
kertészkedőknek !!!

(anikogyorgyi, 2011.04.15 06:27) 
http://www.naptarak.com/naptarak_kert_hold.html

Lehet nyomtatni, vagy lehet nézni naponta, én már mindent így ültetek, mivel Hold a jegyekben és a fázisai 
mindenre hatással van :)))) 

Válasz 

Re: és nem kertészkedőknek is!!!
(sound, 2011.04.19 14:14) 
A holdfázisok nagy mértékben hatnak a női termékenységre is.
A természetes védekezési módokat alkalmazók között ott szokott előfordulni nem várt gyermekáldás, 
amikor ugyan nem középidőben van a jövendőbeli anya, de a saját születési idejének a holdnapjában, vagyis 
ugyanabban az állásban tartózkodik. Ez a holdképlet ugyanis 85%-os termékenységi mutatót nyújt, míg az 
ovuláció figyeléses módszer, csak 50%-os termékenységi mutatóval rendelkezik.
Ha a nő, önmaga születési holdállásában van, akkor soron kívűli ovulációra hajlamos, ami gyermekáldást 
von maga után, még akkor is, ha a reggeli hőmérőzés ennek semmilyen jelét nem mutatja, ugyanis a 
peteérés az házastársi együttlét után indul be, így a férfi életképes spermiuma még 72 órán belül találkozik, 
ezzel a soron kívüli ért petével.
A legbiztosabb megtermékenyülési időszak azonban az, ha az ovuláció és a holnap a nőnél ugyanarra a 
napra esik, vagy +, -, két nap.
Aki még a születendő gyermek egészségügyi állapotát, esetleg a nemét is be szeretné határolni, annak 
ajánlom utánaolvasni a Jónás-naptárnak a neten. 

Válasz 

Re: Re: és nem kertészkedőknek is!!!
(sounc, 2011.04.19 14:17) 
Bocsánat egy "d" betű kimaradt! A pontos mondat így szól:
A legbiztosabb megtermékenyülési időszak azonban az, ha az ovuláció és a holdnap a nőnél ugyanarra a 
napra esik, vagy +, -, két nap.

Válasz 

Re: Re: Re: és nem kertészkedőknek is!!!
(anikogyorgyi, 2011.04.20 06:58) 
Kedves Sound !

Igen, ezt kevesen tudják, (én tudom) és már gondoltam, rá hogy megírom, hogy minél többen legyünk, mi 
Magyarok !!!
Általában 2 gyermek fogan meg, csak az erősebb marad és fejlődik tovább, azt hiszem ezt kevesen tudják :)) 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: és nem kertészkedőknek is!!!
(anikogyorgyi, 2011.04.20 07:07) 
Ja, és a hab a tortán, ha netán menses alatt esnek szerelembe és pont akkor van Hold a születési helyzetben, 
akkor is van peteérés, sokan így kerülnek Áldott állapotba ! 

Válasz 



már szép levelei vannak a Lestyánnak
(anikogyorgyi, 2011.04.15 06:16) 
Szaporodott is, már elajándékoztam, ez mézes eltevés, és a tea pontos adagja nagyon érdekelne, ha van egy 
kis időd :))
"
Mellkasi elhurutosodásnál, nyákos tüdő- vagy mellhártyában, önmagában, vagy teakeverékekben 
alkalmazzuk. Az egész mellkasra borogatás is tehető tinktúrájából vagy teájából. Mézben eltéve, időskori 
elhurutosodás és gyengeség esetén értékes erősítőszer."

A mustármaghoz, van egy tavaszi tisztítókúra,6 héten keresztül minden este lefekvés előtt egy evőkanállal 1 
pohárvízzel le kell nyelni, nem kell szétrágni, reggel éhgyomorra szintén 1 kanál 1 pohár vízzel.
Ősszel megismételhető :))

Na mivel ígértem, a veteményezésnél a gyökérzöldségek sorát fertőtlenítsük tiszta fahamuval, én mindig 
elteszem, a káposzta félékre is lehet szórni, ha nedvesek, leviszi az ugróbolhának nevezett fekete bogarakat, 
ha a veteményben hangya fészek lenne, ott biztos földsugárzás, vagy épp csomópont van, szórjuk be 
fahamuval.

A gyümölcsösben is hasznát vehetjük a fahamunak, itt a faluban az egyik ismerősünk lereszeli a házi 
szappant, beáztatja, és bekeveri fahamuval, kicsit állni hagyja, többször átszűri, azzal permetezik, még nem 
próbáltam, mert nem volt rá szükség, a szappan a tapadás miatt kell bele :)) 

Válasz 

Re: már szép levelei vannak a Lestyánnak
(gyöngy, 2011.04.18 13:09) 
Lestyánhoz kiegészítők:
"A régi öregek gyógynövényként is becsülték. Tudták, hogy a lestyántea gyorsan mérsékli a 
gyomorfájdalmakat. Ráadásul méregtelenít, ha például túl sok nikotin és alkohol került a szervezetünkbe.
A lestyán gyomorégésre az egyik legjobb gyógynövény. Gyomorerősítő, emésztést serkentő és erős vízhajtó 
hatású (vizelethajtóként ödémák levezetésére használják). Vesekő és vesehomok kialakulásának 
megelőzésére alkalmas. Puffadtság esetén három-hat csepp lestyánból kivont illóolajat ajánlatos bevenni, 
amely az aromaanyagokon kívül kumarinokat, cukrot, angelika-, alma- és kávésavat tartalmaz. A 
gyógyászatban teakeverékek és tinktúrák készülnek belőle.
Alkalmazási javaslat: „Vízhajtóként 1-2 teáskanál vágott, szárított gyökeret (2-4 g) 150 ml forrásban lévő 
vízzel leöntenek, 10-15 percig állni hagyják, majd leszűrik. Naponta többször 1 csésze tea javasolt az 
étkezési szünetekben, viszont vesegyulladás, illetve a húgyutak gyulladásos megbetegedéseinél tilos az 
alkalmazása. Átlagos napi dózis: 4,5-9 g.” (Kéry, 2000)
Jó tudni!
Áldott állapotban lévő nők számára nem ajánlatos a lestyán fogyasztása, mivel ingerelheti a veséket, és 
rosszullétet okozhat.
Hosszabb ideig történő használata során fényérzékenység alakulhat ki.
Használata ellenjavallt elégtelen veseműködés, húgyúti gyulladások esetén. "

A levél mézes szirupot, ugyanúgy kell készíteni mint a Martilapu szirupot is. Elég erős lesz, ezért hígítani is 
lehet, vagy más teákba is belekeverhető plusz alkotórészként. Gyermekek és idősek szívesebben fogadják, 
mint a keserű teákat. Napi adagja három teáskanálnál több ne legyen!
A leveléből teát készíteni pedig úgy kell, mint a Petrezselyem levélnél is: Egy szál-vagy három levélkét 
leforrázunk, majd állni hagyjuk kb. 3 percig lefedve, majd fogyasztjuk vízhajtás céljára. Szárított levélből 
egy teáskanál az arány 2 dl forró vízzel leöntve. 

Válasz 



Re: Re: már szép levelei vannak a Lestyánnak
(anikogyorgyi, 2011.04.19 07:05) 
De jó, tegnap vettem észre, hogy hozott még 3 kis növénykét :)
Nyersen is lehet enni ?
A petrezselymet szoktam rágcsálni, nem vagyok beteg, csak szeretek "legelni", a zellerlevelet is nagyon 
szeretem.

Válasz 

Re: Re: Re: már szép levelei vannak a Lestyánnak
(gyöngy, 2011.04.19 14:02) 
A gyökér nagyon erős hatású, nem ajánlom rágcsálni, de a levélzetből lehet alkalomadtán, két-három kis 
levélkét megenni is, vagy egyéb zöldsalátába keverni.
A petrezselyemzöldet is csak kis mennyiségben ajánlott.
Mire az ember ilyenkor végig megy a veteményesen és mindenből eszeget egy-két levelet, már aznapra meg 
is van a méregtelenítés. :)) 

Válasz 

metélőhagyma
(anikogyorgyi, 2011.02.22 11:38) 
Sárga répa ültetésünket kerítsük be vele, nem megy a répába a féreg. 

Válasz 

Re: metélőhagyma/anikogyorgyi
(gyöngy, 2011.02.23 01:17) 
Köszönöm a kiegészítőket, amiket ideírtál. 

Válasz 

Re: Re: metélőhagyma/anikogyorgyi
(anikogyorgyi, 2011.02.23 08:36) 
Nagyon szívesen :) majd még egyszer átolvasom, hátha van még valami"bennem" :) 

Válasz 

Magyarország
(Varga Anna, 2011.02.22 08:52) 
Könyörgöm! a timsó MÉREG! nézzetek utána! 

Válasz 

Re: Magyarország(Varga Anna, 2011.02.22
(gyöngy, 2011.02.23 01:13) 
Timsó, (kálium-alumínium-szulfát) Kal (SO4)2 12 H2O
Kristályos, hő hatására elveszti kristályvizét (égetett timsó, római timsó) erősen higroszkópos.
Bőrre gyakorolt hatása:
- Vérzéscsillapító
- erélyes összehúzó



- gyulladáscsökkentő
- fertőtlenítő
Vérzéscsillapító stiftek készítésére használják.
Az összehúzó arcszesz alkotórésze, peelingekben és összehúzó pakolásokban is megtalálható.

Az említett receptúrában öblögetés céljára 2%-ban vesz részt. A bőrön keresztül is felszívódó anyag, s eddig 
még senkinek nem lett tőle nagyobb baja, pedig közvetlenül a véráramba is bekerülhet belőle kicsiny 
mennyiség, a borotválkozás közbeni vérzés elállítása kapcsán.
Jelenleg, izzadást gátló hatású tömböcskék formájában találkozhatunk vele, vagy mint tartósítószer van 
alkalmazásban.

A timsó sejtszilárdító, keményítő hatású, ezért lágy husú gyümölcsök, valamint zöldségfélék (dinnye, 
uborka, paprika) tartosítására használható.
Felhasználás:
4 l hideg csapvíz, 1 l 10%-os ecet, 25 dkg cukor, 16 dkg só, 1 evőkanál borkénpor, 1 csapott mokkáskanál 
timsó. Ez a lé előre elkészíthető és bármire (uborka, paprika) ráönthető.

Természetesen nem kell mindenkinek ezt a receptet elkészíteni és alkalmazni.
Nem tudom, talán a TRISÓ-val (Képlete: Na3PO4) lehet téveszteni, aminek elég erős zsíroldó hatása van, 
de még ezt is alkalmazzuk befőzések alkalmával, és vízlágyításra. 

Az alkálifémek sóinál és oldatainál, a töménységre kell figyelni, hisz míg valami hígított formában 
gyógyszer lehet, nagy mennyiségben lehet méreg, de még a Trisónál is a napi adag 70 mg/testsúlykgban van 
korlátozva, mert a trinátrium-foszfátot alkotó foszforsav erős kalcium-megkötő képessége miatt a 
szervezetből kalciumot von el, és nem azért mert mérgező lenne.
Szóval nem tudom, hogy mire gondolhattál... 

Válasz 

lestyán
(anikogyorgyi, 2011.02.22 11:35) 
Csodás fűszer is, zöldség- és tojáslevesbe, és főzelékbe használom, persze csak tálaláskor, nem főzöm, 
szoktam fagyasztani is télire. Pizzára is tehetjük, pikáns ízt ad. 

Válasz 

dió
(anikogyorgyi, 2011.02.22 11:24) 
Almával együtt fogyasszátok, segíti egyik a másikban lévő vitaminok, ásványi anyagok felszívódását.

Ha van lehetőség, üveges ásványvizet vegyetek, a műanyag flakonban tárolt "bármi" majdnem mérgező.
Aki tud gyógyvíz forrást, onnan hozzon vizet, persze üvegben.
A fúrt kút víz "drága kincs", a mienk 48 m-en van, mindenki aki hozzánk jön viszi. 

Válasz 

vérehulló fecskefű
(anikogyorgyi, 2011.02.22 10:56) 
Elmulasztja a szemölcsöt, bárhol, bármennyit, teliholdkor kell kezdeni és újholdig naponta a szemölcsre pár 
csepp a "véréből", a legerősebb a gyökérzetben van, saját tapasztalat, régebben a talpaim tele voltak 
szemölccsel még az onkológián sem mertek hozzányúlni, és egy kozmetikusnál hallottam erről a csodás 
növényről, nosza megvettem első gyógynövénykönyvem Maria Treben első kiadását.

A Paracetamol tartalmú SZEREKET NE VEGYÉTEK, SEJTMÉREG !!!!!!!!!



A pyrinek közül csak az Algopyrint használjuk.

Sós vízzel lehet orrot "pucolni" fültisztítóval, kicsit csíp, nem baj, én ha nagyon bedugul az orrom, 
propolisszal szoktam kezelni, az csíp a legjobban. 

Válasz 

XXX
(Eszter, 2011.02.21 16:28) 
Ez aztán a kincsestár!!! 

Válasz 

Bor
(gyöngy, 2011.01.30 14:47) 
Az ebben a cikkben lévő "bor-recept" sima megfázásos meghülés esetére van összeállítva. De bárki 
készíthet, bármilyen összetevővel ilyen bort, a lényege, hogy maga a gyógynövény hatóanyaga teaként, 
vagyis folyadékban, vízben kioldású legyen.
Az olajos közegben lévőkkel, vagy a főzést is igénylő gyógynövényeknél ezt az eljárást nem tudjuk 
alkalmazni. 

Válasz 

Deutschland , Türkheim 
(gyöngy, 2011.01.30 14:40) 
Bocsánat, most vettem észre a bejegyzését!
Speciel én a téli időre egy liter borba, sok influenzára való gyógynövényt szoktam beletenni, de amire a 
kedves édesanyjának szüksége lenne, arra is van egy keverékem.
Ezek alkotórészeit úgy válogattam össze, hogy semmivel ne ütközzenek, ne legyenek erős hatású szerek, és 
csak akkor szívódnak fel a szervezetben, ha arra a felhasználónak szüksége van. Minden szövetállományra 
van benne alkotórész, és elvégzi a méregtelenítést is, és a gyógyítást is.
Maga a gyógyulás, ilyen összetett esetben sávos, azaz hol az egyik rendeződik egy kicsit, hol a másik, 
egészen addig, amíg át nem lendül az egész szervezet a megifjulás rendszerébe, de mégsem okoz az egész 
szervezet összhangjában felfordulást sosem.
Természetesen, ha már valamely szervi elváltozás is van, akkor azt figyelembe kell venni ilyenkor is, 
gondolok itt pl. szívbillentyű sorvadásra, vagy valamely szerv eltávolított voltára.
Levélben, egyénileg megkereshet a következő címen: 
gyogytan@freemail.hu
Kérem jelezze a tárgyban, hogy "információ kérés"-ről van szó. 

Válasz 

Deutschland , Türkheim 

(Elisabeth Bodony, 2011.01.09 15:45) 
Tisztelt Uram/Hölgyem.
Nem vagyok hive a gyógyszeres kezeléseknek. A családomban az édesanyám sulyos beteg. Magas 
vérnyomással, Szivbillentyü meszedeséssel, Cukorbetegséggel, Izületi és izomsorvadással, 
&#200;relmeszesedéssel kezelik. Jelenleg 81 éves.Rengeteg gyógyszert fogyaszt. Ezüst Colloid a 
baktériumölö szer, és OMRON E4 készüleket a fájdalomcsillapitása ellen alkalmazom. Hogy kevesebb 
legyen a gyógyszer bevitele. Ami már a gyomrát is tönkretette. Amit tudok alkalmazni azt 
megteszem.Sajnos igazából a gyógynövények sem tudnak hatásos segitséget adni. Mivel nem lehet 
alkalmazni öket inteziven, mert ami hatásos lenne az egyik betegségére, azt nem alkalmazhatom a másikra. 
A salyát egészségünkért is a gyógynövényekhez nyulok. Mivel az édesanyámat is a nyagyanyám, aki a falu 



természetgyógyásza volt gyógyfüvekkel gyógyitotta. Csak sajnos nem maradttak fennt a receptjei csak 
amire az anyukám emlékszik. Kiványcsi lennék, hogy a Bor receptjét milyen betegségre lehet alkalmazni. 

Válasz 
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