
allergia
(anikogyorgyi, 2011.06.03 06:38) 

Lehet hogy a paradicsomtól, amit vettem, de kirepedezett a tenyerem, hólyagok is voltak rajta, 
(pedig mostam a paradicsomot házi szappannal), vagy mástól, mindennel próbálkoztam, este 
vettem észre, hogy a hólyagok beszáradtak, ahol fecskefűvel kentem, nosza este kimentem 
lámpával fecskefűért, és gyökerével megint bekentem, összehúzta a repedéseket, és már nem is 
fáj,igaz érdekes színe lett a tenyeremnek, de hát az én tenyerem, kinek mi köze hozzá :)))) 

Válasz 

mag 2
(anikogyorgyi, 2011.06.02 21:25) 

Szóljatok, ha kell, most érik, tudok szedni :)) 

Válasz 

mag
(anikogyorgyi, 2011.04.26 21:02) 

Ha valakit érdekel, megpróbálok gyűjteni, szóljatok, és Zolin keresztül megbeszéljük a többi 
részletet ! :) 

Válasz 

ma van Telihold
(anikogyorgyi, 2011.04.18 22:13) 

ilyenkor kell elkezdeni a kezelést, külsőleg, lehetőleg a gyökér nedvét használjuk a szemölcsre, 
vagy a magházból jövő "vért", 2 hétig, tehát Újholdig, nekem a mindkét talpam volt tele, az 
onkológián nem mertek hozzányúlni, hogy elrákosodhat, felírtak egy sugár fertőzötteknek való 
krémet(Férjem fordította le), attól csak több lett,mikor egy kozmetikus ajánlotta a fecskefüvet,(épp 
továbbképzésről jött meg Franciaországból) akkor vettem meg Maria Treben könyvét, és 
szerencsémre a közelben, a Duna parton találtam fecskefüvet kutyasétáltatás közben, leültem a 
földre, épp nyár volt, le a papucsot, és kentem, kentem, akkor még nem tudtam, hogy nem minden 
nap kell, tehát Teliholdtól Újholdig, növekvő holdnál SZÜNET !!!
2 hónap alatt múlt el a 4 évig tartó küzdelem, és a bőrgyógyásztól bőrgyógyászig tartó állandó 
jövés-menés !!!

Érdekes, Férjem kezén megjelentek barna foltok, és bekentem, azok is elmúltak, most hogy 
öregségi foltnak nevezett valami, vagy más sejtburjánzásféle volt nem tudom, de a lényeg a 
végeredmény :))

Nem lehet kiirtani, Istennek hála, lekaszálhatjuk, kinő, minden mag kikel, van aki télire is beviszi 
cserépben, nekem még nem volt rá szükség :))

Azt tudom, hogy valamilyen ezüst vegyület van benne, anno megkerestek minket, hogy 
forgalmazhatnánk Németországba, nem tudtunk akkor ezzel mit kezdeni ...

Én hálás vagyok a fecskefűnek, mert általa kezdtem érdeklődni a gyógynövények iránt, ja és nem 
válogatós a föld milyensége szempontjából, most is sok van, és már vittek is tőlünk, kártevője, 
ellensége nincs !!! Okos kis növény, védi magát, mint majd minden növényke, ha hagyjuk :))

Remélem, segítettem :)) 

Válasz 



leírtam 
(anikogyorgyi, 2011.04.17 22:36) 

És eltűnt, na majd holnap .... 

Válasz 

Az egyik kedvencem :)
(anikogyorgyi, 2011.04.17 13:12) 

Majd este leírom a tapasztalataimat, most megyek vissza az Áldott Anyaföldre :) 

Válasz 
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