
nekem is volt
(anikogyorgyi, 2011.04.12 08:32) 

Amikor a teraszt nagyobbítottuk, kipusztult, sajna. A szomszéd néniél még van, majd kérek tőle, 
nagyon szép növényke, szerintem sokan nem is tudják, hogy gyógynövény.

Echinacea csepp mindig van itthon, télen is szedtem. 

Válasz 

Re: nekem is volt
(sound, 2011.04.13 13:10) 

Kedves anikogyorgyi!
Tőszaporítást ajánlanék, akár a hajszálgyökerek és egy levélnyi rész leválasztásával is sok kis 
növényt lehet létrehozni belőlük.
A magok nagyon nehezen és rosszul kelnek, és egy év csak azzal telik náluk, hogy fenmaradnak 
és télre készülnek a kiveszés ellen, ezért jobb a gyökerek szétvágása ketté, vagy a szélhajtások 
leválasztása róluk úgy, hogy egyik felén megbontjuk a földet, leválasztjuk az épp most levelező 
részt egy pici gyökérrel, de magát a fő gyökeret benn hagyju a tulajdonosnak. 
Általában jó, laza talajon harmadik évben már szedhető a gyökér. Ha rossz a talaj, kötött, akkor 
rengeteg mellékgyökeret hoz, jó neki a rendszeres öntözés is, akkor is a főgyökér fejlődik jobban. 
Nem szereti a meszes talajt, kiveszik tőle, és a tarack is képes megölni.
A saját magunk előállított cseppek elkészítése sokkal gazdaságosabb. Most 30 ml gyökércsepp 
33%-os szárazanyagtartalommal, vagyis annyi volt a darabolt gyökér aránya a szeszhez képest, 
eléri az 1800 Ft-ot. 1800 Ft-ért vehetünk, fél liter jó házi körte vagy barack pálinkát is. A körte jobb, 
mert nem büdös. 500 ml Echinace csepphez 150 g lemosott és darabolt gyökeret kell tenni, és egy 
nagy család szükségletét fedezi egy éven keresztül. Ősszel és tavasszal gyüjthető a gyökér, egész 
nyáron viszont a virágjából is készíthetünk. Ez gyengébb hatóanyagban, de egyszerű 
megfázásoknál alkalmazható az ebből kinyert csepp is, vagy pl. sima nyári hasmenéseknél. 
Leveléből és virágjából teát is készíthetünk nyáron. 

Válasz 

Re: Re: nekem is volt
(anikogyorgyi, 2011.04.13 20:01) 

Kedves Sound !
Nagyon köszönöm a nekem írt válaszodat !
Azon gondolkodtam, hogy 0-ás vércsoportúak vagyunk Férjemmel, azt írtad nekünk nem ajánlott, 
akkor most használjuk, vagy ne ?
Várom válaszodat, előre is köszönöm :)) 

Válasz 

Re: Re: Re: nekem is volt
(sound, 2011.04.13 21:00) 

Kedves anikogyorgyi!
Az orbáncfűnél részletesebben válaszoltam neked, hogy hogyan járjon el az akinek tiltott 
valamelyik gyógynövény vércsoport táplálkozás szempontjából, de természetesen lehet alkalmazni 
a 0-ásnak is, de itt még egy fontos dolog van a kasvirágnál, hogy alapvetően annak szoktam csak 
ajánlani rendszeres fogyasztását, aki ha 0-ás ugyan, de köpcös és kicsit zsírosabb termetű. A 
sovány termetű 0-ások csak kifejezetten betegség esetén alkalmazzák belsőlegesen, pl. 
mellhártyagyulladás, tüdőgyulladás. Megóvásra csak alkalmanként és sokfajtát váltogassak, akár 
kétnaponta más-más számukra jótékony teát fogyasszanak.
A teljes táblázat megtalálható:



http://www.kapu.eoldal.hu/cikkek/vercsoport-tablazat/vercsoport-tablazat.html
és a
http://www.kapu.eoldal.hu/cikkek/vercsoport-tablazat/vercsoport-tablazat-ii_.html
helyen, bár egy kicsit el van csúszva, de azért használható.
A 0-vércsoport nagyon ellenálló a sejtelváltozásos betegségek és bakteriális betegségek ellen, míg 
a vírusokkal szemben szinte teljesen kiszolgáltatott, és főleg az ízületi betegségekre és a reumára, 
köszvényre hajlamos, mai táplálkozási viszonyaink miatt. Természetesen a jelenlegi táplálkozás 
miatt a sejtelváltozásos betegségek is gyakrabban támadják meg ezt a vércsoportot, míg 20 évvel 
ezelőtt alig volt rákos 0-ás betegem, most sajnos egyre több van közöttük is. A kurkumát nagyon 
ajánlom, ha több tiltott gyógynövényt használna kényszerűségből egy 0-ás, vagy ott vannak a 
hagymák, amik szintén jótékonyak számara.
Megfigyelésem pl. az is, hogy a vércsoport ajánlások és az egyes emberek allergiás vagy 
emésztési problémái között összefüggés van, pl. gluténallergia, teljes tejcukor allergia stb.
Remélem segíthettem a megértését a lényegnek? :) 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: nekem is volt
(anikogyorgyi, 2011.04.14 11:52) 

Kedves Sound !
Igen, segítettél, a kurkumát használjuk, ezt írtam a kurkumás bejegyzésnél, sok hagymát eszünk, 
főleg fokhagymát, sajna a medvehagymáim lassan szaporodnak, gondolom nem igazán érzik jól 
magukat a mi talajunkban, snidlinget is sokat eszünk, na majd akkor váltogatjuk a teákat :))
Köszönöm szépen kimerítő válaszodat, Zolinak elküldtem a Delfines linket, és kértem küldje át 
Neked :))
Remélem tetszeni fog ! 

Válasz 

Re: nekem is volt
(sound, 2011.04.16 19:44) 

Köszönöm, megkaptam. :)
Engedelmeddel, ha gondolod, ezt személyesebben is megtehetem feléd? 

Válasz 

Re: Re: nekem is volt
(anikogyorgyi, 2011.04.16 20:21) 

"Köszönöm, megkaptam. :)
Engedelmeddel, ha gondolod, ezt személyesebben is megtehetem feléd?"

Persze, az email címem megvan Zolinál, személyesen is megbeszélhetünk bármit, skype is van, 
írjál nekem, nagyon boldoggá tennél, olyan nagy tudással rendelkezel, hogy tényleg jó lenne ! :)))

Nagyon kedvelem az építő jellegű beszélgetést, okos Emberekkel :)) 

Válasz 

Re: Re: 2 nekem is volt
(anikogyorgyi, 2011.04.16 21:50) 

Jajj, szívesen :))))) 

Válasz 
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