Ambrosia

A parlagfű latin neve: Ambrosia artemisifolia, a hármaslevelű parlagfűé pedig: Ambrosia trifida.
Jelentése halhatatlanság - az istenek eledele. /Ambrosia/. Virágának szimbolikus jelentése a
Viktoriánus korszakban: viszonzott tiszta szerelem. /Ambrosia flower/. A múlt századelőn az
előkelő szalonokban az ambrózia illat volt az úri, és az előkelő illat. Ez pedig a parlagfű, az
ambrosia artemisifolia illata volt.
Idézetek Somlósi Lajos: A Magyar Konyha előadásából:
"...A parlagfűnek az a természetben a feladata, hogy megóvja a földet a kiszáradástól. Ahol parlagon
van egy földdarab, ott elszaporodik, hogy megóvja, az adott föld területét. Ahogy megóvta, azután
átadja a helyét más növényeknek, amelyek az így megóvott talajon már képesek voltak megmaradni
és szaporodni.
10 évvel ezelőtt két kisbusznyi allergiás gyermek lett kirándultatva Dobogókőre. A gyermekek
allergiás betegek voltak, s Dobogókőn a parlagfűben játszottak, pedig akkor volt a virágzása, és
senki sem prüszkölt, senki sem váladékozott tőle! Sokan szedtek csokorba parlagfüvet, hogy otthon
büszkélkedjenek vele, hogy már nem allergiásak a parlagfűre. Ahogy a buszok beértek a Flórián tér
közelébe, szegény gyermekek elkezdtek prüszkölni, köhögni. Vajon miért? Azért mert az autók
kipufogó gázai lemarták a pollenek védőburkát, amely védőburok alatt a polleneknek a bogáncsra
hasonlító kis karmai vannak. Ezek a kis karmocskák irritálták a légutak nyálkahártyáit. Addig, amíg
ép volt a védőburok, addig nem allergizáltak!!! Akkor most ki a hibás a parlagfű, amelynek a
pollenje védőburokkal van ellátva, hogy ne sértse meg a légutak nyálkahártyáit, vagy a kipufogó
gázok, amelyek lebontják (lemarják) a védőburkot? Nem az autókat kellene inkább irtani, vagy a
városokból kitiltani? Vajon m iért erőltetik még a kőolajszármazékokból nyert hajtóanyagokkal
üzemelő motorok gyártását, üzemeltetését, amikor van, vannak sokkal környezetkímélőbb,
környezettisztább üzemanyagok, hajtóanyagok is?
A gyógyszeriparnak óriási üzlet az orvostudomány által gyógyíthatatlannak kikiáltott allergiás
betegségek gyógyszeres kezelése. Ma már a lakosság 30 %-a allergiás, vagy asztmás, s ők biztos
gyógyszerfogyasztók.
A múlt évezred utolsó éveiben Fejér megyében egy több hektáros területet hagytak parlagon,
szándékosan kutatásként, hogy mi lesz ezzel a földdarabbal a természet törvényei szerint. Első
évben teljes területét beterítette a parlagfű (hogy honnan tudta meg, hogy ott van egy üres
földdarab?). A második évben már a parlagfű több, mint 50 %-ban visszaszorult és átadta a helyét
más növénykultúráknak (megjelent a lóhere, a gyermekláncfű, az útilapu (bojtorján), a lósóska,
fehér üröm, máriatövis, paréj, libatop, stb). A következő évben már 20 % alá esett vissza a parlagfű
aránya az adott területen, pedig senki sem irtotta!!. Öt év elteltével pedig mindössze az eredeti
terület 1-2 %-án volt csak parlagfű!! Nem kell tehát irtani, visszafogja az önmagát is a
szaporodásban, ha nincs megműveletlen terület, mert neki az a teremtéstől rendelt feladata, hogy
megóvja a
termőföldet a kiszáradástól, s teszi a "dolgát"!

Az emberi szervezet tökéletes. Még az önmaga iránt tanúsított barbár magatartás ellenére is az
esetek többségében legalább 30-40 évig betegeskedés nélkül él. Az ember korábban nem érzett
fájdalmakat, de egyszer csak számos betegség támadja meg. Azonnal a kórházhoz fordul
segítségért, az orvos pedig, amikor felteszi neki a kérdést, honnan erednek ezek a kórok, azt feleli
neki: "Mit akar Ön, hiszen ezek a korral járó betegségek." Szemüveget rendelnek a betegnek,
eltávolítják salakanyagokkal, kövekkel, baktériumokkal telített szerveit, kioperálják daganatait, stb.
Az okok pedig, melyek ehhez az állapothoz vezettek, senkit nem érdekelnek, beleértve magát a
beteget is.
Az emberek kifejlesztették a vegyi alapú gyógyszereket. A szervezetet azonban nem lehet becsapni.
A szervezetnek csakis természetes eredetű gyógyszerekre van szüksége. Mi pedig tulajdonképpen
egy tömegpusztító élelmiszer- és gyógyszeripari korszak feltételei között élünk.
A táplálkozás is nagyon sokat jelent az immunrendszer erősítése szempontjából. A mai átlagember
az élelmiszeripar által gyártott különféle tartósítószereket, ízfokozókat, állományjavítókat,
mesterséges színezékeket, "természet azonos" aromákat, emulgeáló-szereket, stb. tartalmazó, agyon
sütött-főzött, hőkezelt ételeket fogyasztja. Az ipari élelmiszerekben levő különböző vegyszerek
annyira feldúsulnak az ilyen táplálékokat fogyasztó emberekben, hogy a szervezetük
immunrendszerét teljesen leköti az ezen anyagok elleni küzdelem, s ha ilyenkor virágzik egy
parlagfű, egy fűzfa, egy ürömféle, akkor annak az egyébként hasznos pollenjei már teljesen
megzavarják a szervezetet (autoimmun reakciók). De nemcsak az ipari élelmiszer-előállítás során
mérgeződik az étel, hanem a megtermelés során is, mivel többnyire ez is iparilag történik. Például
az állatok, hogy minél előbb vágásérettek legyenek, különböző kémiai anabolitikus szereket
kapnak, hogy minél előbb meg legyen - mozgás nélkül - az izomtömegük. Az ember az ilyen
szereket a hússal együtt elfogyasztja, ezek a szerek egy idő után feldúsulnak, akkumulálódnak a
szervezetben, ami aztán mérgezi a szervezetet, gyengíti az immunrendszert. Régen az állatok
izomzata a mozgástól (legelő, rét) alakult ki, nem tartalmazott ilyen szereket. Az állatok tápláléka
sem tartalmazott annyi káros anyagot, mint napjainkban.
Az iparszerűen tartott állatok, hogy ne kapjanak el egymástól különböző állatbetegségeket (száj- és
körömfájás, tüdővész, takonykór, streptococcus, fakultatíve patogén baktériumok stb.), állandóan,
-tápba keverten- különböző gyógyszereket, antibiotikumokat kapnak, melyeknek maradványai
szintén belekerülnek a húst fogyasztó ember szervezetébe."

A tudatlan ember arra a növényre, amit nem ismer, azt mondja: gaz. Nagymama annak idején azt
mondta: "... a gaz a föld "idös gyereke". Az már más téma, hogy az "i" betűből hogyan lett é, és az
"ö"-ből e.
A gyógyszeripartól nem várhatjuk el egészségünket. Az egy iparág - méghozzá jövedelmezőbb, mint
a hadiipar. Jelszava a profit maximalizálás (bármi áron). Nagyon sok jó ember abból indul ki, hogy
környezete is az. Elvárja, hogy a rendszer majd gondoskodik róla. Ez óriási tévedés. Ha a
gyógyszerek meggyógyítanának, nem csak szimptómákat szüntetnének meg vagy enyhítenének,
rövidesen nagyon kevés gyógyszer fogyna. Világos? Ez a részvényeseknek biztosan nem az érdekük.
Profit maximalizálásuk egyik nagyon hatásos eszköze, a konkurencia kiiktatása. Amennyire kifele a
toleranciát hirdetik, ennek pont az ellenkezőjét gyakorolják. Nyilván, ha betiltják a sok olcsó

gyógynövényt, több "gyógy"?szer fog fogyni. Hogy mennyire régi a módszer, itt egy példa Fehér

Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció (Magyar táltos és mágusperek )
könyvében említi, hogy a magyar "füves" gyógyítókat az 1200-as években az idegen
doktorok boszorkányság vádjával jelentették fel, hogy kiiktassák őket mint
konkurenciát, az idegen doktorok ugyanis nagyon sokba kerültek, a helyi gyógyítók
pedig nem kértek pénzt. A sötét középkor előtti világban a beteg a gyógyítójánál
lakott, így a gyógyító érdeke volt, hogy betege meggyógyuljon, és ne kelljen ott
laknia. A jó gyógyítónak kevés betege volt, mert meggyógyított mindenkit. A mai
világban a sok beteget összegyűjtik a kór házban, és esetleg ott kapnak el egyéb
betegséget a nagymértékű betegséggyűjteményből.

