pont a közepébe helyezi, 
ahol is legtöbb a vérelágazás, s ott kisajtolja a szirmok levét, s az bepirosodik a vér melegétől, az 
már fel is ismerte az orbáncfű gyógynövényt.
Különben kb. 40-70 cm magas és erős száras növény. Ha kaszálós területen látjuk, az azért 
alacsonyabb, mert a főszárát már egyszer lekaszálhatták, s csak a mellékága hatott tovább. A 
leveleik kicsik, tojásdadok és olyan mintha fekete lukak lennének rajta, vagy mintha valami 
régebben megrágta volna őket. Ezekben a levelekben is ez a piros anyag található meg a zöldben, 
mirigyesen beágyazva. 

Válasz 
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