
Egyéb

(sound, 2010.12.18 10:54) 

Az előző hsz-em a FAHÉJRA vonatkozott. Elnézést!

Amikor nem egy anyagot használunk, akkor persze minden anyagnak meg is változhatnak a tulajdonságai. Az 
egymásra hatásával vagy fokozhat, vagy csökkenthet egyes tulajdonságokat a másik hatóanyagban.
Tehát ilyenkor mind a kettő, vagy több hatóanyag minden tulajdonságát is ismerni is, minden embertípusra és minden 
betegségre, majd utána jön a megfigyelés az egyéneknél, a kombinált fogyasztásra vonatkozóan.
Nem olyan egyszerű ám a dolog, mint azt sokan gondolják...:)

A Fahéj pl. nagyon hevítő tulajdonságú anyag, ezért vannak bizonyos embertípusok, akiknek egyáltalán ne ajánlott, 
hisz az embertípus egyben egy bizonyos biológiai tulajdonságokat is hordoz.
A Fahéj nagyon fokozó. Tehát ott jó alkalmazni, ahol beindítani kell valamit, ahol túl nagy a nyugodság, vagy 
kimerülés. Ezért a Sovány és a nagyon Elhízott embertípusok gyógynövénye, míg a Köpcös, vérmes embereknek 
túlfokozottságot hozhat létre, s veszélyes is lehet számukra.
Egy sovány embe, vagy egy elhízott ember szíve nem ugyanazért betegszik meg, mint egy köpcösé, sőt a vérük sem 
ugyanazok miatt a dolgok "romolnak" meg.

A Fahéj használata nem ajánlott felfokozott embertípusoknak, vérzési, és vérképzési rendellenességek esetén. 
Óvatosan, csak kis adagokban alkalmazzák, azok, akik vérhígítót szednek. Valamint terheseknek szintén nem 
ajánlott. 

Válasz 

napi dosis

(sound, 2010.12.18 10:41) 

Sokszor az a baj ezekkel a receptekkel, hogy nem tartalmaznak ajánlásokat, s nem egységében látják az embert, 
egyediségében, hanem csak úgy általánosan. Persze minden recept jó, s minden gyógy-anyag is, de viszont vannak 
ám, olyan élethelyzetek is, vagy egyéb betegségek, amikor bizonyos gyógy-anyagok használata árthat is. 

A napi ajánlatban tudok segíteni:
Főzet: 4-5 körömnyi Fahéj darabot, vagy 4 teáskanál őröltet, öntsünk fel 7,5 dl vízzel és lassú tűzön párologtassuk 
felére. Szűrjük, majd teáskanálnyi adagokban napi 3 alkalommal fogyasszunk, belőle, míg el nem fogy. Hűtőben 
tároljuk.
Tea: 1 kávéskanál őrölt port forrázzunk le 2,5 dl vízzel, majd lefedve, hagyjuk állni 10-15 percig. Szűrjük, majd 
fogyasztjuk.
Por: Napi fogyasztásban 500-1000 mg port osszunk 3-5 részre.
Tinktúra: 10-15 g porra, öntsünk 2,5 dl 40%-os alkoholt, hagyjuk állni. 4-5 nap után szűrhető.
Massza: Kevés zsírral, vagy kemény krémmel keverjük össze a port. A porból 1 arányt, a krémből 3 arányt 
számoljunk.

Válasz 

zsoki.001@gmail.com

(zsoki, 2010.12.17 12:36) 

Én kb. 2 hónapig naponta 3 x szedtem, velem szó szerint csodát művelt ez a keverék. (pedig nem nagyon hittem, 
hogy észrevehető változást okoz, inkább csak úgy vitamin, ásványi anyag pótlásként szedtem) 2000 óta 
szívritmuszavarom volt 210-es pulzusszámmal. Naponta sokszor 5-10 x is "felpörögtem". Az elmúlt 2 hónapban eddig 
2x jött elő a ritmuszavar nagyon enyhén. Az orrmandulám úgy 20éve folyamatosan gyulladt, (volt) alig kaptam 
levegőt. Ez is elmúlt, eltűntek az orrmanduláim, furcsa érzés "teli tüdővel lélegezni) :-)). 

Válasz 

magor@businesstel.hu

(Császár Lászlóné, 2010.07.29 21:09) 

Kérdés, ha szívbetegség esetén fogyasztom a leírt mennyiséget, akkor mit tegyek a szívgyógyszerrel? Elhagyható a 
gyógyszer (Dilzem) vagy? A kettő együtt milyen hatást fog kiváltani? 

Válasz 



feledi.mtys@gmail.com

(Feledi Mátyás, 2010.07.27 12:33) 

Én sok helyen hiányolom az adagolást,illetve az elkészités módját. Lehet mindig fogyaztani és annál
mennyi méz mennyi fahéj kell? 

Válasz 

Allergia

(Nusi, 2010.03.16 14:41) 

Kicsit óvatosan fogalmaznék akkor amikor az allergiáról beszélünk.Máshogy vélekedik az aki egészséges, de csak 
egy évben egyszer "szénanáthás",
más ha élelmiszer allergiája van és máshogy ha már kialakult asztmája van.
Nem tartom jónak, ha valaki konkrét élelmiszerre allergiás és mégis folyamatosan kísérletezget a fogyasztásával, 
mert lehet, hogy azonnal nem jár köhögéssel, fulladással, de ez a szervezetben "összeadódik" és később tör 
fel.Ugyanakkor kialakulhat daganattá azon a szerven, mely nem képes az adott élelmiszer feldolgozására.A szervezet 
védekező rendszere jelez, ha "idegen" étel feldolgozását nem tudja, vagy "méregnek tekinti".Hasmenés,spontán 
hányás, kiütés, köhögés,fulladás.Lehet, nekem bevált reform táplálkozással enyhíteni a folyamatot, de teljesen 
megszüntetni nem.MÉRTÉKET KELL BETARTANI.

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2010.03.15 15:52) 

Az allergia, egy olyan betegség , amit az orvosok mivel gyógyitani nem tudják, a kiváltók letiltásával próbálják a baj 
elejét venni. Ez egyrészt téves: a méz, a fahéj, sőt, a parlagfű smmilyen hatást nem vált ki egy egészséges emberből, 
de ha az emberfia beteg, allergiás, akkor még a sokatdícsért cickafark is börgyulladást okoz, másrészt általam 
helytelennek tartott stratégia az allergia elleni küzdelemben, mert az allergia létrejöttét majdnem bizonyosan (ha nem 
örökletes) a rossz, helytelen táplálkozás okozza. Ez ellen az orvosok, nagyon óvatosan, most próbálnak valamit tenni. 
Másrészt az allergén, ami kiváltja az allergiát, csak úgy szokható meg, immunizálható, ha az szervezetünkbe jut. 
Szerencsére nem vagyok egyedül véleményemmel. Helyes táplálkozási renddel akár gyógyítható az allergia, és ami 
fontos, mindenképpen megelőzhető az asztmába való torkolása. Persze még azt is figyelembe kell venni, honnan 
számazik a méz. A fahéjtermesztést nem ismerem kellőképpen. 

Válasz 

ite50@freemail.hu

(ite50, 2010.03.14 10:41) 

Nagyon jó a méz de a cukor beteg mit csináljon? 

Válasz 

berkesjudit@t-online.hu

(Napsugár, 2010.02.11 08:47) 

Igazat adok Évának, a fahéj és méz is okozhat allergiát, úgyhogy érdemes mértéket tartani, ahogy mindennel. 
Egyébként a könnyebb fogyaszthatóság érdekében annyi meleg vízzel hígítva, amivel folyékonyabbá válik, egész jó. 
De akár kalácsra kenve is fogyasztható. A mostani náthás időszakban több ismerősömnek is ajánlottam, és néhány 
nap alatt hatásos. 

Válasz 

genov

(Genov Éva, 2010.02.10 15:01) 

Én nagyon szeretem a fahéjat és a mézet is együtt és külön-külön.Azt viszont nem hiszem, hogy mindenre jó lenne, 
bár az arányok nagyon fontosak.De azt se felejtsük el , hogy mindkét anyag a méz és a fahéj allergizálódó hatással 
bír.Ezért mindennapos használatát nem tartom egészségesnek.Igaz, hogy a fahéj a belekben lévő "rothadási" 
folyamatot csökkenti vagy meg is akadályozza , ezért jó társítani ételekbe fűszerként
alkalmazva, de gyógyszerként nem.A méz is jó, de csak mértékkel, max.1-2 ek. naponta.Ne felejtkezzetek meg a 
bélben lévő candidagombáról,mely többek között az édesből /mértéktelen/ táplálkozik.Így egészségesnek tartom a jó 
almáslepényben, gyümölcslevesben vagy az indiai konyha ételeiben, de ennél több már veszélyes,szerintem. 

Válasz 



gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2010.02.10 10:54) 

Máskülönben úgy látom a szövegben a nehéz gyomornál egy kanál fahéj van, ami ha mokkás még türhető. 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2010.02.10 10:52) 

2 dl vízben, 3 kanál fahéj, az amit írtam, hasmenést megszüntető gyógyszer. 2 dl vízhez, 2 kanál méz elenyésző 
adalék mellett maximum egy csipetnyi, késhegynyi fahéj dukál. Az arányok, az arányok!? 

Válasz 

Budapest, X. kerület

(Kánai Jánosné, 2010.02.09 12:42) 

Kipróbáltam a 2 dl forró víz, 2 kanál méz és 3 teáskanál fahéj keverékét, megittam, bűn rossz, aki teheti kerülje el. 
Külön külön szeretem a mézet és a fahéjat is. 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2009.12.22 16:39) 

Kedvenc fűszerem a fahéj. Mint ízösszehangoló is használom. Húsoktól az almástésztáig. Ott vigyázni kell, mert a 
szegfűszeg könnyen elfedi finom, szerényebb ízét, illatát. Nagy mennyiségben székrekedést okozhat, hasonlóan a 
szentjánoskenyérörleményhez, amit gyógyszerként is alkalmaznak. Amikor örömteát főzök, abba is szoktam tenni 
fahéjjat és rozmaringot. 

Válasz 
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