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Valami 

(77714, 2010.11.03 10:55)  

Át vagyunk verve még sok dologgal:  
Pl: Ha család nevelésre alkalmas házban szeretnél lakni miért kell ingatlanspekulánsok 
zsebébe 3-5 millió forintot fizetned. Ennyivel drágább a belterület a be nem építhető 
területektől. (Az önkormányzati közgyűlés hatásköre az építési övezeteket kijelőlni.) 
Természetesen ha hitelből kívánsz építkezni akkor ezt a megfelelő feltételek teljesülése 
esetén 20 éves hitelből kifizetheted (Persze ez idő alatt már a dupláját kell visszaadnod.) 
Tehát a szabályozott beépíthetőség miatt egy gyermek felnevelési "költségét" fizeted ki az 
államot is irányító spekulánsoknak. Hogy ezek az egész országot elfoglalták... 
 
Bocsánat hogy ez az írás nem vág a témához de itt voltam és ide írom. 
 
Miklósi és Tejfalusi Uraknak teljesen igazuk van. 
 
Apropó MTA.: Valaki észreveszi-e a környezetén hogy van Magyarországon egy 
Tudományos Akadémia????? 
 
A boltokban kapható élelmiszereken? A városok, és az ország közlekedésén??? Az 
oktatásban? Vagy az alternatív energia források fejlesztésében???? Netán észreveszi valaki 
hogy az orvostudományunk sokat fejlődött áz ákádémiá segítségével? Vagy 
bármiben???????  
 
Ez is szomorú. 

 

Re: Valami 

(Sinkovicz Attila, 2011.04.19 16:33)  

sinkoviczattila@gmail.com 

 

jogszabállyal a só ellen 

(kiguvad, 2011.03.19 21:49)  

Én 2 hónapja kezdtem a tiszta sót vásárolni gyógyszertárban. Ma 2 helyen is azt mondták, 
hogy jogszabály született arra, hogy gyógyszertári sót nem adhatnak el.  

 

Re: jogszabállyal a só ellen 

(szkita2000, 2011.04.11 09:02)  

Mostmár tudsz patikai sót beszerezni a következő címre írj: szkita2000@gmail.com  



 

bigy_boy@freemil.hu 

(Zoli, 2011.04.05 11:35)  

Mivel nincs tapasztalatom a bolti sóval, és nem szeretnék sokat fürödni, tudna-e valaki 
ajánlani megbízható NaCl beszerzési forrást? 
 
Köszönettel előre is.  

 

Re: bigy_boy@freemil.hu 

(arpad@tajthy.com, 2011.04.06 07:55)  

Tajthy Árpád vagyok 
Kérdésére válaszolva, küldök egy linket: http://www.lengyelso.hu/ Miskolcon található, én is 
ott vettem most legutóbb a sót, mivel a gyógyszertári az nagyon drága 500 Ft/kg és nem is 
lehet kapni! :) 
 
Üdv: 

 

Re: Re: bigy_boy@freemil.hu 

(szkita2000, 2011.04.11 08:59)  

Nálunk be tudod szerezni a patikai sót,az relatív hogy drága.Eddig is 500ft/kg volt a 
patikában,viszont 100%-ig biztos lehettél abban hogy mit juttatsz aszervezetedbe.A lengyel 
sónak NINCS olyan bizonyítványa ami megérné hogy 250ft többletkiadást ne érjen meg a 
biztonságunk.Szerencsére nem kell havonta sót vennünk,ezért 500ft-os só hosszú időre 
elég.Az autónk motorját sem tesszük kockára igazolatlan minőségű olcsóbb 
adalékokkal,akkkor magunkat miért nem tartjuk ennyire fontosnak?  

 

Re: bigy_boy@freemil.hu 

(szkita2000, 2011.04.11 08:52)  

Két kérdésre is válaszolok,1 ha nem vagy zsidó akkor bemehetsz a kóser boltba NEM kapsz 
rabbi pecsétes kósersót csak mezeit jó drágán,2 ha szeretnétek igazoltan tisztasóhoz jutni 
érdeklődjetek a szkita2000@gmail.com címen.Gyógyszer alapanyagnak gyártott 100% 
vegytisztasót tudtok rendelni,Tejfalussy András csak ezt a tisztaságú sót fogadja el 
fogyaszthatónak mivel ebbe nem keverhetnek semmiféle adalékot.Most 15.-én érkezik egy 40 
zsákos szállítmáy 25kg kiszerelésű.Eddig ezt vásárolhattuk a patikákban,amit ugye véletlenül 
megszüntettek :)) CÍM: szkita2000@gail.com  

 

kecskemét 

(pannika, 2011.04.06 13:54)  



Ólvasom hogy mindenkinek a jó só beszerzésével van probléma,és ugy gondoltam beütöm a 
keresőbe a kóser bólt kifejezést következő.-Budapest katona -utca 25 naponta 10-16,óra 
között nyitva oblath-titkos katalin .telefon 06 30 2782659- találtam de még nem tudtam eljutni 
ugy gondolom hamár kóser bólt magukat nem mérgezik,egyébként Orbán úrat is látták már 
kóser bóltba vásárólni,rátok bízom miért,,  

 

(Törpapa, 2011. 01. 12. 21:44) 

(sound, 2011.02.02 22:56)  

Bocsánat, de én sajnos orvosi értelemben használtam a szívinfarktust: 
"Szívinfarktus akkor következik be, ha a szív oxigénigénye jelentősen meghaladja a 
koszorúerek oxigénkínálatát, és ennek hatására a szívizom általában egy területen elhal. " 
Ennek csak egyik okozója az érrög, vagy zsírrög elzáródásból való szivizomelhalás. 
Nagyobbrészt nem rögképződés, hanem görcsből eredő sistolekimaradás okozza. Valamint 
nem csak a szívben, hanem bármely más szervben is előfordulhat infarktus. 
 
Nem volt szándékomban zavart okozni az értelmezésben. 
A vezetőképességgel kapcsolatban egyetértek. 
A trollságomat még orvosok nem állították meg. :) Különben sajnos nem tudom, hogy mit 
szerettél volna ezzel kifejezni, mert én ezt a nyelvet nem értem. Sajnos, vagy mégsem 
sajnos. :( 
Pont a felvilágosítás, és nem a ködösítés az életem célja. 
Üdvözlettel: sound  

 

ZSF100@t-online.de 

(Julia, 2011.01.27 18:14)  

Üdvözlet mindannyiotoknak.  
Örülök, hogy felfedeztem ezt az oldalt, mert rengeteget tanultam az irasokbol. Tejfalussy 
Andras munkassaganak tanulmanyozasat követöen telefonon beszeltem vele - majd 
elrohantam a gyogyszertarba NaCl-ert. Kb. 3 hete fogyasztom, a hatasa egyszerüen 
fantasztikus. 3 evig kaptam a szememre különfele cseppeket a "szemszarazsag" ellen, s 
azert, mert reggelente összeragadt szempillakkal ebredtem. A 3 heti "sokura" megszüntette a 
problemakat - s ahogy latom, lassan a szemüvegemet is elhagyhatom. Doktor bacsi 
kedelyesen megallapitotta, hogy a Sinusitis-em mar nem gyogyithato, elni kell vele: azaz, 
nem tudtam az orromon levegöt venni s evek ota (telen-nyaron) az volt az erzesem, hogy 
allandoan nathas vagyok. Nos, a sotherapia hazilag megoldotta a problemat: eddig annyi 
valadek tavozott belölem, hogy harom masik embernek is elegendö lenne. Meg egy kis 
utokezeles, amivel a maradek valadekokat is eltavolitom - s akkor mar a szamat sem kell 
kinyitni levegövetel celjabol. Fantasztikusan erzem magam - MINDENKINEK csak ajanlom, 
kövesse a nepi mondast: a pudding probaja az eves. Nos - a sot is ki kell probalni - s 
magatokon fogjatok tapasztalni a csodalatos hatast!  

 

Sound szívinfarktusához 

(Törpapa, 2011.01.12 21:44)  



Kedves Sound. A szezon mega fazon az két dolog. A hirtelen szívmegállás és a szívinfarktus 
ugyancsak két dolog. A színuszcsomó meg a harmadik dolog. 
 
Ezt tényleg nem tudod, vagy szándékosan keversz? A szívleállás a vezetőképesség 
megszűnése miatt van, nem azért, mert a színuszcsomó megszűnt volna jelet adni. 
 
A sejthártyán az elektromos jel az extra és az intracelluláris tér közötti feszültség-különbsége 
miatt tud továbbhaladni. 
 
Ha a Na-K arány felborulása (eltorzulása) miatt az arány egy küszübérték alá csökken, nem 
fognak továbbításra kerülni a színuszcsomó elektromos jelei, és megáll a szív. NEM infarktust 
kap, kedves Sound. 
Tényleg kezd kialakulni az az érzésem, hogy troll vagy, és szándékosan ködösítesz ezen az 
életbevágóan fontos területen. 20-30 percenként hal meg emiatt egy-egy ember 
Magyarországon! A szívinfarktus, a vér besűrűsödése, az emiatt fellépő lerakódások, 
veseelégtelenség, visszér és sok tucat más betegség magyar emberek millióinak teszi tönkre 
az életét és az egészségét!  

 

Még a szívinkfarktushoz 

(sound, 2011.01.01 12:17)  

Tudom, hogy eddig nem nagyon folytam bele a beszélgetésbe, mivel kissé más nézeteket 
tartok fontosnak ezzel kapcsolatban, ugyanis bármely anyagról, betegségről legyen is szó 
egy emberi szervezetben, azt nem lehet két elem összehasonlítási hiánya, vagy 
túladagoltsága alapján megítélni. Tény és való, hogy vannak makroelemes "mérgek", s ilyen 
a kálium is. De anyagában nézve ilyen a kívűlről bevitt, túladagolt insulin is, s még nagyon 
sok elem és anyagrészecske is. 
A szívnél nem minden esetben a kálium túladagolása, hanem egyéb más makro és 
mikroelemek hiánya is létrehozhatja a sinus-csomó nem megfelel működését.  
Sose feledjük, hogy az emberi szervezet mindent megkaphatna és az egyensúlyra törekedne, 
ha nem változtatott volna az éghajlatnak megfelelő, idény szerint fellelhető élelmiszerek 
fogyasztásával. 
Szívinfarktust okoz a magnézium-kalcium-cink nem megfelelő aránypárban való magunkhoz 
vevése is. A szervezet jól tudná, hogy mire van szüksége, de adni is kéne neki lehetőséget az 
összegyűjtésére. 
Ki eszik minden hétköznap manapság főzeléket, s csak reggelire s vasárnap húst, vagy 
zsíros étket?  

 

gyógyszertári sóról 

(Házisárkány, 2010.11.18 20:37)  

Egyszerűen nem kapok a gyógyszertárban SÓt. 
Már egy másik oldalon is kifejtettem, de ide is leírom. Azzal küldtek el, hogy csak 
gyógyszertári felhasználásra van készletük.  
Még nem adom fel!  

 

Nyírtassi só 



(Törpapa, 2010.11.18 02:24)  

A gyógyszertári só talán még megbízható. Aki nyírtassit vesz, lassú és a családja számára 
költséges öngyilkosságot követ el.  
Ha minden kötél szakad, marad a himalája só, bár drága. A só a történelem során mindig is 
drága volt (só-vám) csak most ilyen olcsó - valamiért.  

 

77714 

(Házisárkány, 2010.11.10 13:35)  

Szerintem ez így nem szögezhető le. A Nyírtassi só szürkés, és meg lehet nézni a kereső 
programba beütve, hogy mit (kit) takar.  
A tömbösödés pedig, függhet szerintem a levegő páratartalmától.  
Üdvözlettel  

 

Valami 

(77714, 2010.11.09 09:50)  

Azt hiszem:  
A rossz só. hófehér. A jó só pedig szürke, vagy rózsaszín. mintha "piszkos" lenne. 
 
A rossz só: nem csomosodik. A jó só: ha áll néhány napig már "tömbösödik"  

 

Sóról 

(Házisárkány, 2010.11.07 18:10)  

Tejfalussy Úrral teljesen egyetértek. Nem vagyok szakértő, de: 
Csak annyit szeretnék még világosan látni e-témában, hogy a sóra nem vonatkozik olyan 
ÁNTSZ-es szabály, hogy mivel élelmiszernek minősül, akkor főleg fel kellene rajta tüntetni a 
pontos összetevőket, arányait vagy mennyiségét? 
Esetleg így is lehetne elkezdeni egy kis mozgatását a témának?  

 

2621 Verőce, Lugosi u. 71 

(Tejfalussy András, 2010.11.06 22:49)  

Kód: Perturbacios-Analizis-Orbannál-101106 
 
A "PERTURBÁCIÓS ANALÍZIST" JAVASLOM ORBÁNÉK TÉNYLEGES SZEREPE 
TISZTÁZÁSÁHOZ. HA NEM TILTJÁK BE A KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZÁST, HA NEM 
TILTJÁK BE A KIVÉGZŐMÉREG IDEGMÉREG KÁLISÓVAL KEVERT ÉTKEZÉSI SÓKAT 
AJÁNLÓ "NEMZETI SÓCSÖKKENTŐ PROGRAMOT", HA NEM TILTJÁK BE A 
KLÓROZÁSSAL NEM HATÁSTALANÍTHATÓ VÍRUSOKKAL FERTŐZÖTT, 
ARZÉNMÉRGEZETT, NÖVÉNYVÉDŐSZERES IVÓVÍZEK TISZTA DESZTILLÁLTVÍZNÉL 



VESZÉLYTELENEBB IVÓVÍZNEK HAZUDÁSÁT, HA NEM TILTJÁK BE A MAGYAR 
TERÜLETEK KÜLFÖLDIEK ÁLTAL FELVÁSÁRLÁSÁT, HA NEM HOZZÁK LÉTRE AZ 
ADÓÚNIÓT, AKKOR ŐK IS FAJIRTÁST FOLYTATÓ TUDATOS MAGYAR TÖNKRETEVŐ 
HAZAÁRULÓ TALMUDISTA BÉRENCEK!  
Verőce, 2010. 11. 06. (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215). 

 

utánajártam 

(Eszter, 2010.11.05 11:13)  

Na én felhívtam az egyik céget,aki forgalmaz sót. 
Mivel Magyarországon nincs sóbánya,ezért külföldről kapjuk a sót.A cég "csak" 
csomósodásgátlót tesz hozzá,de 
FOGALMA SINCS RÓLA,HOGY MI VAN AZ IMPORTÁLT CUCCBAN!!! 
Csak annyit tud a képviselő -állítólag kompetens elvtárs- hogy meg szoktak felelni az 
ellenőrzések során! 
Szerintetek ez bíztató? 
Megkérdeztem,hogy miért nincs ráírva a zacskóra,hogy megfelel-e a magyar szabványnak? 
Azt sem tudta,hogy nincs ráírva és fogalma sem volt a magyar szabványról. 
NO KOMMENT  

 

Sóról 

(Házisárkány, 2010.11.04 19:27)  

Sajnos az üzletekben kapható són sehol nem találom az összetételt. A gyógyszertárin 
feltüntetik? Sajnos legutóbb sikerült egy "nem nemzeti szívű" úr(?) bányájából származót 
hazahozni. Az volt ráírva, hogy természetes só. Mikor hazaértem a település nevét beütöttem 
a keresőbe, és egyből megbántam, hogy még pénzt is adtam érte...  
Talán jó lenne, ha már annyit segítenek, hogy mi nem jó, kicsit világosabban tennék közzé a 
jó termékek nevét, vagy csak a fajtáját, hogy pontosabban tudnánk megkülönböztetni a jót a 
rossztól!  
Köszi a segítséget!  

 

Valami 

(77714, 2010.11.03 11:06)  

Petyuezoterikának! 
 
Nagyon várjuk a konkrét ismereteket laikusi nyelvezetben. (És nem az erő jogán) 
Ameddig ez nics meg addig a fenti verziót tudjuk elfogadni. 

 

petyukanak 

(Törpapa, 2010.09.20 01:38)  



Örömmel fogadjuk az alkalmazott tudást. Jöhet kémia, élettan, kórélettan, Hajrá, bírjuk a 
gyűrődést. Esetleg egy-két érvecskét ha szabadna...  

 

Pécs 

(petyuezoterika, 2010.09.17 16:29)  

Az írás tele van tárgyi tévedésekkel. A szerzőnek a legelemibb biolódiai, kémiai fogalmakkal 
is gondja van. Emellett demagóg és kissé paranoid is. 
Ha valaki valamihez nem ért, akkor legalább maradjon csendben. Ezt az írást a laikusok 
lehet, hogy benyelik, de aki ismeri, tudja, tanulta a kémiát, élettant, kórélettant, az csak fogja 
a fejét. 
Szomorú...  

 

Adalék kiegészítés 

(Törpapa, 2010.09.08 13:34)  

Eszembe jutott, hátha valaki nem hiszi el, hogy évente 25.000 magyar ember hal meg a 
hirtelen szívhalál nevű "betegségben" Ez ugyanis az egyes Olimpiák között 100.000 halottat 
jelent. Mintha atombombát dobnának 4 évenként Székesfehérvárra! 
 
A google keresőbe beírva számtalan találatot kapunk, és még a 168 óra (színmagyar 
szerkesztőségének) cikke is elismeri, hogy fél-óránként (!!!) a hirtelen szívhalálba hal meg 
valaki Mo.-on. És ez még CSAK a halálesetek száma, de hol vannak a megbetegített élők!? 
 
A &#8222;25.000 halál/év 2009-ben&#8221; számadatot magától a Sote egyik vezető 
orvosától hallottam egy rádióadásban. A cél persze nem az volt, hogy bárkinek a figyelmét 
felhívják a káliumozott só veszélyeire, hanem hogy 3 milliárd forint közpénzt kisírjanak 
maguknak ennek a "rejtélyes betegségnek" a kutatására és "megelőzésére". A 
POFÁTLANSÁGUKNAK EGYSZERŰEN NINCS HATÁRA. 
 
Kicsit számoljunk tovább: 4 évente 100.000, 20 évente 500.000, 40 év alatt 1.000.000 
felesleges halál!!!! 
Nyilván nem darabra pontosan ennyi, lehet, hogy csak 926.760, de akkor is: nem sok ez?  
 
Próbáljuk megvédeni a családjainkat, ismerőseinket! Szerintem ne küldjön be senki további 
só-ötleteket, mert a gyógyszertárak csak pár száz vagy ezer embernek jelentenek megoldást. 
Ha ezen a felületen történik a tájékoztatás, ahol az ellenség is olvasgat, a források 
megszűnnek. Jobb, ha csak az érintetteket tájékoztatjuk a tiszta só-forrásokról, emailben, és 
ne a fórumon.  

 

Adalék 

(Törpapa, 2010.09.08 13:10)  

Miklósi István írásából és Tejfalussy András régebbi írásaiból már sokan ráébredtek a só-
csalás veszélyeire, de még nem elegen. 
 
Évente 25.000 ember, tehát egy kisváros lakossága hal meg feleslegesen a tudatlansága 



miatt. Kolonics György és más ismert neveken kívül névtelen magyarok tucatjainak inthetünk 
búcsút naponta. 
 
Tudtad, hogy kb. 20 percenként hal meg egy magyar ember az ún. "hirtelen szívhalál" nevű, 
misztikus, az orvosok részéről csak hadova dumával magyarázott "rejtélyes betegségtől" ??? 
 
A rejtély oka egyszerűen az, hogy a kálium-szint intra- és extracelluláris tér közötti szintjének 
eltolódása eléri azt a mértéket, amikor az ingerület vezetése (ami ügye a szinusz-csomóból 
indul ki) már nem lehetséges. Ingerület hiányában az izmok abbahagyják az összehúzódást, 
és megáll a szív. Valóban meglepő lehet azoknak, akik nem értik az elektrolit koncentráció 
normális értéken történő fenntartásának fontosságát. 
 
Sportolóknál nem csak azért fordul elő gyakrabban, mert a sztárokról többet írnak, hanem az 
edzés vagy verseny közben fellépő nagymértékű sóveszteség következtében akkor áll be az 
az ionkoncentráció, ami a sejthártya külső és belső felülete közötti potenciál-különbség 
lecsökkenése miatt már nem teszi lehetővé az idegi impulzus, vagy ingerület továbbítását. 
 
A rejtély megoldásához elég lenne vért venni a halottól (trancsírozás helyett) és gyönyörűen 
kiderülni a Miklósi úr által jelzett alacsony Natrium vér-szint. (139 vagy az alatti)  

 

monisz0929@freemail.hu 

(Minis Móni, 2010.09.01 09:47)  

Köszönöm a tájékoztatást, sajnos nagyon sok mindenről kiderül, hogy átverés. Próbálok a 
szívemre hallgatni és a szerint cselekedni. Kipróbálom a leírtakat! Majd visszajelzek. 
Üdvözlettel: Móni  

 

Budapest 

(bellamore, 2010.08.26 16:37)  

Kedves Tanaisz és vmari ! 
 
Nagyon szépen köszönöm nektek a hasznos információkat! 
Micsoda különbség van gyógyszertárak és szerintem a patikusok között is ! 

 

Só kapható 

(vmari, 2010.08.26 07:10)  

A Bp.XIII.Reitter F. u. és a Tahi u.sarkán levő patikában lehet sót kapni, 400Ft/kg ár körül, 
általában megrendelésre, amit másnapra kihoznak. 
A rózsaszín himalája só összeáll,abban valószínű, hogy nincs, vagy kevesebb lehet az 
"adalék", bár azt olvastam, hogy abban is van...  

 

só, a gyógyszertárból! 



(Tanaisz, 2010.08.25 11:33)  

Kedves Bella. 
Tejfalussi András honlapjáról 
1) Dunakanyar Gyógyszertár Bt., Ver&#245;ce, Rákóczi u. 3. Tel.: 06-27/581-095 
2) Csipkebogyó Bt., Monor, Kossuth Lajos u. 67. Tel.: 06-29/410-662 
3) 1036 Bp Tímár u. 8/b 
A címeket nem próbáltam mert a népszinház utca közepe táján is van egy gyógyszertár ahol 
magam is sikerrel jártam. Persze itt is meg kell rendelni. Én négy kg-ot szoktam egyszerre. 
Sok sikert  

 

Budapest 

(bellamore, 2010.08.25 09:23)  

Kedves István ! ( és bárki aki tud segíteni :) 
 
Nálunk az összes működő patikát felkerestem, só és szódabikarbóna vásárlás miatt. Hát 
finoman szólva is csak elutasításban volt részem: mit képzelek én,ha MOSNI AKAROK a 
szódabikarbónával,akkor menjek a háztartási boltba, és SÓT nem adnak el !A patikus szerint 
UGYANAZT az 50 FT-os tételt meg tudom venni a boltban is,minke zavarom őt ilyennel,és ha 
tudna is adni, akkor is nagyon drága lenne - ezzel utasítottak el! 
A boltban megnéztem a legdrágább "tengeri jódozott" sónak majdnem fele kálium-szulfát ! 
Még a legegyszerűbb, legolcsóbb só tűnt a legtisztábbnak...bár ki tudja én már nem hiszek 
ezeknek... 
Az lenne a kérdésem , ha bioboltban megveszem az un.Himalája sót ( rózsaszín színű nagy 
szemű só ) 
az megfelelő-e? Bár Erdélyből közelebb van,mégis a "Himalájából" kell behozni sót ? Minél 
messzebbről jön valami,annál egészségesebb ???? Én inkább Erdélyre szavaznék,de sajnos 
nincs pénzem rá,hogy kimenjek,így kénytelen vagyok az ezer Ft-os sót megvenni... 
Tisztelettel: 
Bella  

 

gyulayoyo@yahoo.com 

(ygyula, 2010.08.24 13:51)  

Vigyázat az essővízzel, főleg iparosodott vidékeken. Savassága bizonyított, erdők mennek 
lassan, vagy gyorsan tönkre miatta. Felénk az ugorka szabadföldi termesztésének 
nehézségeit is ebben látják.  

 

Részletes tájékoztató kérése e-mailben! 

(Erika, 2010.08.23 16:04)  

Kedves István! 
Pár héttel ezelőtt kérdeztem Öntől, hogy fogyaszthatom-e az izotóniás sós vizet, ha 
szoptatom a kisebbik lányomat. 
Ekkor Ön azt válaszolta nekem, hogy küld a számomra egy részletes leírást, amit sajnos nem 
kaptam meg. 



Lenne kedves az alábbi e-mail címemre elküldeni: 
csongorne.bottyan.erika@gmail.com 
Tisztelettel:Erika  

 

érszegi edit 

(pilardo, 2010.08.06 19:19)  

A desztillált víz az én laikus gondolatom szerint a tiszta esővíz. Többször ki is 
próbáltam,nagyon jó íze is van. 
Békéscsabán ismert 5-6 ártézi kút,melyek közül 2-3 három még most is működik. A nagy 
arzéntartalma miatt nem ajánlják,kiváltképp kisgyermekeknek.Annak idején,gyerekkoromban 
csak azt ittam.Nem ártott. Nem tudom,van-e valami információja erről akár Önnek,akár 
másnak.Itt is a tudatos megtévesztésről lenne szó? Bevallom,egy idő óta fóbiás vagyok 
ételeinkkel,italainkkal kapcsolatban. 
Minden gyanús és mindenről feltételezhető a hamisítás.A '70-es években születettek és az 
utána jövő generáció jól elkapta ezt a gengszterváltás utáni időszakot. A '70-es években 
születetteknek még van olyan szerencséjük,hogy megfelelőbbek a táplálkozás során kiépített 
alapok a szervezetben. Nem tudom,hogy képesek vagyunk-e utódainkat is erre nevelni. 
A forrást nagyon értékesnek tartom. 
 
Rédai Pista  

 

  

nem adom meg 

(anikogyorgyi, 2010.07.21 10:27)  

elfelejtettem, nem tudok olyan személyről aki forgalmazná a Parajdi sót, pedig nem lenne 
hülyeség, szerintem . Próbáltam már megszerezni az összetevőit, de nem sikerült :((( 
Tud valaki segíteni ? 
Előre is köszi Anikó  

 

nem adom meg 

(anikogyorgyi, 2010.07.21 08:21)  

A Parjadi só az én kedvencem ! 
Istennek legyen hála Erdélyi sógornőm van, minden évben mennek "Haza", most 10 kg sót 
hoztak, így egy darabig el vagyok látva sóval, persze szoktam belőle ajándékozni is, tényleg 
át kell ugrani Erdélybe, akár megszervezni egy utat, hogy olcsóbb legyen, és hozni Magyar 
sót ! Erdély nem román, hanem Magyar ! És az is marad örökre ! 
Üdv a bérkommentelőknek :-)))  

 

gyulayoyo@yahoo.com 

(ygyula, 2010.07.20 14:41)  

http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/5047.2.html#comments-form
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/5047.2.html#comments-form


vmari-nak. Nekem könnyű, mert csak kimegyek az üzletbe és vásárolok olyan sót. A zöld 
doboz a jobb. Ezt már az asszonyom is tudja, és nekem ilyet vásárol, mert ő a kék dobozt 
jobban kedvelte, mert az finomabbra volt őrölve, de azóta rajtakaptam, hogy a zölddobozost 
átőrli. Nem hinném, hogy ilyen sót ne tartana a magát becsülő fűszeres. Ha nem, át kell 
ugrani Erdélybe. A són kívűl sok más jó dolog van errefelé.  

 

Ismertető kérése! 

(Erika, 2010.07.20 10:11)  

Kedves István! 
Kérem az alábbi e-mail címre legyen kedves elküldeni a részletes ismertetőt: 
guargumi@citromail.hu 
Tisztelettel:Erika  

 

Bérkommentelők??? Ez itt ingyen volt... 

(vmari, 2010.07.20 09:45)  

Bízom benne, hogy azért olvasgat itt néhány olyan ember is, aki megértette a lényeget és 
szorgalmasan gyakorolja: 
bizony minden szavamért, tettemért, döntésemért, választásomért, az életem minőségéért én 
vagyok a felelős, sőt a változtatásért és a változásért is!(Meg ha volna olyanom, az üldözési 
mániámért is.) 

 

nem adom meg 

(anikogyorgyi, 2010.07.20 09:20)  

Borzasztó h a jó magyar oldalakat ellepik a bérkommentelők ! 
Hiába próbálkoznak, átlátszik a szándék, csak nevetni kell rajtuk, azt hiszik elérnek valamit ! 
Hát nem ! 
Túl sokan látjuk már, amit próbálnak eltitkolni és ferdíteni ! Még többen leszünk. ez biztos, és 
gratulálok e fantasztikus oldalhoz ! 
Anikó  

 

Jajj! 

(Vmari, 2010.07.19 23:10)  

Atyavilág, végigfutva micsoda vádak! 
 
Szó nem volt az egészségre ártalmas változatokról, 
1.a bolti savanyúságról,(a sóval savanyított, csípős lé az igazi) 
2. citromsavról, hanem aszkorbinsavról és citrompótlóról, amiben a leírása szerint almasav 
van. 
Egyszer összehasonlítottuk a Béres C-vitamint ez utóbbival és nagyot derültünk az 
összetételt látva. 



3.eddig nálam és másoknál mindig bevált barátnőm módszere a szervezet védekezésére való 
rásegítés akár savasítással (vagy a melegítéssel, a hűtéssel, a sós vízzel, stb. és persze 
mindegyik mellé az erős önkritika gyakorlásával...) 
Ezeket a praktikákat szorgalmasan jegyzetelem és terjesztem is, aki vevő rá, vigye! 
 
Szerintem az itteni olvasók jól tudják, hogy bizony a Biblia a zsidók által elferdített, más ősi 
népek történeteiből összelopkodott "tan"történetek összessége gyanútlan hívők számára. A 
Jézus történet is erősen az ő szájuk íze szerint lett megírva és pont ezért érdekes minden 
olyan nem "hivatalos" verzió, aminek eredetiségét egyúttal vitatni is szokták. 
 
A BETEGSÉGEK A JELZÉSEK arra, hogy valami gond van a lelkünkkel, lelkiismeretünkkel, 
valamit rosszul csináltunk mi magunk. Nyilván először a tüneteket kezeli az ember, mert azok 
annyira kellemetlenek, hogy akadályoznak a mindennapi tevékenységek végzésében. Ezt 
csinálja Ön is. 
Kezdetben nekem is ijesztő volt hallani , hogy bizony minden tettemért, döntésemért, 
választásomért, az életem minőségéért én vagyok a felelős, sőt a változtatásért és a 
változásért is!(Meg ha volna olyanom, az üldözési mániámért is.) 
Ezért hálás vagyok, ha a sikeres tüneti kezelésen felül valaki felhívja a figyelmemet a bajom 
valódi okára, mert mindig bebizonyosodik, hogy nálam van a gyógyulásom kulcsa, csak 
emlékeztetni kell erre engem valakinek. 
Fraktaallal, az "emlékeztetővel" az interneten akadtam össze és a megszokottól teljesen 
eltérő véleményére (mint az itteni is) figyeltem fel először, majd erre rákérdezve kezdtem el 
vele beszélgetni pl. a MAGyarság lényegéről, magyar nyelv csodáinak pontos értéséről, 
IGAZságról, EGÉSZségről, stb... 
Azóta más szemmel nézem, tanulom és csodálom a világot és nem értem, hogy ugyanez 
mást hogyan bőszíthet fel ennyire?...  

 

Kérdés Gyulához 

(Vmari, 2010.07.19 17:50)  

Kedves Gyula, hol lehet kapni hamisítatlan!!! erdélyi sót? 

 

iwiw 

(vmari, 2010.07.19 17:46)  

Nem véletlenül írtam ide a nevemet, visszanézhető vagyok az említett portálon. 
 
Erre a szerencsétlen, személyeskedő védekezés-folyamra meg azt mondaná a nagymamám, 
hogy sok beszédnek sok az alja. 
Csak ennyit szerettem volna mondani. 

 

lovilona48@freemail.hu 

(Lovassy Ilona, 2010.07.19 14:31)  

Kedves Miklós. 
a világért sem állt szándékomban bántani, csupán én úgy vagyok vele, ha valamiről úgy 
érzem, hogy tudom, akkor az már egyszerű és világos. Én úgy tapasztaltam, ha valamit sokat 



kell magyarázzak - nem feltétlenűl azt jelenti, hogy nem jó úton járok -, de még számomra is 
van tisztázandó kérdés, nem vagyok biztos a dolgomban. Attól még én is azt tartom, hogy 
egy egészséges, jó meglátást meg kell mutatni, meg kell beszélni. Szükség van a mások 
véleményére, mert vagy megerősit, vagy hozzásegit, hogy gondoljam át még jobban. 
Elnézését kérem, de nem volt tudomásom róla, hogy az irását teljes terjedelmében nem tudta 
feltenni, igy az volt a benyomásom, hogy bizonytalan, és menet közben próbálja kiegésziteni.  
Hálás vagyok ezért a honlapért, mert csak a párbeszéd az, ami egy-egy témában közelebb 
visz az igazsághoz. Hogy néha kételkedünk a jószándékban is? Ezen ne csodálkozzon, 
hiszen léptem nyomon a hazugság, a megvezetés legfondorlatosabb árnyalataival 
találkozunk. Egyetlen megoldás, ha megbeszéljük. 
A helyes táplálkozással kapcsolatban én őseink véleményét vallom, a ,,csak tiszta 
forrásból''és a mértékletesség elvét. Ide kéne visszatérni, a tiszta forráshoz, mert nekünk van. 

 

gyulayoyo@yahoo.com 

(ygyula, 2010.07.19 13:30)  

Ilyen sokat egyhúzamban én nem tudok gondolkodni, de mivel itt hátrébb utalás történt, hogy 
valaki azt íta: lehet jó sót kapni, és én írtam ilyet, megismétlem: Legjobb az Erdélyben 
bányászott konyhasó (mind ízileg, mind összetételileg). Ízben különböznek a sók, hisz 
máskülönben a jobb szakácsok nem használnának legalább hétféle sót. Öszzetétel 
szempontjából, annak aki kíváncsi elmondom, miért ez a só a legjobb. Nemcsak azért, mert 
nekem ez ízlik a legjobban, hanem ez összetevőiben lényegileg tengeri só, de nem 
desztilálás, sem beszárítás útján valósult meg, így tartalmazza a tenger minden jótevő íz és 
nyomelemvilágát. Lehet benne rothadt hal is, mert az nem baj, sőt alganyomok stb. A máshol 
bányászott sók, nem tartalmazzák ebben a formában ezeket az összetevőket. Miért? Erről is 
lehet külön értekezést íni. De a jobb geológiai tankönyvekben benne van. A só nem 
helyettesíhető mással! Aki el van tiltva a sótól, annak semmi oka azt ízileg mással 
helyettesítenie, meg lehet szokni a sózotlan (mert sótlan nincs) ételeket.  

 

Engem nem zavar akkor kinek árt? 

(>Zoli<, 2010.07.19 13:23)  

Az információt nagyon fontosnak itéltem meg így itt is fog maradni.Ha valakinek zavaró a sok 
részlet, akkor beszerkesztem egybe, de akkor is itt fog maradni!  

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.07.19 13:10)  

Kedves Ilona! 
 
Mi azzal a probléma, ha részletesen kifejtem amit gondolok? 
Nemrég kaptam egy levelet egy orvostan hallgatótól, amiben a tegező hangnemen kívül 
kifogásolja azt is, hogy miért hivatkozom helyhiányra, amikor interneten annyit ír az ember 
amennyit akar. 
Egyébként mindössze 3-4 hozzászólásom lenne, de muszáj volt részekre szedni mert a fórum 
nem engedi egyben betenni. 
 



Kérnék másokat is, hogy legyenek szívesek hozzászólni: 
Tényleg baj, hogy ennyit írtam? 

 

lovilona48@freemail.hu 

(Lovassy Ilona, 2010.07.19 09:45)  

Kedves Miklósi István,  
minden tiszteletem a segitő szándékú embereké. Az ön esetében sem szeretném ezt 
kétségbe vonni. 
Két kijelentését én is a magaménak vallom: ,,Józan eszednek higgy....'' , ,,Gondolkozzunk''. 
Ha valamit jónak látok, szeretem másokkal is megbeszélni, legyen az baráti társaság, vagy 
fórum. Mindig érdekel a mások véleménye, a hozzászólások.A magyar úgy tartja, ,,járjuk 
körbe..'' 
Jelen témában 44 hozzászólás közül 31 az öné. ,,Gondolkozzunk''? 
 

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.07.19 03:39)  

16 rész 
 
 
Ezek nem amatőrök! 
 
Ami szemernyi kétséget sem hagy bennem az: 
A legelejétől folyamatosan meglévő, az olvasó felé irányuló ártó szándék, a kifejezetten 
CSAK egészségkárosító tanácsok adásával.  
Nincs olyan tanácsuk, amelyiknek ne lenne egészségkárosító hatása. 
Egy olyan példa ami nem biztos, hogy mindenki számára ismert. 
A házi készítésű savanyúsággal semmi probléma nincs, de a boltiról érdemes tudni: 
Az élelmiszeripar használja savanyításra a sósavat (E 507) és a kénsavat (E 513) is. 
A magyar élelmiszerkönyvben egyik sincs maximálva, ami azt jelenti, hogyha akarnak annyi 
sósavat vagy kénsavat tesznek a gyártók a termékeikbe, amennyit még meg tudnak etetni a 
fogyasztóval. Húú, de jó erős ez a kénsavas almapaprika. Ilyet veszek máskor is. :) 
A lényeg: Egyed a savanyúságot.  
Tejfalussy András mondta egyszer nekem, hogy van egy élelmiszeradalék, ami lemarja a 
bélbolyhokat és folyamatos éhségérzetet kelt. Majd e-mail-ban megkérem Andrást, hogy írja 
le ide, pontosan melyik anyagról is van szó. 
 
 
Befejezésül: 
Az a tanácsom az olvasónak, hogy sose azt nézze, hogy ki az aki mondja, hanem, hogy mit 
mond, és lássa meg a beszélő igazi célját! 
 
Idéznék egy magyar közmondást. 
"A mosolygó ellenségnél nincs veszélyesebb!" 
 
Jó gondolkozást az olvasónak! 

 



gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.07.19 03:38)  

15 rész 
 
 
Javaslom, hogy az olvasó mindig próbálja felismerni a másik igazi célját, motivációját.  
Ha az embernek hátsó szándéka van, akkor biztosan nem játszik nyílt lapokkal.  
Van egy dolog ami könnyen felismerhetővé teszi a hátsó szándékot.  
Akinek hátsó/ártó szándéka van, az soha nem teszi lehetővé, hogy tőle független forrásokból 
vissza lehessen őt ellenőrizni! 
Ráadásul azt sem akarja, hogy a másik gondolkozzon. Legjobb esetben is csak egy-egy 
felületes érvvel igyekszik elérni, hogy higgyenek neki, és beérjék annyival amit mond. 
 
Nézzék meg az egész beszélgetés menetét: 
- Felkerül egy cikk tele adattal, érthető, ellenőrizhető számítással 
- Indítanak egy általános lejárató hangvételű hozzászólásal, ami a szódabikarbónára van 
kihegyezve, de először még a sót burkoltan elismeri azzal, hogy elmond egy olyan dolgot ami 
szinte már mindenki tud, nevezetesen hol lehet jó sót kapni. (Ennek a kijelentésnek egyedüli 
célja, az olvasó bizalmának elnyerése.) Nem azt mondja, hogy a cikk só része jó ugyan, de a 
lúgosítással nem értek egyet mert.... 
Ahhoz hogy elkezdett lejárató kampány hitelesebb legyen, általánosít. Így burkoltan az egész 
cikk hitelét rontja. Ez gyakorlatilag önellentmondás: A sóval burkoltan egyetért, mégis az 
egész cikket igyekszik lejáratni. 
- Belép a vitába Tejfalussy András, aki teljesen kiáll a cikk mellett 
- időközben van 2 "civil" :), akik abszolút normálisan a véleményüket fogalmazzák meg 
- ilyen rossz kezdet után, ahhoz hogy a lejáratókampány már a legelején ne dőljön dugába, 
muszály beléptetni egy "újabb" szereplőt, aki beszáll a lejáratókampányba, tehát jön az első 
hozzászóló, majd az "új" személy és teljesen az első hozzászóló mellet áll ki, erőssen vallási 
színezettel, az első hozzászólóhoz kisértetiesen hasonló stílussal. 
- Utána lépek be én és kezdődik a harc. Azt ahol ész érvek nincsenek, de bőségesen vannak 
profi manipulatív technikák nem lehet vitának nevezni maximum csak harcnak. Egy vitában 
mindig ott van a józan ész, ezért vita. 
Kritizálom a két személyiség hasonlóságát, és erőssen vallási színezetét.  
Erre a két személyiség stílusa eltávolodik egymástól, vallási színezet is enyhül, sőt állításuk 
szerint már nem is vallásosak, és az isten is csak egy elmeprogram, bár a vitatott forrásból 
származó Jézus idézetek maradnak. Jézus tekintélyét felhasználva hátha elérnek valamit. 
Ezután hozok fel ész érvéket és teszek fel kényes kérdéseket. 
Az ész érveket figyelmenkívül hagyják, a kérdéseket nem válaszolják meg, de céljaik elérése 
érdekében, ügyes szójátékkal megpróbálnak olyan színezetet és értelmet csempészni a 
mondandómba ami valójában nincs ott.  
A "rázós" helyeken ostobát játszanak, míg összetett mondataik, ügyes csúsztatásaik, és ész 
érv nélküli "érveik" egyáltalán nem buta emberekre vallanak.  
Közben az egészségkárosító tanácsokat továbbra is hangsúlyozzák.  
 
Azért, hogy az olvasóban erősítsék annak érzését, hogy 2 külön személy van, elkezdenek 
egymásnak üzengetni. 
Kérdezem: 
Ha Vmari annyira jól ismeri fraktaal-t, hogy a nevében is nyilatkozik, akkor mi szükség van 
arra, hogy fraktaal itt üzenje vmarinak, hogy a belünk nem része a szervezetünknek? 
Ha akkora jó barátnők, akkor hogy lehet, hogy eddig ezt még nem beszélték meg??? 

 

gondolkozzunk 



(Miklósi István, 2010.07.19 03:37)  

14 rész 
 
 
Újabb példa: 
fraktaalt idézem: 
"Felhívnám a figyelmét egy számomra elengedhetetlen fontos tényre! Nincs átlagember és 
nem is érdemli egy ember sem, hogy átlaggá degradálják" 
 
A téma szempontjából semmi értelme nincs belekötni az átlagember szóba. Ez azt a célt 
szolgálja, hogy saját magát egy jószándékú, jólelkü, szimpatikus megbízható embernek 
tüntesse fel, megvédje az olvasót tölem, és ezzel elnyerje a bizalmát. 
Ezt az MLM-ben úgy hívják hogy Felépíteni valakit, jelen esetben önmagunkat. MLM-ben 
többnyire a szponzort. Lehetőleg 2 ember kell hozzá. Az egyik elkezd csupa jót mondani a 
másikról, hogy az milyen nagyszerű, sikeres, hozzáértő, stb. Megpróbálja elérni, hogy 
felnézzenek arra akit Ő felépít. 
MLM-ben ezután jön a tapsolunk mert 2 kezünk van! Majd jön a másik kicsit rásegít a saját 
felépítésére, tovább erősíti a bizalmat saját maga iránt, visz egy kis humort bele, esetleg 
elmond egy történetet vagy egy viccet, ezután pedig arról győzi meg az embereket amiről 
csak akarja. Többnyire, hogy milyen nagyszerű soha vissza nem térő lehetőséget kínál. 
Ezek konkrét forgatókönyvek szerint zajlanak, legalábbis a profiknál. 
Azé az emberi elme aki megdolgozza! 
Ennek a felépítéses módszernek van egyszemélyes változata is, amikor saját magad építed 
fel. Bár ez a nehezebb változat. Bérmi használható, ami növeli az olvasó/hallgató bizalmát. 
Az itt használt "majd én megvédelek", is egy módszer. Egyébként a bejáratott menetrendje 
ennek a következő: Bemutatkozol, felsorolod kitüntetéseidet, diplomáidat, okleveleidet, egyéb 
referenciáidat, majd barátságosan "leereszkedsz" az emberekhez, elmondasz néhány viccet, 
vagy humoros történetet, és már elő is készítetted a terepet. 
Önmagukban ezekkel a technikákkal nem is lenne baj, mert igazából se nem jók, se nem 
rosszak. Egy konyhakés sem jó vagy rossz. Ha kenyeret szelsz vele, akkor jó, ha embert ölsz 
akkor rossz.  
Az eszközt használó embernek a szándéka az ami eldönti, hogy egy adott dolog vagy jó vagy 
rossz célt szolgál! 
 
Normál esetben igyekszem kerülni a manipulatív technikák használatát, de ha olyannal 
akadok össze aki használja, mint jelen esetben is, akkor nincs választásom én is kénytelen 
vagyok ezeket alkalmazni. Az eredeti cikkben kerültem a manipulatív technikák alkalmazását 
és szigorúan csak tények, ellenőrizhető adatok és számítások szerepelnek benne, de jelen 
vitában én is használtam ezeket, sugalltam dolgokat, felépítettem magamat.  
Nézzék meg vitapartnereim is folyton megpróbálják felépíteni magukat, közben pedig lejáratni 
engem.  
Ezt persze nem hagyom. Én is felépítem magam, közben pedig a saját maguk felépítését úgy 
rombolom le, hogy felhívom az olvasók figyelmét az ellentmondásokra és hibákra, amire ők 
egyszerűen nem reagálnak, mert nem tudnak mit. 
 
Azért is teregetem ki a lapjaimat, és magyarázom el, hogy mi is történik a szemük előtt, hogy  
1. Igyekszem elnyerni az olvasó bizalmát,  
2. azt akarom, hogy az olvasó maga is képes legyen átlátni az ilyen helyzeteket, és a 
későbbiekben felismerje, 
3. azt akarom elérni, hogy GONDOLKOZZ 
4. kisebb támadási felületet a betegséggyártóknak  
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Van itt egy érdekes hasonlóság. Volt egy vitám, egy a betegséggyártók szolgálatában álló 
orvossal. 
Kicsit érdekes módon Ő is ugyanúgy magyarázta félre a szavaimat és azonos tartalmat akart 
a számba adni. 
Idézet a vitából: (közel 60 oldal, ha valaki kéri e-mailben elküldöm neki.) 
"Csacsiság azt gondolni, hogy az ember akkor cselekszik helyesen, ha patikamérlegen 
méricskél, és neurotikus aprólékossággal számítgatja minden nap a táplálékkal bevitt 
anyagok mennyiségét." 
Neki ezt válaszoltam: 
"Doktor Úr megint csúsztat! Nem a táplálékkal bevitt anyagokról, hanem csak a nátriumról 
beszélek, és ott is nem egészséges emberről, hanem olyanról, akinek már KÓRÓS 140 
mmol/l alatti a vér nátrium tartalma." 
 
Miért is ez az érdekes hasonlóság. 
Konkrét esetben (vér 140 mmol/l alatti Na érték), egyszerű és pontos módszert adtam az 
embereknek, hogy hogyan gyógyítsák magukat. Ez nem igazán tetszik a 
betegséggyártóknak.  
Figyeljék meg, hogy mindkét csúsztatásnak a mögötte mondanivalója az olvasó felé az, hogy 
"NE MÉRICSKÉLJ! MINEK MÉRICSKÉLSZ, NE HASZNÁLD A JAVASOLT MÓDSZERT!"  
 
Normál esetben az ember (szakembert is beleértve) legföljebb azt mondaná, hogy "Ártani 
ugyan nem árt, de szerintem felesleges." 
Azonban, mivel mindkét esetben ott a hátsó szándék, igyekeznek az olvasót minél jobban 
eltántorítani attól, hogy ezt az egyszerű, olcsó gyógymódot kipróbálja.  
 
Olvassák végig a szkeptikusokkal és az orvossal folytatott vitámat és meglepő 
hasonlóságokat fognak tapasztalni. Intelligens okos emberek és ugyanúgy félrebeszélnek, 
kérdésekre nem válaszolnak, folyamatosan csúsztatnak félremagyaráznak. Számolni, 
gondolkozni egyik sem akar. Miért? 
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Nézzünk másik példát a kifinomult manipulációra: 
Idézet fraktaal-tól 
"A szervezetünkben minden spontán termelődik, egyszerűen azt mondanám; szellemi, 
érzelmi ingerek, akciók-reakciók materializálódnak és alakulnak bonyolult biokémiai 
folyamatokon keresztül azzá, amivé.(vitaminokká, nyomelemekké, bonyolult fehérjékké 
adrenalinná, stb. Pl vitamin: a vitalitás vetül ki a testben matériaként különböző vitaminok 
formájában)" 
 
Első ránézésre nincs különösebb gond ezzel a mondattal, általánosságokat fogalmaz meg, 
nincs komolyabb mondanivalója. 
 
Azonban nézzük mi a mögöttes burkolt tartalom amit szinte észrevehetetlenül sugall: 
A szervezet nagyon bonyolult dolog, nem ismeri senki sem, így te sem ismerheted meg. Ne 
akard megérteni mi miért töténik. Ne gondolkodj. Maradj a boldog tudatlanság állapotában. 



 
 
Másik példa: 
fraktaal: 
"Megmosolyogtat, hogy egyik tanult "tudós" csoport eredményeit ütközteti egy másik tanult 
"tudós" csoport eredményeivel - eredendő tudás híján" 
 
Ha elolvassák a cikkemet, elsőre nem az tűnik ki belőle, hogy két tudós csoport véleményét 
ütköztetem. A cikkben a józan észre és megértésre alapozok. 
Azt, hogy tudomány - kontra tudomány, saját magam mondtam a szkeptikusokkal folytatott 
vitában, amikor ők is játszották az idiótát, és nem akarták érteni, hogy miről beszélek, és a 
jelenlegi tudomány álláspontját szajkózták. Tehát saját szavaimat igyekszik kiforgatni. 
Kérdezem az olvasót, önök olvasták a szketikus vitámat? Ha olvasták, észrevették egyáltalán 
az szóban forgó részt? Ha észrevették eszükbe jutna-e itt megpróbálni felhasználni ellenem?  
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Figyeljék meg: 
Idézet fraktaal-tól 
" 
HÁT ÍGY! 
"Akinek van füle hallja." 
Vállalj felelősséget magad és környezeted egészségéért, jól működéséért, hogy ne 
élősködhessen rajtad a kesze-kusza agyú, igazság morzsákat összeharácsoló, és tákolgató 
"gyógyítók" serege! 
" 
 
Egy marketinges szakember sem fogalmazhatta volna meg jobban. 
Ilyen komlex, több célú, jól megfogalmazott mondatot nem tud buta ember írni.  
Nézzük meg részletesen: 
 
"Vállalj felelősséget magad és környezeted egészségéért, ..." 
Elülteti benned a félelmet: Mi van ha rossz tanácsot fogadok meg? 
Komoly felelősséget tesz a nyakadba, amitől az emberek többnyire megijednek.  
Nem ösztönöz arra, hogy gondolkodj, nem a logikádat kapcsolja be, hanem a félelmedet.  
 
 
"...jól működéséért,..." 
egyszerű átvezető szöveg, mint egy kötőszó  
 
 
"...hogy ne élősködhessen rajtad a kesze-kusza agyú, igazság morzsákat összeharácsoló, és 
tákolgató "gyógyítók" serege!" 
a másik rossz tanácsot ad neked, ne hallgass rá, Ő élősködő, kesze-kusza agyú = ostoba, 
igazság morzsákat összeharácsoló = önző szándék vezérli, tákolgató = hozzá nem értő.  
Vagy énrám halgatsz és akkor bölcs felelősséget vállaló ember vagy, VAGY nem hallgatsz 
rám, de akkor te is olyan osotba vagy mint ők és meg is érdemled, hogy tönkretegyék az 
egészséged és elvegyék a pénzed. 
Összességében egy jó tanácsot ad, de mindezt úgy, hogy az olvasó olyan döntésre jusson, 



amit Ő sugall. 
Felelősségre ösztönöz, és látszólag az olvasóra bízza a döntést. Azonban ott van benne az 
észrevétlen befolyásolás.  
Mivel az egész mondat egy jótanács, így elnyeri a bizalmad, könnyebben fogadod meg, és 
nem veszed észre benne a manipulációt. 
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A betegséggyártók tudják, hogy van az embereknek egy olyan jelentős része, amely 
alternatív megoldásokban gondolkodik, és nem igazán hallgat az orvosokra és a médiára. 
Ezeket az embereket is célba vették a hazugságaikkal. Úgy csinálják, hogy kihagyják a 
médiát, és az orovoskat, és kisebb újságokban, interneten jelentetenek meg jól felépített 
egészségkárosító tanácsokat tartalmazó cikket, amit úgy állítanak be mintha titkolt igazság 
lenne. Ezt a módszert nevezik gerillamarketingnek. Ezzel kettős célt érnek el. 1 terjesztik az 
saját hazugságaikat, 2 elnyomják, és hiteltelenné teszik azokat az információkat, amelyek 
ténylegesen jó tanácsok, és eddig titkoltak, agyonhallgattak.  
Ilyen módon terjesztett hazugság pl a jól elterjedt: igyál búzafű lét.  
Eredetileg volt a búzacsíra, amely tényleg egészséges és hatékony. Ezt cserélték le a 
mérgező búzafűlére. A búzafű, mint minden növény növekedése során nagyon sok káliumot 
vesz fel. Ha kipréselik a búzafüvet, az így nyert lé, mérgező az óriási káliumtartalom miatt, 
hiába tartalmaz sok egyéb hasznos anyagot. Ha a világ összes nyomelemét és vitaminját 
összekeverjük egy koktélba, DE teszünk bele mérget is, akkor hába a sok szükséges és 
hasznos anyag, a koktél mérgező lesz. 
Ha valaki mindenáron búzafüvet akar fogyasztani, akkor figyeljen oda a következőre: 
A búzát NE földben növeszék, hanem csak vízben, esetleg lehet a vizbe tenni egy kis 
káliummentes tápoldatot. Ha így növesztik a búzát, akkor nem tud káliumot fölvenni és az így 
nyert búzafülé, tényleg egészséges lesz! 
 
 
Visszatérve a jelenlegi konkrét szituációra. 
Figyeljék meg az ellentmondásos viselkedést. 
Sok helyen egyszerűen csak ésszerűtlenül/bután viselkednek, pl az ész érvekre egyszerűen 
nem ragálnak.  
Ugyanakkor más helyen meg igen intelligensen, nagyszerű pszichológiai érzékkel (vagy 
egyszerűen csak tanult módszerekkel) próbálnak olyat sugallni, hogy az Ő álláspontjukra 
helyezkedjen az olvasó. Nem mondják ki, csak sugallják. Ez a módszer egy kifinomult 
manipulációs eszköz. Ha a beszélő konkrétan kimond valamit, akkor az a beszélő véleménye, 
amit a hallgató vagy elfogad vagy nem. Ha a beszélő nem mondja ki konkrétan a véleményét, 
csak burkolt módszerekkel sikerül elérnie, hogy a hallgató "saját maga" jusson arra a 
véleményre amit a beszélő szeretne, akkor a hallgató azonosul a sugallt véleménnyel, és a 
továbbiakban sajátjaként védelmezi. 
Ez egy kifinomult, létező és oktatott módszer. 
Én egy időben komolyan foglalkoztam MLM-el. A céget nem nevezem meg. Amikor indult 
nagyon jó termékeket árult, magam is használtam és úgy gondoltam, hogy semmi kivetnivaló 
nincs abban, ha nem bóvlit akarunk rásózni az emberekre, hanem normális termékekre 
beszéljük rá.  
Ebben az időszakban jártam rendszeres képzésekre, könyveket olvastam, cd-ket hallgattam, 
szóval komolyan álltam hozzá. Ennek során tanultam meg többek között azokat a 
módszereket is, amelyeket itt elmondok, és ezért ismerem fel ha valaki használja ezeket. 



A céget azóta megvette egy befektető csoport, a termékek minőségét lerontotta, így 
abbahagytam, már nem MLM-ezek (és nem is fogok) a termékeiket sem vásárlom. Ezt csak 
azért mondtam el, hogy lássák, vita partnereim nem amatőrök, hanem képzett szakemberek! 
Bár csak ritkán akadnak össze olyannal, aki ismeri módszereiket, ezért nem működnek a jól 
bevált eszközeik, és tanácstalanok, sokat hibáznak.  
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Nem győzöm hangsúlyozni: 
Magasabb rendű szervezetekben az anyagcsere zavaralan lefolásának feltételeit az izotónia 
törvényei határozzák meg! 
5 ilyen törvény van, ebből 3-at ismer el a jelenlegi akadémikus orvoslás, nézzük ezt a 3-at. (A 
másik kettő benne van az előadásom végén.) 
http://fotki.yandex.ru/users/tisztaso/view/195372/?page=0 
 
Ebből a 3-ból a lúgosító kúrák csak 1-el foglalkoznak és figyelmenkívűl hagyják a másik 
kettőt. Ezért van az, hogy hatékonyságuk korlátozott. Az általam leírt izotóniás sós-
szódabikarbónás gyógyvíz a 3 törvényből kettő és felet helyreállít. Teljes egészsében segít 
helyreállítani az ozmózis nyomást, teljes egészében segít helyreállítani a PH-t, de a sók (Na, 
K, Ca, Mg) egymáshoz viszonyított arányában csak beállítja az Na-t, így a szervezet hozzá 
tudja igazítani a K-t, azonban a Ca és az Mg arányt más úton kell helyreállítani. Ráadásul az 
egész módszer csak havi 200 Ft-ba kerül!!! 
 
Ezt azért írtam le ilyen részletesen, hogy megérték a fontosságát annak, ami itt történik. 
 
 
Elmondok egy olyan tényt, ami nem mindenki előtt ismert. Jelenleg ha ma magyaroszágon 
valaki internetet szolgáltatat, akkor mielőtt elkezdené működtetni a számítógépeit, 
megjelennek öltönyös úriemberek, letesznek egy HUB-ot (jelszokszorozó), és minden 
számítógép mellé tesznek még 3 lepecsételt gépet! Feltehetően ebből 1 a magyar 
titkosszolgálaté, 1 az amerikai titkosszolgálaté és 1 az izraeli titkosszolgálaté. Ezt közvetlenül 
olyan mondta, akit meglátogattak az öltönyös úriemberek. 
Az internet figyelésére igen komoly erőforrásokat használnak!  
Ehhez csak egy kis adalék, hogy amikor a 2008-as előadásomra készültem elég sokat 
keresgettem a neten a sóval kapcsolatban, és ez feltűnhetett nekik, mert feltörték a gépemet, 
(bizonyítékom van rá) annak ellenére, hogy NAT mögött vagyok, routerem van, és Linuxot 
használok! Tehát nem iskolás fiúcskák játszadoztak! 
 
Mivel a jelenlegi lejárató próbálkozásuk nem járt sikerrel, így 2 lehetőségük maradt. Törlik az 
oldalt, vagy meghagyják? 
Bár így, hogy felhívtam erre a lehetőségre a figyelmet át kell gondolniuk, hogy melyikkel 
ártanak többet maguknak?  
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Most gondolják végig, hogy Önök a jelenlegi "vita" partnere(i)m és a betegséggyártók 
emberei. Az a céljuk, hogy lejárassák az igazságot, fenntartsák a hazugságot, és a leheteő 
legtöbb olyan egészségkárosító tanácsot adjanak amit az emberek még valószínűleg 
megfogadnak (vagy legalábbis néhányan megfogadják). 
Jelenlegi szituációban lenne-e más lehetőségük, mint a kényes kérdéseket, amelyek 
leleplezik Önt, egyszerűen nem tudomásul venni? 
Válaszolnának-e a kényes kérdésekre, vagy azokat is inkább figyelmen kívül hagynák? 
Megpróbálnák-e az ész érveket kikerülni? 
 
Mi a benyomásuk Ők tényleg azok az ártatlan emberek akiknek kiadják magukat? 
 
 
Miért kell a betegséggyártóknak beszállni egy ilyen vitába, és miért pont itt és ilyen módon 
teszik? 
1. A sós hazugság a végét járja, ezt nagyon jól tudják ők is. Ezért a jelenlegi Stop só 
kampány. 
2. Meggyőződésem, hogy az általam leírt sós, sós-szódabikarbónás gyógyvíz leírása ott 
pihen a páncélszekrényükben. Képzeljék el, ha egy ilyen egyszerű és olcsó gyógymódnak a 
hatására a gyógyszerfogyasztás visszaesne mondjuk a felére?  
A betegséggyártók nem kezdhetnek el maguktól lejárató kampányt a szódabikarbóna ellen, 
mert jelenleg nem sokan használják a szódabikarbónát és azzal csak felhívnák rá a figyelmet. 
Amit tehetnek az csak az, hogy ha valahol felmerül a téma, akkor azt megpróbálják lejáratni. 
Ezen az oldalon már megbukott egy korábbi cikk, ami a sóval kapcsolatos hazugságokkal volt 
tele, így tudják, hogy itt nem érdemes a sót támadni. Ezért választották azt a taktikát hogy 
általános lejáratással indítanak, majd a szódabikarbóna lejáratására hajtanak rá (figyeljék 
meg, mindketten elsődlegesen a szódabikarbónát támadják), és savasításra buzdítanak. 
Ugyanis tudják, hogy az emberek nagyrészének pont a savasodás a problémája, ezért 
savasító tanácsot adnak. 
Tény, hogy a vér PH-jának 7,4 -nek kell lenni. 
Ha bárki megnézi a legutóbbi vérképében a vizeletének PH-ját, akkor azzal, hogy a vizelet 
Ph-ja mennyire tér el 7,4 -től, el tudja dönteni, hogy étrendjén milyen irányban kellene 
változtatni. Ha a vizelet savas, akkor lúgosítani kell és ha a vizelet lúgos, akkor savasítani 
kell. 
A korábbi lúgosító kampányok nem voltak alaptalanok, és nem voltak hatástalanok sem, bár 
nem feltétlenül okoztak mindenkinél javulást. (Mindjárt elmondom azt is miért.) 
Azonban a lúgosító eljárások elég drágák. 1 embernek a havi adagja kb 10.000. Forint körüli. 
Nem mindenkinek van pénze arra, hogy ennyit adjon érte. Most képzeljék el, hogy amiről én 
beszélek az kb havi 200 forintba kerül és hatékonyabb. 
Miért hatékonyabb?  
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Ha kíváncsiak arra, hogy milyen egy magyar ember, akkor nézzenek magukba.  
Gondoljanak bele a lehetőségekbe.  
Gondolják végig, először az én helyzetemet. 
Saját bőrömön megtapasztalom egy tömeges mérgezés eredményét, jelentős idő és energia 
ráfordítással részletesen megismerem és megértem mi történik.  
Majd ezt elmondom az embereknek, teljesen ingyen, úgy hogy semmi hasznot nem kapok és 



nem is remélek belőle. 
Mivel felismerem hogy igen nagy jelentősségű dologról van szó, így külön időt és energiát 
fordítok arra, hogy mindent egyszerűen, közérthetően fogalmazzak meg, úgy hogy az általam 
mondottak bárki által visszaellenőrizhetőek legyenek. Külön időt és energiát fordítok arra, 
hogy olyan eszközt adjak az emberek kezébe, amivel ezt a mérgezést mindenki egyszerűen 
ki tudja védeni. Ez a javasolt sófürdő. Igaz, ebben a szerencse is segített. 
Vállalom a nyilvánosságot, annak ellenére, hogy tudom a betegséggyártók nem fogják csak 
úgy lenyelni. 
Egyszerűen nyíltan, követhetően és közérthetően beszélek.  
 
Most gondoljanak bele abba, hogy Önök a jelenlegi "vita" partnere(i)m és tényleg azok 
akiknek kiadják magukat.  
Ártatlan, rendes becsületes emberek. 
Tudomásukra jut egy olyan információ, ami önöket is személy szerint érinti, felhívja 
figyelmüket hogy veszélyben az egészségük, és konkrét eszközöket ad az Önök kezébe. Az 
információk tele vannnak utánajárható, leellenőrizhető adatokkal. 
Belekezdenének egy ilyen cikk általános lejáratásába konkrét kérdések, kételyek 
megfogalmazása nélkül? 
Reagálnának az ész érvekre? Megválaszolnák, vagy legalábbis próbálnák megválaszolni a 
feltett kérdéseket? 
Az eddig önök által használt szerekről, módszerekről információt kapnának, hogy nem jó (pl 
citromsav). Szajkóznák tovább a véleményüket vagy megpróbálnának többet megtudni róla 
(már csak a saját érdekükben is)? Ha felmerülne a lehetősége, hogy amit eddig használtak 
lehet, hogy ártalmas, erősködnének-e tovább, hogy az emberek igenis használják. 
Ha a savasság-lúgosság vitában olyan kézzelfogható leellenőrizhető támpontot kapnának, 
hogy csak a legutóbbi vérképüket kellene megnézni, akkor vennék-e a fáradtságot, és 
leellenőriznék-e, vagy felelőtlenül kitartanának a korábbi álláspontjuknál, tudva, hogy ezzel 
másoknak ártanak? 
Használnának-e ugyanolyan lenéző hangnemet? Ha vitapartnerük azt állítaná, hogy 
szándékosan ártó tanácsot adnak, megpróbálnák-e megvédeni magukat, vagy elengednék a 
fülük mellett? Ugyanis érdekes módon ezt nem vették zokon!!! 
Állítanák-e magukaról "egyszerűen magyar vagyok és így zsigerből természet tudós a 
legfelelősebbek közül."? 
Mondanának-e akkora sületlenséget, hogy a C vitamin csak drágább, de nem hasznosabb az 
ecetnél? 
Szembe helyezkednének-e nyílvánvaló és bizonyítható tényekkel?  
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Gyorstalpaló tanfolyam folytatása az ártó szándék, és az ártó szándékú emberek 
felismerésére: 
 
 
Bevezetésnek idézek Julius Andan: A világ a szinfalak mögött c. könyvének ismertetőjéből: 
 
"Az emberi elme a legfőbb, mi több, az egyedüli háborús hadszíntér. Minden háború 
elsődlegesen szellemi síkon zajlik, és a fizikai erőszaknak csak látszólag a test a célpontja. 
 
Az ön józan esze, az intelligenciája, a tehetsége és a jövője ellen folyik a harc. 



 
Ebben a háborúban a puskagolyó a hazugság, a páncél a titok, és az orgyilkos a 
szaktekintély, aki a &#8222;mindent jobban tud, mint ön&#8221;. 
 
Az elnyomás forrása egy titkos társaság, amelyről a szakirodalom sehol sem tesz említést. 
Julius Andan 25 éven át hűen szolgálta ezt a társaságot, majd a fennálló rendszer első 
árulója lett." 
 
 
 
Ne tévesszen meg senkit, ha a farkas piroskának öltözik. 
A farkasnak ez a dolga, muszály kiadnia magát piroskának különben nem éri el célját. Senki 
nem fogja megfogadni ártó tanácsait, és az igazságtól sem fog tudni eltántorítani, ha kiderül 
róla ki Ő valójában. 
Ha én olyan naív lennék, akit a farkas könnyen meg tud vezetni, akkor elfogadom azokat a 
magyarázatokat a trombózisomra, amiket kaptam. Ez öröklött, hajlama van rá, kevés vizet 
iszik, stb. Akkor viszont nem kezdek el utánajárni és ez a cikk sosem születik meg.  
Tudom, hogy sok olvasóban még ott a kétség, mi van akkor ha ezek tényleg ártatlan 
hozzászólók? 
(A továbbiakban sokszor úgy fogok beszélni Vmari-ról és fraktaal-ról mintha egy személy 
lenne. Azért mert így egyszerűbb és egyébként meg szerintem így is van.) 
 
Nézzék meg, igazából a vitánkat nem egymással folytattuk, egyikünknek sem volt célja a 
másik fél meggyőzése, mert mindketten tisztában vagyunk vele, kivel állunk szemben, (ezért 
a meglehetősen kemény és irónikus hangvételem). Tudjuk, hogy NEM győzhető meg a 
másik, mert egyszerűen más csapatban játszunk, és mások a céljaink. 
Mindketten az olvasót vettük célba. Igazi célunk az olvasó magunk mellé állítása. 
Én azért, hogy felnyissam a szemüket, Ők azért hogy hazugságban tartsák önöket. 
Ha Ön velem vitázna, akkor megpróbálna hozzám beszélni, vagy csak kizárólag az 
olvasókhoz? 
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idézet: 
"Ezt a szövegfolyamot nézve pedig elmosolyodtam: vajon amivel itt pontokba szedve az Önt 
kritizálókat illeti, az Önre nem vonatkozik?" 
Ön azt sugallja az olvasóknak, hogy Én egy agresszív ember vagyok, aki ellentmondást nem 
tűr, és a kritizálóit keményen támadja.  
Tisztázzuk! 
Minden normális kritikára igaz:  
- tartalmaz, logikus érveket, indoklást 
- még ha nem is írja le, hogy mivel ért egyet, de azt mindenképpen megfogalmazza, hogy 
mivel NEM ért egyet, és mit kifogásol 
- összeszedett és konkrét. A - Sz@r az egész - ez nem kritika. 
 
Kaptam már kritikát is, és az építő jellegű kritikát nagyra is becsülöm.  
Az illető leírta, hogy mit kifogásol az írásban, és miért. Ennek következményeként írtam a 
kiegészítést. 
 



Amit Önök itt "produkáltak" az nem kritika, hanem megpróbálták lejáratni az igazságot majd 
személyemet. 
Először nyíltan, majd nagyon ügyesen és profi módon bújtatott módszerekkel "csak" sugallva 
a mondanivalójukat.  
 
Az, hogy megcáfoljanak, még mindig nyitva áll önök előtt.  
Fogalmazzannak meg konkrét kifogásokat, tegyenek fel olyan kérdéseket, amelyek nem 
tisztázottak a támában. 
Azonban KÉRNÉM, hogy előtte alaposan olvassák át mégegyszer a szöveget, és olyat 
cáfoljanak, kifogásoljanak vagy kérdezzenek, amire a válasz nincs meg a cikkben. 
 
Lenne egy újabb kérdésem/kérésem. 
Kérem fejse ki, hogy mi az ami az általam összeszedett pontokban vonatkozik/nem 
vonatkozik rám?  
Mert nem igazán értem mire gondolt.  
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idézet: 
"Vajon a súlyos üldözési mánia milyen mérgezés következménye és milyen arányok 
módosításával gyógyítható? Hm?..." 
Megint visszakérdezek. 
Vajon a tudatlanság és/vagy az átró szándék milyen mérgezés következménye és milyen 
arányok módosításával gyógyítható? Hm?... 
 
Ha az önök szájából eddig csak egészségkárosító tanácsok hangzottak el, akkor vajon jogos 
feltételezés-e részemről hogy tudatos ártó szándékkal állunk szemben? 
 
Vajon ha a józan emberi észnek a nyoma sincs meg az írásaikban, akkor az tényleg a józan 
ész hiánya-e, vagy csak egyszerűen nem tehetnek mást mert akkor be kelene ismerni az 
igazat és nem osztogathatnák az egészségkárosító tanácsokat? 
 
Vajon ha a burkolt célzásoknak, a szavak tekergetésének ennyire mestereik, akkor tényleg 
azok az átratlan hétköznapi emberek (bocsánat, akarom mondani született zsenik), akiknek 
kiadják magukat? 
 
Vajon ha a só több ezer évig nem volt ártalmas az emberre, akkor a mostani Stop só 
kampányt tényleg segítő szándék vezérli-e? 
Vajon ha a szódabikarbóna természetes összetevője a vérnek, akkor tényleg kilyukasztja-e a 
gyomrot? 
 
Vajon, ha Ön elég okos ahhoz, hogy ilyen kérdéseket tegyen fel, akkor az ész érvekre miért 
nem reagál, a korábban feltett kérdésekre miért nem válaszol? 
 
Csupa csupa megválaszolatlan kérdés.... 
 
 
 
idézet: 
"Jézust olvasgatni nem árt,... " 



Ez rendben van, de még mindig nem adott választ arra a kérdésre, hogyha már Jézustól idéz, 
akkor miért a vitatott Tamás evangéliumából, és miért nem a bibliából?  
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Vmari-nak 
 
idézet: 
"szervezetünk egy vödör, amibe helyes mennyiségben adagolva az alkotóelemeket tutira 
megjavul örökre minden? 
Vajon az ember attól van jól, ha a szája elé patikamérleget tesz és minden oda bekerülőt 
előtte gondosan kidekáz?" 
Visszakérdezek.  
Vajon, ha az ember lelkileg TELJESEN kiegyensúlyozott, DE ugyanakkor a száját 
szemétledobónak használja, megmarad-e az egészsége? 
 
Nem tudom, vajon mondtam-e olyat, hogy minden a szánkba bekerülőt patikamérlegen kell 
kidekázni? 
Ön nagyon ügyesen csúsztat és próbál meg olyat adni a számba amit nem mondtam! 
Ha esetleg gondjai lennének a szövegértéssel, csak önnek mondom: 
Mérni csak az izotóniás sós, sós-szódabikarbónás víz elkészítését kell.  
Ráadásul aki nem él ezzel a lehetőséggel annak semmit sem kell méricskélni.  
 
Nem vitatom a lelki kiegyensúlyozottság fontos szerepét. Nem vitatom, hogy a lelki 
kiegyensúlyozottság képes "megmagyarázhatatlan" csodás gyógyulásokra. A léleknek, vagy 
ahogy a tudomány hívja a pszichének a testre gyakorolt jelentős hatását ma már az 
akadémikus orvoslás sem vitatja. Igaz, hogy ők placebo hatásnak hívják, de a lényegen ez 
sem változtat. 
 
AZONBAN! BÁR EZ IS FONTOS, DE ÖNMAGÁBAN NEM ELEGENDŐ AZ EGÉSZSÉG 
MEGTARTÁSÁHOZ! Azt sugallni, hogy nem kell semmit tenni, elég ha lelkileg 
kiegyensúlyozottak vagyunk, én helytelennek tartom, sőt jelen esetben szerintem kifejezetten 
az ártó szándék jele. 
Ön, vagy bárki más lelkileg kiegyensúlyozva leél 50 évet, majd amikor kiderül, hogy onnantól 
kezdve a továbbiakban folyamatosan vérnyomás csökkentőt kell szedni, vajon megmarad-e 
majd a lelki kiegyensúlyozottság? 
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idézet: 
"Felhívnám a figyelmét egy számomra elengedhetetlen fontos tényre! Nincs átlagember és 
nem is érdemli egy ember sem, hogy átlaggá degradálják..." 
Ügyes próbálkozás, hogy negatív kicsengést adjon szavaimnak.  



Felhívnám figyelmét, hogy az átlag jelzőn nem negatív értelemben használtam. A jelenlegi 
szituációt és témát tekintve átlagember az, aki nem fordított olyan jelentős mennyiségű időt 
az egészségügyi ismereteinek bővítésére, mint aki szervezett keretek között (iskola, 
természetgyógyász képzés, egyéb tanfolyam stb.), vagy akár saját maga autodidakta módon 
képezte volna önmagát. Ebben nincs semmi negatívum.  
Nekem sajnos nincs akkora eredendő tudásom mint önnek, így kénytelen voltam a 2008-as 
előadás előtt intenzíven (napi 8-12 óra), bő 2 hónapot foglakozni a témával, majd az után is 
elég sok időt és energiát fektetni bele. Szükségem volt rá, hogy kb 10 - 15 ezer oldalnyi 
orvosi anyagot tekintsek át, hogy az idevágó tudásmorzsákat összeharácsolva kellően 
átlássam és megértsem a dolgokat.  
Még annyit az átlagossághoz, hogy sok téren vagyunk átlagosak, és mindenkinek vannak 
kiemelkedő képességei. Meglehetősen sok olyan területe van az életnek, ahol teljesen 
átlagosnak tekintem magam, és persze vannak területek, ahol a tudásom nagyobb mint az 
átlagé. Úgy gondolom ez teljesen normális, sőt mit több átlagos! 
 
idézet: 
"Nekem embertársaim vannak ... akiket minél előbb boldognak, egészségesnek és 
elégedettnek akarok látni,..." 
Mélyen meghat ez a jóindulat, de kérdezném, akkor miért ad egészségkárosító tanácsokat 
nekik? 
Tudom, hogyha meghalnak és a mennyországba kerülnek, akkor boldogok lesznek, de 
HÁTHA szeretnének még maradni egy darabig? 
 
 
idézet: 
"Én kiszállok, mert az extra minőségű időtöltésről - főleg kétséges kimenetellel - továbbra 
sincs szándékomban még percekre sem lemondani." 
Kérem még ne tegye! Őszintén vágyom az Ön eredendő tudásának megtapasztalására. 
Ismételten kérem, legyen szíves megosztani velünk, mielőtt kiszáll! 
Ja, és csak egy kérdés: ha nincs ideje, akkor miért szállt be? 
Engem nem fizetnek érte, hasznom sincs belőle, kedvem sincs mindig hozzá, mégis szánok 
rá időt. 
 
 
idézet: 
"A beleink nem része a szervezetünknek hanem a "birtokában lévő" szennycsatornája és 
emésztőrendszere, amit természetesen nem árt jó karban tartani." 
Az agya sem része minden embernek. Csak a két füle között elhelyezkedő és a birtokában 
lévő információs központ, amit vagy használ vagy nem, és persze ezt sem árt jó karban 
tartani.  
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Kicsist megkésve, mivel én sem ülök mindig a gép előtt. 
 
fraktaal-nak 
 
 
összeSZEREZZEM amire vágyom? 



Ezek szerint elkerülte figyelmét, hogy minden anyagom szabadon terjeszthető, sem az írott 
anyagokért, sem az előadásért nem kértem pénzt. 
Ennek egyik oka, hogy a betegséggyártók és embereik, ebbe ne köthessenek bele. 
A 2008-as előadásom dvd-s változatáért kért 500 Ft + postakölség -i ár, pedig mindössze 
anyagköltség (üres dvd ára + a lakásomtól 5 km-re található legközelebbi postáig tartó autóút 
üzemanyagköltsége), ja és az eddig eladott dvd-k darabszáma 0 azaz nulla. Nem is tudom, 
hogy sikerült ekkora vagyont összeSZEREZNEM. Majd megkérek valakit segítsem elkölteni. 
:) 
 
Idézet: 
"Amennyiben továbbra is megfelelő mennyiségű C vitamint szed a szódabikarbóna adagjához 
garantáltan nem lyukad ki a gyomra, ám gyomorégés vagy már fekélyes gyomor esetén ne 
kockáztasson semmilyen lúggal." 
 
Kérdezem: Mivel a gyümölcsök is lúgosítóak, akkor gyomorégés vagy gyomorfekély esetén 
azokat sem szabad fogyasztani? 
A c vitamint (aszkorbinsavat), alapvetően megfázás esetén fogyasztom, illetve teát ízesítek 
vele, ha nincs itthon citrom.  
Ugyanakkor folyamatosan kockáztatok, mivel minden gyomorégés esetén mindig 
szódabikarbónát fogyasztok, sőt esténként is szoktam bevenni belőle "minden ok nélkül". 
Hihetetlen módon az a szódabikarbóna amit én fogyasztok nem lyukasztja a gyomrot. Tudja, 
régóta ismerjük már egymást a szódabikarbónával és megígérte, hogy az én gyomrom nem 
fogja bántani. Azért ön viszont maradjon óvatos, mert ha a szódabikarbóna megsértődik, az 
igen veszélyes és szitát csinál az Ön gyomrából! 
 
idézet: 
"Megmosolyogtat, hogy egyik tanult "tudós" csoport eredményeit ütközteti egy másik tanult 
"tudós" csoport eredményeivel - eredendő tudás híján ..." 
Mellesleg nagyra értékelném, ha végre az Ön eredendő tudását megtapasztalhatnám. Kérem 
ne rejtse véka alá, és ossza meg velünk! Igérem, én komolyan veszem és megpróbálok nem 
mosolyogni rajta. 

 

levélben 
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Kedves Erika! 
 
Küldjön egy e-mailt és elküldöm a részletes ismertetőt a sós-szódabikarbónás vízről. 

 

Izotóniás sós víz! 

(Erika, 2010.07.16 10:04)  

Kedves István! 
Azt szeretném megkérdezni, hogy fogyaszthatok-e izotóniás sós vizet, ha még szoptatom a 
kislányomat? 
Ha igen, akkor a napi adagot egyszerre kell meginni, vagy napközben fokozatosan elosztva?  

 

fraktaal.nm@gmail.com 



(fraktaal, 2010.07.09 09:52)  

csak a SZERZŐnek - szokásomhoz híven - tömören! 
Önnel nincs mit kezdjek (mindössze egyszer szólítottam meg az önhöz hasonlókkal 
egyetemben), SZEREZZEN tovább! Drukkolok - és remélem hozzájártam picit - hogy 
összeSZEREZZE amire vágyik. Amennyiben továbbra is megfelelő mennyiségű C vitamint 
szed a szódabikarbóna adagjához garantáltan nem lyukad ki a gyomra, ám gyomorégés vagy 
már fekélyes gyomor esetén ne kockáztasson semmilyen lúggal. 
(Megmosolyogtat, hogy egyik tanult "tudós" csoport eredményeit ütközteti egy másik tanult 
"tudós" csoport eredményeivel - eredendő tudás híján - szintén tanult, vagyis tudását 
helyesen vagy helytelenül összeszerző egyénként.) 
Felhívnám a figyelmét egy számomra elengedhetetlen fontos tényre! Nincs átlagember és 
nem is érdemli egy ember sem, hogy átlaggá degradálják átlagos szerzők. EGYÉNEK 
VANNAK EGYÉNI ÉLETTEL, változtatható EGYÉNI TUDÁSSAL, TULAJDONSÁGOKKAL, 
SZOKÁSOKKAL és TELJESÍTMÉNYEKKEL, mint ön, vagy én. 
Nekem embertársaim vannak a bennük rejlő evolúció írta őstudással, természetes 
intelligenciával - amire apellálok amikor emlékeztetni szeretném őket - s, akiket minél előbb 
boldognak, egészségesnek és elégedettnek akarok látni, mert gyorsan telik az élet, s nem 
mindegy, mennyi jaj vagy kacagás van benne. 
Ezeket még vallásosság nélkül, csak úgy egyszerűen megvallottam önnek írásban és 
ajánlom, persze megfelelően értelmezve újra olvasásra a hozzászólásaimat, természetesen 
Vmari barátnőmével együtt. 
 
Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária 
 
(Hajrá Vmari! Én kiszállok, mert az extra minőségű időtöltésről - főleg kétséges kimenetellel - 
továbbra sincs szándékomban még percekre sem lemondani. :D) 
 
U.i. (Vmarinak is!) 
A beleink nem része a szervezetünknek hanem a "birtokában lévő" szennycsatornája és 
emésztőrendszere, amit természetesen nem árt jó karban tartani.  

 

Fraktaal, vagy vmari?... 

(Vmari, 2010.07.09 08:19)  

Komoly kérdés ez... 
 
Megnéztem az előadását, kedves Miklósi István. 
Igaza van hogy mérgeznek bennünket, nem mindegy, hogy miből mennyi jut a 
szervezetünkbe sok-sok éven át. Nem mindegy, mivel "gyógyítanak" bennünket, ha a rend 
felborul. 
Nem vitatom, hogy az Ön által mondottak alkalmazása látványos javulást hoz a 
szervezetben, hogy a kémiai anyagokat, arányokat, folyamatokat, stb. Ön kiválóan ismeri, sőt 
szakértő ebben, 
de a szervezetünk egy vödör, amibe helyes mennyiségben adagolva az alkotóelemeket tutira 
megjavul örökre minden? 
Vajon az ember attól van jól, ha a szája elé patikamérleget tesz és minden oda bekerülőt 
előtte gondosan kidekáz? 
(Ha nyugodt a lelkem, egésznek, EGÉSZségesnek érzem magam, kell nekem a vérképemet, 
vizeletemet ellenőriztetni állandóan?) 
Ha pedig bizonytalanok vagyunk, a könnyen megbillenthető lelki EGÉSZségünkkel, minden 
nyavalya eredőjével nem foglalkozik senki, akkor mit ér az Ön tudománya? Egészek vagyunk 
CSAK azzal?...Nem függ e két dolog össze? 



(Vajon a súlyos üldözési mánia milyen mérgezés következménye és milyen arányok 
módosításával gyógyítható? Hm?...) 
 
Jézust olvasgatni nem árt, értelmezni nyilván nem megy egyszerre. Általában több van 
mögötte, mint a pusztán leírt szavak,főleg, ha az ember valóban mélységében ízlelgeti a 
MAGYAR szavak igazi jelentését és nem érti azokat akarva-akaratlanul, időnként erősen 
eltúlozva a választ folyamatosan félre. 
Nekem fantasztikus élmény újra, meg újra "megtanulni" magyarul, ráébredni a szavakban 
rejlő ősi bölcsességre! 
 
A legújabb kutatások bizonyítják, hogy őseink évtízezredek óta itt élnek a Kárpát-
medencében, csak egy kisebb, harcos réteg csatlakozott a nagy többséghez a 
honfoglaláskor, tehát a nomád léthez nem sok közünk van. A sóval való tartósítást pedig nem 
csak a nomádok alkalmazták. 
 
Ezt a szövegfolyamot nézve pedig elmosolyodtam: vajon amivel itt pontokba szedve az Önt 
kritizálókat illeti, az Önre nem vonatkozik? 
 
 
 
Vadady Mari 
(Egy piacra járó, ételeit jó alapanyagokból maga főzögető, a hagyományokban rejlő 
igazságokra nap mint nap rácsodálkozó nő.)  

 

gondolkozzunk 
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8 rész 
 
Egy kis elmélkedés: 
Az a gondolat merült fel bennem, hogy ha valaki olyan kijelentést tesz,  
Idézet: 
"Nem vagyok vallásos, egyszerűen magyar vagyok és így zsigerből természet tudós a 
legfelelősebbek közül."  
Mi célja van egy ilyen kijelentésnek? Továbbá vajon tényleg magyar ember-e, vagy olyan 
valaki, aki bár anyanyelvi szinten beszéli a magyart, de szívében mégsem magyar és csak 
burkolva igyekszik a magyar-ságot lejáratni? 
 
 
Ui: 
Mitán, olyan téma és olyan anyag került fel ami új, és írott formában nem szerepel még 
máshol, ezért sajnos (ismerve a betegséggyártókat, módszereiket, és hatalmukat) egyre 
nagyobb esélyét látom a honlap véletlenszerű eltűnésének.  
Kérek mindenkit készítsen mentést az oldalról, és a hozzászólásokról, amíg lehet. 
Higgyék, el oka és előzménye volt annak, hogy a cikket orosz szerverre tettem fel! 
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7 rész 
 
- Erőssen vallásos és/vagy vallási fantikus: Valószínűleg még nem nagyon volt rá szükségük, 
így gyerekcipőben járó, kidolgozatlan stratégia. 
Nézzük a jelenlegi példát: 
A tekintélyelvűség nem maradhat ki: "Jézus mondá: ... " 
(Bár érthetelen módon nem a bibliából idéz, hanem a vitatott Tamás evangéliumából. 
Feltehetően nem számítottak arra, hogy amit mondanak vissza lesz ellenőrizve.) 
A felsőbbrendű, lekezelő, kioktató hangnem szintén nem maradhat ki. (Kell a tekintélyelvűség 
megerősítéséhez.) 
Nézzék meg, "mindkettő" jézust idézve, paphoz vagy prédikátorhoz hasonló hangnemben 
oktat ki.  
Kérdései nincsenek, nem akarja megismerni az igazságot, nem veszi a fáradtságot, hogy az 
általa is ellenőrizhető dolgoknak utánajárjon. Pl: megnézze a saját vérképét, vagy saját 
vizeletének PH-ját. 
Ész érvekre szintén NEM reagál. A kérdésekre valószínűleg nem fog egyenes választ adni. 
Az ijesztgetés szintén megvan: 
Idézem, fraktaaal: 
"A szódabikarbóna sok száz gyomrot kilyukasztott már,..." 
Természetesen ez szintén nem ellenőrizhető, így hát javaslom mindenkinek kérdezősködjön 
az ismeretségi körében hallott-e már valaki olyat, hogy a szódabikarbóna kilyukasztotta egy 
embernek a gyomrát? A szódabikarbóna 8,3-as PH értékű gyenge lúg. Egy gyenge lúg mióta 
képes bármit is kilyukasztani? Én személy szerint fizikai képtelenségnek tartom, szóval ha 
valaki tud ilyen esetről, kérem értesítsen. Amúgy meg ha igaz lenne, akkor a gyomromnak 
olyannak kellene lennie, mint egy szitának. A gyomrom, egyébként meg köszöni szépen jól 
van. 
Álláspontjuk szintén merev, hajthatatlan. Megnyilvánulásuknak valódi célja, az igazság 
hitelrontása, hogy a hazugságot erősítsék vele. 
Szintén azt állítják, hogy az olvasó dönt és azt csinál amit akar, és ők nem akarnak 
befolyásolni, azonban írásuknak érezhetően nem célja, hogy az olvasót gondolkodásra és 
megértésre serkentse, továbbá érezhető, egy erőssen befolyásoló szándék, az 
egészségkárosító tanácsok erőteljes hangsúlyozásával: 
-Ő rásegít a savtermelésre savbevitellel. (Nem érdekli, hogy a vizelet PH-jának egyszerű 
ellenőrzésével bárki megtudhatja, hogy értendje mennyire kiegyensúlyozott, és szüksége 
van-e savbevitelre vagy sem.) 
-Szerinte a C vitamin csak drágább, de nem értékesebb az ecetnél. Azt hiszem, ehhez Szent-
Györgyi Albernek lenne 1-2 szava. Nem hiszem, hogy ekkora ostobaságot külön 
magyaráznom kellene, bár nem állhatom meg, hogy egy kis iróniát ne vigyek a dologba. 
Szóval ekkora bölcsességet mondani, csak olyan tud, aki "zsigerből természet tudós a 
legfelelősebbek közül". :) 
vagy a hasonló kaliberű "jótanács" 
-Alkalmanként 10 szem citrompótló fél pohár vízzel bevéve nyomtalanul tünteti el a 
gyomorfekélyt is alig két hét alatt.  
-De az egyél citromsavat sem rossz. Főleg azután, hogy tudjuk, mi is az iparilag előállított 
citromsav. 
 
Ha az ember már tudja az igazságot, és a naívságból is kinőtt, akkor itt is egyértelműen 
látható az ártó szándék!  
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6 rész 
 
4,) A betegséggyártók emberei: 
Előszeretettel tetszelegnek a szakember szerepében, de bárminek kiadhatják magukat. 
 
- ha szakembert játszik: Elsődleges fegyvere a tekintélyelvűség. Felsőbbrendű, gyakran 
lekezelő hangnemben beszél. Szituációtól függően csak kijelent és/vagy utasít. Néha néha 
magyarázatként odavet valamit a szokásos hazugságokból. Előszeretettel használja a 
"Közismert tény:..." szókombinációt, továbbá nevenics kísérletekre, és sosem hallott 
szaktekintélyekre hivatkozik, valamint szajkózza a hazugságokat. Ész érvekre NEM reagál. 
Gyakran mellébeszél. Kérdésekre csak mellébeszélve válaszol, vagy csak egész egyszerűen, 
és nagyvonalúan elengedi a füle mellet, nem veszi tudomásul és nem válaszol. Előszeretettel 
ijesztget. Húú mennyi embernek lett baja (ez persze nem ellenőrizhető, és sem konkrét 
eseteket, sem valós, ellenőrizhető statisztikai adatokat nem tud mondani). Gyakran ad 
egészségkárosító tanácsot. Álláspontja merev hajthatatlan. Játsza az idiótát, az embernek az 
az érzése, hogy nem érti amit mondunk neki, vagy nem akarja érteni. Valójában egyáltalán 
nem idióta és nem is buta. Vele szemben sosem lehet igazad. Megnyilvánulásának célja a 
hazugság fenntartása minden eszközzel!  
Ha az ember már tudja az igazságot, és a naívságból is kinőtt, akkor érzi, látja és felismeri 
náluk az ártó szándékot! 
 
(Ez általános taktika. Ilyen emberekkel nem csak az egészségügyben találkozhatunk, hanem 
gyakran előfordulnak, bíróságokon, hivatalokban, rendőrségen.) 
 
 
- Ha hétköznapi embert játszik: Szintén használja a tekintélyelvűséget. A hazugságokat úgy 
tálalja, hogy azok micsoda szaktekintélyek véleményei. Szintén, gyakran használ 
felsőbbrendű, lekezelő hangnemet. Ilyenkor általában a jóeszű, racionális gondolkodó 
szerepébe helyezkedik, és megmosolyogva nézi le a másikat. Nincsenek valós kérdései. Ha 
kérdez akkor valójában csak kötekedik és fogást keres. Nem akarja megismerni az igazságot. 
Bár azt mondja, hogy a te döntésed, és nem szól bele, de egyértelműen befolyásolni akar, 
hogy a józan eszed ellenére cselekedj. 
Ugyanúgy mint a szakember esetén rá is igazak ezek:  
"Előszeretettel használja a "Közismert tény:..." szókombinációt, továbbá nevenics 
kísérletekre, és sosem hallott szaktekintélyekre hivatkozik, valamint szajkózza a 
hazugságokat. Ész érvekre NEM reagál. Gyakran mellébeszél. Kérdésekre csak 
mellébeszélve válaszol, vagy csak egész egyszerűen, és nagyvonalúan elengedi a füle 
mellet, nem veszi tudomásul és nem válaszol. Előszeretettel ijesztget. Húú mennyi embernek 
lett baja (ez persze nem ellenőrizhető, és sem konkrét eseteket, sem valós, ellenőrizhető 
statisztikai adatokat nem tud mondani). Gyakran ad egészségkárosító tanácsot. Álláspontja 
merev hajthatatlan. Játsza az idiótát, az embernek az az érzése, hogy nem érti amit mondunk 
neki, vagy nem akarja érteni. Valójában egyáltalán nem idióta és nem is buta. Vele szemben 
sosem lehet igazad. Megnyilvánulásának célja a hazugság fenntartása minden eszközzel!  
Ha az ember már tudja az igazságot, és a naívságból is kinőtt, akkor náluk is érzi, látja az 
ártó szándékot!" 
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Az olvasóknak a gyostalpaló tanfolyam folytatása, hogy az ártó szándékot illetve az ártó 
szándékú embereket felismerjék: 



A betegséggyártók és az embereik profik! Nem amatőrökkel van dolgunk! 
Nincs a homlokukra írva, hogy Ők kik, és az utolsókig, sőt még az után is tagadni fogják 
kilétüket. 
Felismerni őket csak onnan lehet, hogy megnézzük egy konkrét embernek mi is a célja. 
Lehetőségek: 
 
1,) Hétköznapi ember: Szeretné megtudni az igazat. Kérdései, kételyei vannak, de az ész 
érvekre reagál és képes megérteni és felfogni. A megértése fokozatos, ezért menet közben 
további kérdései lehetnek. Tisztában van vele, hogy a bőrére megy a játék, ezért érdekelt az 
igazság feltárásában. Amit tud, leellenőriz saját maga. Pl: megnézi a legutolsó vérképét.  
Nem beszél félre, nincs hátsó szándéka. Korábbi álláspontját az ész érvek hatására képes 
felülbírálni. 
 
2,) Szakember (orvos, természetgyógyász stb.) Feltéve, hogy nem a betegséggyártók 
embere:  
Képzése során, be kellett magolnia a hazugságokat. Ezért konkrét véleménye álláspontja 
van, amit a hazugságokkal véd. Kicsit merev, nehezen változtat az álláspontján, de az ész 
érvek hatására elgondolkodik. Előbb-utóbb veszi a fáradtágot és elkezd utána járni. Közben a 
"bizonytalan" álláspontjára helyezkedik, majd ha saját maga is meggyőződött, akkor felismeri 
az igazságot, és felülbírálja kezdeti véleményét.  
 
3,) Erőssen vallásos, illetve a vallási fanatikus (Velük még nem nagyon volt dolgom így ez 
csak feltételezésen és nem megfigyelésen alapul): Valószínűleg nem nagyon nyilvánítanak 
véleményt, mivel ez nem vallási téma. Az ész érvekre, (amennyiben nem ütközik a vallási 
nézeteivel,) képes reagálni. Nem beszél félre, nincs hátsó szándéka. Elsődleges információ 
forrása a biblia, és Jézus. Nem hiszem, hogy a biblia fölé helyezne bármilyen más iratot, így 
pl Tamás evangéliumát sem. 
Feltehetően előveszi józan eszét és a tudomány helyett a múltban keres választ. 
Valószínűleg egyetért azzal, hogyha a só a múltban nem volt káros, akkor most sem az. 
 
Ehhez a következő megjegyzésem lenne: Mivel az erőssen vallásos emberek száma 
meglehetősen nagy, ezért a betegséggyártók őket is célba vették. Az angol bibliából kitöröltek 
illetve meghamisítottak mindent, ami a sóval kapcsolatos. Gyakorlatilag a só szót mindenhol 
mással helyettesítették. Magyarországon más taktikát követtek. Mivel a Károli bibliában van 
néhány utalás a só fontosságára, és jelenleg elég nagy példányszámú ilyen biblia van kint az 
embereknél, ezért egész egyszerűen "száműzték" a Károli bibliát. Gyakorlatilag nem lehet 
kapni. Helyette más fordítású bibliák vannak, amelyekben semmilyen említés sincs a só 
fontosságáról. 
Ha újra forgalomba kerülne a Károli biblia, akkor feltehetően addigra abban is kicserélnék a 
só szót és mással helyettesítenék. 
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Vmari-nak: 
 
Attól, hogy valaki vallásos, vagy akár nem vallásos, még gondolkozhat! 
Én nem kértem semmi mást az emberektől, csak azt hogy gondolkozzanak. 
Ön Jézust idézve, vallási alapon azt sugallja, az embereknek, hogy minden jó úgy ahogy van, 
és nem kell gondolkozni.... 
No comment. 



 
Továbbá, ha a tudásomat kritizálja, akkor legyen szíves tudással cáfolni, és nem vallási 
dolgokra hivatkozni! 
Ha vallási oldalról közelíti meg, akkor maradjon a vallásnál! Ha a tudás oldaláról közelíti meg, 
akkor meg maradjon a tudásnál! 
Önnek is ismételten felhívom a figyelmét: Itt a lehetőség tudásának, bizonyítására.  
Kérem írja le, mi az a cikkben amivel nem ért egyet, és a tényeket legyen szíves tényekkel 
cáfolni! 
 
 
 
Ha már a régi dolgokat említi: Régen, amikor az emberek nomád életmódot folytattak, a 
sózott hús volt az egyik fő táplálék. Így napi sófogyasztásuk többszöröse volt mint a mai 
emberé, és mégsem volt vérnyomás problémájuk. 
Gyümölcs fogyasztásuk is lényegesen több volt, és mivel a gyümölcsök lúgosító ételek, így a 
sav-bázis egyensúlyuk is rendben volt.  
 
Csakhogy manapság nem így élnek az emberek, sőt akár az elmúlt 100 évhez képest is 
jelentős életmódváltozás történt. Ez tény.  
Ha Ön nem jár boltba, hanem ételeit saját maga készíti, esetleg eljár a piacra, ahol csak házi 
termesztésű és készítésű élelmiszert vagy élelmiszer alapanyagot vásárol, akkor érveit 
teljesen elfogadom. AZONBAN, ha az Ön által fogyasztott élelmiszerek vagy 
élelmiszeralapanyagok nagy része boltban vásárolt akkor érvelése olyan, mint aki bort iszik 
és vizet prédikál. 
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Ha olvasom a bibliát, majd Tamás evangéliumát, akkor az az érzésem támad, mintha nem 
ugyanattól a Jézustól származnának a szavak. A bibliában a Jézustól származó szövegek, 
többnyire érthetőek, ellentmondásoktól mentesek, míg a Tamás evangéliuma zavaros, 
ellentmondó sőt helyenként kifejezetten saját tanításai ellen beszél.  
Itt van pl. az önök által idézett rész: 
 
"Ha böjtöltök, bűnt nemzetek magatoknak, és ha imádkoztok, megítéltettek, és ha alamizsnát 
adtok, rosszat tesztek lelketeknek." 
Az lenne a kérdésem, ha Jézus maga is 40 napig böjtölt a pusztában, akkor miért mondott 
volna ilyet a böjtről? 
 
Vagy itt van egy másik idézet: 
 
"55 Jézus mondta: Aki nem gyűlöli meg atyját és anyját, nem lehet tanítványom, és (aki) nem 
gyűlöli meg fivérét és nővérét, s nem hordja a keresztjét, mint 
én, nem lesz méltó hozzám." 
 
Akkor most a szeretet nevében gyűlölnöm kell a rokonaimat? 
Ez nekem valahogy nem követendő példa! 
Sőt határozottan állítom, hogy aki a szeretet hírdette, mint Jézus, az ilyet biztosan nem 
mondott! 
Az az ember, aki megvilágosodott, és a szeretetet hírdeti nem fog úgy megfogalmazni semmit 



sem, ami bármilyen formában akár közvetlenül, akár félreértelmezve, gyűlölködésre adhat 
okot!  
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Ami "mindkettejüknek" szól: 
 
Vmari Ön "Orv"oskról beszél, míg fraktaal "kesze-kusza agyú, igazság morzsákat 
összeharácsoló, és tákolgató "gyógyítók" serege"-ről.  
Tény, hogy orvosokból és természetgyógyászokból is van olyan, akit nem a beteg, hanem 
csak a pénz érdekel. Mindamellett nem azért, hogy akár az orvosokat, akár a 
természetgyógyászokat védjem, de van orvos, természetgyógyász, sőt orvos-
természetgyógyász ismerősöm is, akikről bizton állítom, hogy jó szándék vezérli őket, és a 
rendelkezésükre álló eszközökkel igenis segíteni akarnak az embereknek!  
 
Az Önök által a jelenlegi hozzászólásaikban található "tudás"-t némileg kevésnek érzem 
ahhoz, hogy ilyen általános és lenéző hangnemű kritikát fogalmazzanmak meg!  
 
Ha önök olyan nagy tudásúak, hogy minden orvost és természetgyógyászt lenéznek, vagy 
mint ahogy frakttal mondja "zsigerből természet tudós a legfelelősebbek közül", akkor tessék 
bizonyítani!  
 
 
Én személy szerint Istenhívő ember vagyok. Azért írtam le, amit leírtam és 2008-ban azért 
tartottam előadást mert a lelkiismeretem ezt sugallta. 
Ha már Jézustól idéznek.  
Tamás evangéliuma nem része a bibliának! 
A bibliában Máténak, Márknak, Lukácsnak és Jánosnak van evangéliuma.  
Tamás evangéliumát 1945-ben fedezték fel egyiptomban Nag Hammadi mellett, és mai napig 
is vita tárgya.  
Az említett helyen több &#8222;evangélium&#8221; nevet viselő iratot is találtak, köztük 
Péter evangéliuma, Az igazság evangéliuma, Az egyiptomiak evangéliuma. 
 
Meg akartam kérdezni, hogy Önök milyen vallási irányzat követői, de ha már mind a ketten 
mosakodnak, hogy nem vallásosak, sőt fraktaal már az Isten létét is tagadja idézem:  
"Nem vagyok vallásos, egyszerűen magyar vagyok és így zsigerből természet tudós a 
legfelelősebbek közül. Pl. tudom, hogy magyar ember nem helyez sem maga fölé, sem 
magán kívülre semmilyen istent, pusztán azért, mert átlátja, hogy az aféle isten nincs." 
 
Vmari: 
"Létezik még egy olyan tiszta szándékú, tiszta életű, példamutatóan egyszerű, a keresztény 
világban "köztiszteletben álló" és örökké időszerűen idézhető bölcs, mint Jézus? 
Ha valaki elkezdi olvasgatni az rájön ugyanerre, akár akarja, akár nem, minek ahhoz 
vallásosnak lenni?" 
 
Akkor csak azt kérdezem meg, hogy ha már Jézustól idéznek, akkor miért pont Tamás 
evangéliumát választották? 

 



gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.07.08 23:40)  

1 rész 
Kedves Vmari (és?) fraktaal! 
 
Bár nem most jöttem le a falvédőről, de rendben, játszuk azt, mintha 2 különböző emberrel 
beszélgetnék. 
 
Elöljáróban azonban még megkérdezném, ha 2 különböző emberrel beszélgetek, akkor miért 
Vmari mondja el, hogy fraktaal hogyan gondolja a dolgokat? 
idézem: 
"Amiről írt, az az ő 40 éves tapasztalatain alapul. 
Egy biztos, kissé más végén fogja meg a betegséges dolgokat, nem laboratóriumi kémcsőnek 
tekinti az emberi szervezetet. (Nem "közömbösít", hanem a szervezet védekezésére, 
jelzésére "rásegít". pl. a savtermelésre savbevitellel.) 
Hogy ne legyen annyi sav/lúg-képzés, arra pedig az alapos lelki takarításokkal és a lelki 
rendfenntartással." 
 
 
fraktaal-nak: 
 
Első hozzászólásában nincsenek kérdések, nincsenek érvek, nincs konkrétan 
megfogalmazva, hogy mivel nem ért egyet. Csak egy része az amivel nem ért egyet vagy az 
egész cikket helyteleníti? A hozzászólás tele van Jézus idézetekkel és egyszerűen vallási 
alapon kritizálja az egész cikket, így próbálja meg lejáratni az igazságot. Ezek után most meg 
kijelenti, hogy Ön nem vallásos, sőt már Isten sincs! 
Kérem tisztázza, akkor hogy is van ez?  
Kit is hív akkor Jézus Atyának?  
 
Második hozzászólásában indít egy mindenféle tudást nélkülöző általános "bölcselkedéssel", 
majd a tudásomat kritizálja. 
Ismételten felhívnám a figyelmét, hogy ne terelje el a szót, hanem itt a lehetőség tudásának 
bizonyítására. 
A cikkemben konkrét dolgokat írok, így kéretik konkrétumokkal cáfolni! 
 
Idézet: 
"Legjobb szándékkal a cikk írójának és hasonlóknak:..." 
Ezúton kérdezem: Kik azok a hasonlók? 

 

fraktaal.nm@gmail.com 

(fraktaal, 2010.07.08 01:34)  

Hogy a szavaimmal ki mit kezd, az az ő dolga, én a honlap címét és célját tartom szem előtt. 
 
Nem vagyok vallásos, egyszerűen magyar vagyok és így zsigerből természet tudós a 
legfelelősebbek közül. Pl. tudom, hogy magyar ember nem helyez sem maga fölé, sem 
magán kívülre semmilyen istent, pusztán azért, mert átlátja, hogy az aféle isten nincs. 
Isten (Istenek) nem más, mint bonyolult elmeprogramok, kizárólag az emberi fejekben! 
(Egyébként, pedig, minden, amitől függsz fölötted van, így hatalma van rajtad, amíg alá veted 
(függeszted) magad. De ezek is mind általad gyártott, vagy elhitt, hamis istenek.) 
Jézus szavaira azért hivatkoztam, mert igazak és közismertek. (Szégyen, hogy a fél világ 



szajkózza őket 2000 éve anélkül, hogy érteni is akarná.) 
Idézek édesapámtól, talán egyszerűbben értelmezhető. 
"Isten nem lehet más, mint a bennünk leírt, eddig őrzött, emlékezetben alvó tört-ÉN-elem! 
Vagy életre keltjük és kiváló mesterEMBERként és NEMesEMBERként hozzáteszünk, vagy 
nem vagyunk több az oktalan állatnál, és nem is érdemlünk mást végül, mint az enyészetet!" 
...és még az EMBERről: 
Az EMBER az egyedüli lény a földön, aki szabad akaratából változtathat önmagán, minden 
cselekedetét terv és döntés előzi meg, így minden cselekedetére nézve belátása van, s 
levonhat tanúságokat, mellyel tudása megállíthatatlanul bővül. Teremtő erővel, tehetséggel 
rendelkezik vagyis egyszerűen és gyorsan haladhat az isteni kiteljesedés útján, 
vagy (bármely életszakaszban) lemondva erről - ember formájából is jócskán veszítve - 
süllyed, akár bármelyik állathoz hasonlóvá, 
vagy földbegyökerezett lábú, kiszolgáltatott lénnyé, mint a növények, 
esetleg faragható bábúvá... vagy még lejjebb. 
Eleve elrendelés nincs az EMBERRE szabva, ha csak az nem, hogy döntésed szerint az 
vagy aki/ami vagy, és ha bábúvá váltál az is maradsz. 
Még akkor is, ha valaki az élők közül kalandvágyból, vagy szánalomból lelket lehel beléd; 
akár ideiglenesen, akár újra és újra. 
 
U.i. 
A szódabikarbóna sok száz gyomrot kilyukasztott már, míg a bármilyen ehető savanyú (pl. 
alkalmanként 10 szem citrompótló fél pohár vízzel bevéve) nyomtalanul tünteti el a 
gyomorfekélyt (jövőkép zavar, a jövőtől való félelem lúgos tünete) is alig két hét alatt. 
Étkezésre vetítve a C vitamin csak drágább, de nem értékesebb az ecetnél, vagy bármelyik 
ehető sav(anyú)nál. 
 
Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária 

 

fraktaal 

(Vmari, 2010.07.07 16:25)  

Fraktaal a barátnőm és az én 'hatásomra' jött ide hozzászólni, valóban van azonosság 
köztünk mert ugyanúgy Máriának hívják, mint engem. 
Nyilván hasonlít a hozzászólásunk is, hisz ő meg rám van hatással.  
Amiről írt, az az ő 40 éves tapasztalatain alapul. 
Egy biztos, kissé más végén fogja meg a betegséges dolgokat, nem laboratóriumi kémcsőnek 
tekinti az emberi szervezetet. (Nem "közömbösít", hanem a szervezet védekezésére, 
jelzésére "rásegít". pl. a savtermelésre savbevitellel.) 
Hogy ne legyen annyi sav/lúg-képzés, arra pedig az alapos lelki takarításokkal és a lelki 
rendfenntartással. 
A régiek "avult" dolgok? Nézzük csak mi zajlik a világban? Tán a nagy civilizációs kuplerájból 
nem az eredetihez, a még el nem rontotthoz igyekeznek vissza minden területen a 
megvilágosultak?...Nem erről van szó pl. ezen az oldalon is? 
 
Létezik még egy olyan tiszta szándékú, tiszta életű, példamutatóan egyszerű, a keresztény 
világban "köztiszteletben álló" és örökké időszerűen idézhető bölcs, mint Jézus?  
Ha valaki elkezdi olvasgatni az rájön ugyanerre, akár akarja, akár nem, minek ahhoz 
vallásosnak lenni?  
 
Ez a szöveget pedig mintha pont a betegség téma gyökerére mondta volna: 
"Ne hazudjatok és ne tegyétek, amit gyűlöltök, mert az ég előtt nincs semmi titokban. Nincs 
ugyanis semmiféle elrejtett, mely nyilvánvalóvá ne lenne, s nincs semmi rejtett, ami le ne 
lepleződne." 



-hisz volna nyavalya, ha mindenki kedvvel csinálná mindazt amit csinál, ha nem volna sose 
lelkifurdalás bennünk a kis titkos stiklijeink miatt amiket néha évtizedekig dédelgetünk 
magunk előtt is szépítgetve? Ha nem félnénk a jövőtől, számonkéréstől, lelepleződéstől? 
Ha nem hagytuk volna a rendet, tisztességet, lelki nemességet háttérbe szorulni? 
 
 

javaslat 

(Miklósi István, 2010.07.07 15:27)  

Ez úton szeretném felhívni a honlap készítőjének figyelmét, hogy legyen naprakész mentése 
a honlapról. A lapunk.hu rendszerből töröltek már oldalt (egeszseg-hazugsagok.lapunk.hu) 
azért, mert feltette az anyagomat. Nem viccelek! Azt mondták a készítőnek, hogy "véletlenül" 
eltűnt az oldala, és sajnos mentésük sincs róla, így nem tudják helyreállítani.  
Ha bármilyen anyagot felteszek egy fájl megosztó oldalra, pl amerikai hotfile.com-ra azt 
általában rövid időn belül törlik, szerzői jogokra hivatkozva, pedig azoknak én vagyok a 
szerzője tehát saját anyagaim! 
 
Csak azért szólók, mert nagyon jó az oldal és nagyon sok jó anyag van rajta. Kár lenne érte. 

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.07.07 13:47)  

Ezen az oldalon megtekinthető a 2008-as előadásom, valamint további letölthető anyagok 
linkjei is. 
 
http://docler.hu/video/259227  

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.07.07 13:45)  

 
 
Kedves vmari és fraktaal! 
Ha valakinek túl sok a sava és valami más savassal elnyomja az érzést, az csak tünti 
kezelés. Ugyanolyan mint a fájdalomcsillapító.  
A fájdalomcsillapító sem szünteti meg az okot, csak a tünetet, az érzetet szünteti meg.  
Ha a savvaságot nem csak érzés szintjén elnyomni szeretné valaki, hanem ténylegesen 
megszüntetni akkor a savat közömbösíteni kell, amire a szódabikarbóna a legegyszerűbb, 
legolcsóbb és legjobb megoldás. Ráadásul amíg a szódabikarbóna természetes összetevője 
az emberi vérnek, addig ez nem mondható el a savanyúléről, a citrompótlóról, sem az 
almaecetről!  
 
Csak mellesleg jegyzem meg, hogy az aszkorbinsav, az közismert néven C vitamint jelent, és 
én 100 grammos kiszerelésben szoktam a gyógyszertárban vásárolni, és fogyasztom is, 
mindamellett, hogy rendszeresen lúgosítok is. 
 
Továbbá az emberek szándékos félrevezetésének érzem, hogy régen élt emberek szokásaira 
hivatkozik, és így sugall tanácsot miközben figyelmen kívül hagyja az emberek életmódjában 



és étkezési szokásaiban azóta bekövetkezett jelentős változást. 
 
A citromsav fogyasztásáról pedig érdemes tudni: 
Eredetileg a citromsavat (ami nem azonos az aszkorbinsavval), mint a neve is mutatja a 
citromból vonták ki. 
Azonban az ipar olyam mennyiségben kezdte el használni, ami lehetetlenné tette, hogy az 
igényeket a citromból kivont citromsavval pótolják. Ezért jelenleg ami citromsav néven 
forgalomban van, azt a Aspergillus niger nevű feketepenész gomba állítja elő, szerves 
élelmiszeripari hulladékból!  
Nekem valahogy a rendes normális citrom szimpatikusabb, úgyhogy én inkább kerülöm a 
citromsavat. 
 
 
Ha ez a kérdés: 
"Vajon miért csak az ozmózisz-szűrős kütyü csinál "egészséges" vizet?" 
valóban kérdés volt, és nem pusztán kötekedés, akkor javaslom nézzen utána a létező 
víztisztító technológiáknak, és megkapja a választ.  
 
A többieknek egy rövid összefoglaló: 
1 Vegyi tisztítás: Valamilyen vegyi anyag vízbe juttatása ami által bizonyos szempont szerint 
javul a vízminőség. Pl klórozás 
Vízminőség javulás kb 5 - 10 % 
2 Mechanikus szűrés: Alkalmas lebegő részecskék mechanikus szűrésére.  
Vízminőség javulás kb 10 - 30 % 
3 Aktív szenes szürés: Bizonyos anyagok aktív szén általi megkötése.  
Vízminőség javulás kb 10 - 30 % 
Többnyire együtt alkalmazzák a mechanikus szűréssel. Így a vízminőség javulás kb 30 - 60 % 
4 Ozmózis szűrés: Minden olyan anyag ami a vízmolekulánál nagyobb kiszűrhető vele. 
Vízminőség javulás kb 70 - 80 % 
Többnyire együtt alkalmazzák a mechanikus és aktív szenes szűréssel. Ilyenkor a 
mechanikus szűrő az ozmózis membránt védi, az aktív szén pedig képes az 
ozmózismembránon átjutott anyagok egy részének megkötésére. 
Vízminőség javulás kb 80 - 95 % 
5 Desztillálás: A végeredmény szintiszta H2O. 
Vízminőség javulás 100 % 

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.07.07 13:44)  

3 rész 
 
Szóval, kedves hozzászóló:  
Ez a szent vallási fanatikus, ügyes próbálkozás, de azért ennél kicsit jobbra van szükség!  
Azért gratulálok hozzá. :) 
 
Idézném azért saját magát: 
"A TUDÁS szégyen és gyalázat, ha nem takar valót, és ISZONYÚ NAGY ÁTOK, HA 
ROSSZUL HASZNÁLJÁK. 
Járd körül ezerszer, aztán mégegyszer! Csak a felelőtlen ostobák mentségére szolgál, hogy 
tévedni emberi dolog." 
 
Kedves vmari vagy fraktaal ha egy mérlegre tesszük, hogy az én cikkemben illetve, hogy az 
ön hozzászólásaiban mennyi a tudás akkor vajon milyen eredményt is fogunk kapni? 



 
Ön kritizálja az én tudásomat, hát itt a lehetőség kedves vmari vagy fraktaal, és lássuk az Ön 
tudását! 
A fórumban bőven van hely, várjuk a hozzászólásokat. 
 
 
 
Addig is nézzük a tényeket: 
Az eredeti http://tisztaso.narod2.ru oldalon fényképmellékletek is vannak. Érdemes megnézni 
azokat is. 
 
- Az emberi szervezetben (elsősorban a vérben) az anyagcsere zavartalan lefolyásának egyik 
feltétele, hogy a PH-nak 7,38 - 7,42 között kell lennie, ami enyhén lúgosat jelent. 
Ha a PH ez alá tolódik, akkor acidózis-ról (elsavasodás) beszélünk, ha pedig felfelé tolódik, 
akkor alkalózisról (ellúgosodás). Mindkettő betegség, és mindkettő válhat életveszélyessé. 
Tehát akár tömény lúg, akár tömény sav fogyasztása életveszélyes, illetve halálos lehet. 
 
Tökéletesen egyetértek azzal, hogy nem szabad általánosítani, egy kúrának mindig 
személyre szabottnak kell lenni. 
Ennek ellenére igenis vannak álltalánosságok. Ilyen pl az, hogy minden EGÉSZSÉGES 
ember vérében 142 mmol/l Na-nak és 27 mmol/l HCO3-nak kell lenni. A szódabikarba 
NaHCO3. Vízben Na+ -ra és HCO3- -ra disszociál. Tehát látható, hogy természetes 
összetevője minden ember vérének. Ha a HCO3-at nem visszük be kívülről, akkor a 
hasnyálmirigy állítja elő, valamint ez a szervezet legfontosabb pufferrendszere, ami segít a 
7,4 -es PH megtartásában. 
A másik fontos pufferrendszer a só. 
Ugyanis: 
A sav Hidrogén ion (H+) felesleget jelent. A lúg pedig OH- ion felesleget jelent. 
Sav + Bázis (lúg) = só + víz 
Tehát, ha azonos erősségű savat és azonos erősségú lúgot összekeverünk, akkor 
végeredményül sót és vizet kapunk. 
Pl: Nátronlúgot és sósavat összeöntünk. NaOH + HCl = NaCl + H2O 
Mivel lehet különböző erősségű savat és lúgot keverni, ezért: 
Ha a szervezetben túl sok a sav és lúgosítani akar, akkor erős savnak és gyenge lúgnak a 
sóját ürítí, így összességében a szervezet lúgosodik. (A vizelet savas lesz.) 
Ha a szervezetben túl sok a lúg és savasítani akar, akkor gyenge savnak és erős lúgnak a 
sóját ürítí, így összességében a szervezet savasodik. (A vizelet lúgos lesz.) 
Ha a valakinek a vizelet PH 7,4 alatt van, akkor sok savasító ételt eszik, és lúgosításra van 
szüksége, ha pedig a vizelep PH-ja 7,4 felett van, akkor túl sok lúgosító ételt eszik, és 
savasításra van szüksége! 
A lényeg, hogy a szervezetben a PH 7,4 maradjon! 
AZONBAN ENNEK A FENNTARTÁSÁHOZ A SZERVEZETNEK SZÜKSÉGE VAN SÓRA 
(NaCl) ÉS SZÓDABIKARBÓNÁRA NaHCO3! 

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.07.07 13:42)  

2 rész 
 
Egy kis gyorstalpaló tanfolyam, a hétköznapi embereknek, hogy honnan lehet felismeri az 
álruhába öltözött ártó szándékot. 
 
Bevezetésnek: 



Az, hogy óriási hasznot húznak az emberek betegségéből egyértelmű. Egészségügyi 
minisztériumon, orvosokon, természetgyógyászokon keresztül próbálnak lebeszélni a sóról, 
rábeszélni a sok kálium fogyasztásra, "STOP SÓ" kampányt szerveznek, honlapokat 
üzemeltetnek stb. Szóval igen komoly anyagi és emberi erőforrásokat használnak.  
Ehhez képest az, hogy néhány fizetett emberük ül a gép előtt, és a különböző fórumokon 
próbálja lejáratni az igazszágot, már igazán nem nagy erőfeszítés! 
 
1,) A cél mindig ugyanaz: Minden maradjon a régiben, egyél kevés sót, sok káliumot. 
Ember NE gondolkozz! Minden jó úgy ahogy van! Hidd el, hogy ezt mások jobban tudják! 
 
2,) Felhasznált eszközök: TV, rádió, sajtó, szórólapok, kampányok, honlapok fórumok, szóval 
bármi ami a céljuk elérését segíti. 
 
3,) Módszerek: 
A,) Tekintélyelvűség felhasználása. XY, aki dr, professzor, még doktorabb, leghozzáértőbb, 
600 diplomával, 1000 kitüntetéssel és oklevéllel, (akihez te egy nagy senki vagy, és még arra 
sem vagy méltó, hogy az árnyéka rádvetődjön, Ő tudja jobban, és te ostoba tudatlan vagy, 
úgyhogy mégcsak kérdezni se merj, gondolkodni meg pláne ne!) 
Ehhez gyakran társul egy kioktató és/vagy lenéző hangnem.  
B,) Ha a tekintélyelvűség nem működik, akkor: 
Jönnek a zseniálisan kitalált hazugságok. 
C,) Ha a hazugságok sem működnek, mert az igazság melletti ész érvekkel nem bírnak, 
akkor: 
Belekötnek valamibe, majd elviszik a témát olyan szintre (álltalában mélyen szakmai), ahol a 
hétköznapi ember, mivel nincs előképzettsége, egyszerűen elveszti a fonalat. Magyarázataik 
szándékosan nehezen érthetőek, nehezen követhetőek, és igyekeznek összezavarni az 
embert.  
Ez már nem annak szól, akivel vitatkoznak, hanem az olvasó összezavarása a cél.  
Ha sikerül elérni, hogy az olvasó nem érti akár részben, akár egészben a vitát, akkor máris 
Ők vannak nyeregben, mert az olvasó számára nem marad semmi fogodzó, csak az, hogy 
vajon melyik ért hozzá jobban, vagyis melyik a nagyobb, jobb szaktekintély. Így máris 
elérkeztünk az első ponthoz a tekintélyelvűséghez.  
 
Zseniális rendszer!  

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.07.07 13:41)  

1 rész 
 
Érdemes pár dolgot tisztázni! 
 
Senkitől sem kértem, hogy bármit elhiggyen! Mint a cikk elején írtam, A JÓZAN ESZEDNEK 
HIGGY! 
G O N D O L K O D J A T O K E M B E R E K !  
Pontosan ezért csak, olyan dolgokat írok le, amit bárki leelenőrizhet, aki veszi a fáradtságot, 
és úgy írom le őket, hogy érthető legyen mindenki számára.  
Nem ködösítek, nem próbálom összezavarni az olvasót, nem hivatkozok nevenincs 
kísérletekre, valamint arra hogy XY micsoda szaktekintély, és Ő ezt meg ezt mondta! 
 
Az tény, hogy különbséget kell tenni orvos és orvos valamint természetgyógyász és 
természetgyógyász között is. 
Mindkettőből van olyan aki segíteni akar, és van olyan aki csak pénzt akar. 



 
A betegséggyártók, és embereik már megkerestek levélben párszor, és fórumon is sikerült 
már velük összeakadnom. Eddig ORVOS FANATIKUSKÉNT játszották az idiótát, és fanatikus 
módón hajtogatták a sóval kapcsolatos hazugságokat, azonban az ész érvekkel nem tudtak 
mit kezdeni, és bár nem vallották be, de érezték, hogy alulmaradtak! 
 
Úgy látszik taktikát változtattak, és most vallási fanatikust játszva próbálják az igazságot 
kikezdeni.  
/A normális embereknek üzenem, figyeljék meg a taktikát:/ 
Mivel ész érvei nincsenek, ezért belehelyezkedik, egy ISTENFÉLŐ becsületes embernek a 
szerepébe, és úgy próbálja kikezdeni az igazságot. 
Ügyes próbálkozás Kedves vmari, vagy fraktaal, vagy hogy is hívjam Önt.  
Ehhez azonban miért kell különböző neveken hozzászólni?  
Azért, hogy úgy látszódjon, mintha többen lennének? 
Nem rossz próbálkozás. 
 
Vallási fanatikussal még nem volt dolgom. Azonban úgy gondolom, hogy néhány száz évvel 
le van maradva.  
A középkorban ez egy jó taktika lett volna, azonban mára kicsit elavult! 

 

fraktaal.nm@gmail.com 

(fraktaal, 2010.07.06 14:16)  

Folyt. 
Nem mellesleg: 
A szervezetünkben minden spontán termelődik, egyszerűen azt mondanám; szellemi, érzelmi 
ingerek, akciók-reakciók materializálódnak és alakulnak bonyolult biokémiai folyamatokon 
keresztül azzá, amivé.(vitaminokká, nyomelemekké, bonyolult fehérjékké adrenalinná, stb. Pl 
vitamin: a vitalitás vetül ki a testben matériaként különböző vitaminok formájában) 
 
A szervezetben termelődött "trutymák" természetes úton csak a belekbe (be+le) vezető 
csatornákon tud leürülni, majd onnan ki, széklet gyanánt. 
Tehát: A belek főleg azért vannak, hogy a szervezetedben keletkezett, megtartásra, 
benntartásra érdemtelen "termékeknek" legyen hová ürülni. Enni, inni pedig leginkább azért 
kell, hogy a mérgelődéseink által keletkezett belőlünk kiengedett/kitessékelt, mindent pusztító 
bűzös, lúgos fekália trágyává szelídülhessen pl. a gyomor termelte megfelelő minőségű só-
savval és főleg a belekben dolgozók segítségével. 
Támogasd őket megfelelő "tisztító szerekkel" (ecet, citromsav), erősítő szerrel (só), és 
oldószerrel (csak szomjúság esetén, mert egyébként megitatnak a folyadék termelő mirigyeid; 
víz!) 
 
A természet intelligensebb a tanult ORV-osodnál, természet gyógyász(?)odnál, és benned is 
írta, rótta a történéseket (DNS. Az agyad majd 85% - a pedig arra van kalibrálva, hogy ezeket 
a tömörített ősfájlokat kibontsa és értelmeze.) 
Vedd elő a magadhoz való eszed! 
S, csak, hogy tudd: 
A vírus sem fertőz, hanem magának a "FERTŐ"nek az egyik világi kivetülése és vevő rá, aki 
azon a "játszótéren" játszik. 
 
Legjobb szándékkal a cikk írójának és hasonlóknak: 
A TUDÁS szégyen és gyalázat, ha nem takar valót, és ISZONYÚ NAGY ÁTOK, HA 
ROSSZUL HASZNÁLJÁK. 
Járd körül ezerszer, aztán mégegyszer! Csak a felelőtlen ostobák mentségére szolgál, hogy 



tévedni emberi dolog. 
Javulni, nemesedni, majd csak a tisztán látáson és a tapasztalásokon alapuló biztos tudást 
továbbadni! Az az emberi dolog. 
 
Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária 

 

fraktaal.nm@gmail.com 

(fraktaal, 2010.07.06 14:14)  

Tisztelt olvasó! 
(Vmarit megerősítve és kiegészítve) 
 
"Tanítványai megkérdezték őt, s mondták neki: 
Akarod, hogy böjtöljünk? És miképpen imádkozzunk és adjunk alamizsnát? És mely ételekre 
ügyeljünk? 
Jézus mondta: Ne hazudjatok, és ne tegyétek azt, amit gyűlöltök, mert mindenek 
nyilvánvalóak az ég előtt. Ugyanis nincsen semmi, ami el van rejtve, és ne lenne 
nyilvánvalóvá; és nincsen semmi, ami beborít, és leplezés nélkül fog maradni" 
(Bizony! Az ember (is) jól láthatóan kívül viseli a belsejét és annak következményeit) 
"Ha böjtöltök, bűnt nemzetek magatoknak, és ha imádkoztok, megítéltettek, és ha alamizsnát 
adtok, rosszat tesztek lelketeknek. 
És ha bejártok minden földet, és vándoroltok a vidékeken, ha befogadnak titeket, azt, amit 
elétek adnak, egyétek meg! 
- a köztük lévő betegeket gyógyítsátok! - 
mert nem az tesz titeket tisztátalanná, ami a szájatokon bemegy, hanem, ami kijön a 
szájatokon, az az, ami tisztátalanná tesz benneteket." 
(Logion-forrás; Tamás evangélium) 
 
HÁT ÍGY! 
"Akinek van füle hallja." 
Vállalj felelősséget magad és környezeted egészségéért, jól működéséért, hogy ne 
élősködhessen rajtad a kesze-kusza agyú, igazság morzsákat összeharácsoló, és tákolgató 
"gyógyítók" serege! 
 
Bízom benne, hogy hamarosan eljön az idő, amikor szégyen lesz a betegség, szegénység, 
szeretetlenség és minden nyavalya, mert minden értelmes ember tudni fogja, hogy ezek a 
tudatlanság, gonoszság, kapzsiság, gyávaság..., tehát az EMBERségtől való 
ELTÉVELYEDÉS megnyilvánulásai, formái. 
...és ragyogó útmutatók, ha értünk a "tünetek" nyelvén. 
Ők TUDATnak, s egyben ők maguk a TUDAT. Semmi misztikus tudatalatti. Legalább is 
magáról és szándékairól mindenki tudhatja, és tudja is az igazat. 

 

Ecet 

(Vmari, 2010.07.06 09:17)  

Valahol olvastam, hogy pont magyarok dolgoztak ki a madárinfluenza ellen tápszert az 
állatoknak, amiben bizony valami "sav" volt. Tán aszkorbinsav? 
Aztán nem lett a szerből világszenzáció. Arra már nem emlékszem, hogy a dolgot 
elhallgatták, vagy lenyúlták más hasznára. Talán mindkettő. 
(Ha jól tudom a méregdrága befekvős regeneráló infúzió-kúrában is aszkorbinsav van. 



Abban, amihez kevesen juthatnak hozzá, az ára miatt.) 
Falun felnövő barátnőm ősei nemzedékeken át embert, állatot gyógyítók voltak és ők bizony 
tudták, hogy az ecetet az állatok vizébe kell önteni, ha azok megbetegedtek. 
Hogy az almaecetes kúrából csak kampány maradt az annak köszönhető, hogy elsöpörte a 
lúgosító őrület. 
Fogyózzunk salátákkal, együnk sok-sok gyümölcsöt, szedjünk étrend kiegészítőket,igyunk 
rengeteget, használjunk étolajat a zsír helyett, stb...! 
 
Ekkora csinnadrattának a természetggyógyászok és a jól menő étrend kiegészítős cégek 
sikerei következtében már érezhetően nőnie kellett volna az egészséges emberek 
statisztikájának...  

 

gyulayoyo@yahoo.com 

(ygyula, 2010.07.05 14:46)  

A lúgosításhoz: évekig volt divathóbort, vagy micsoda dr. Jarvis almaecetkúrája, aki 
határozottan a savasításban látta az egészség megvédését, még a tyúkoknak és teheneknek 
is ezt adott egészséghelyreállítás gyanánt. Máskülönben sok emberen segített e kúra. De 
minden kampányszerű nekimozdulást helytelenítek, abból kiindulva, hogy minden ember 
más, ma már a gyógykúrákat is igyekeznek egyénre szabni, ezért nem lehet jó egy általános 
diéta sem. Együnk erdélyi kősót, lehet jódozott is. Ha a mennyiség arányos a testsúlyunkkal 
és az ételmennyiséggel, nem lesz semmi bajunk tőle, sőt. Konyhasó nélkül nem működnek 
az idegeink rendesen. Egy néhányéves sófogyasztó.  

 

ÜZLET 

(Tamáska-Varga Ákos, 2010.07.04 08:45)  

A szándékos megbetegítés mellett fontos a seft is. 
 
A fegyvergyártás után a gyógyszer a legjobb üzlet a világon. 
 
A mechanizmus a következő: 
1. A gyógyszert el kell adni. 
2. Fogyasztókat kell keresni. 
3. Ezért már a gyerekek számára kitalálnak betegségeket (hiperaktivitás, neurózisok, 
szorongás, figyelemhiányos zavar...*), miáltal a gyerek hozzászokik a gyógyszerekhez. 
4. Így felnőtt korukban is aktív - jó profitot hozó! - fogyasztókká válnak. 
 
* Nem arról van szó, hogy a jelenségek nem léteznek, de korántsem olyan mértékben, mint 
ahogy beállítják. 
 
A témáról bővebben: 
Dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség ( 2005 ) 

 

2621 Verpce, Lugosi u. 71. 

(Tejfalussy András, 2010.07.02 18:00)  



Folytatás! 
 
Az előző egészségügyi miniszter (Mengele) Székely Tamás például azt hazudta a fenti 
ügyben benyújtott peticiónkra, hogy optimális az átlagosan 4,9 gramm káliumot fogyasztás 
naponként, akár egyszerre is, s hogy legcélszerűbb a tiszta konyhasó helyett (a nagy 
dózisban kivégzőméreg, kisebben "csak" bárgyúsító, érzelemmentesítő idegméreg) kálisóval 
ízesíteni az ételeket. E céljuk a megvalósítására, az utóda, az új miniszter is, mint közérdekű 
hirdetést, "Nemzeti Sócsökkentési" programot terjeszt. A közszolgálati (?) rádiót, az MR1 
Kossuth Rádiót erre, a népirtás szervezésre használják fel, nap mint nap.  
 
Megjegyzés: A túl sok kálium mérgező hatása ellen védő valamennyi étkezési módszerről 
lebeszéli a népirtó maffia az áldozatait. A fiziológiás mértékű 15-25 gramm/nap konyhasó 
pótlásról, a túl sok káliumot tartalmazó ételek lassan, részletekben, csökkentett 
mennyiségben fogyasztásáról, a vesét a mérgező káliumtöbbletet eltávolításban segítő 
desztillált vizet ivásról és savanyúságot evésről, s a cukrot tartalmazó ételekről is, amelyek 
révén a sejtek kivonják a vérből a szívre veszélyes káliumtöbbletet, hogy a vesének legyen 
ideje felkészülni a mérgező káliumtöbbletet eltávolításra.  
 
Az élelmiszerek- és élelmiszer alapanyagok konyhasó- és kálisó tartalmai élelmiszer 
táblázatokban megtalálhatók. Ezek adatai alapján lehet viszonylag biztonságosan tervezni a 
nátrium és a kálium pótlását. Ivóvizet megbízhatóan tisztítani csak a szűrőktől mentes, 
utánsózás nélküli frakcionáltan ivóvíz átpárlókkal lehet (lásd: www.aquanet.fw.hu). 
 
Javaslom, hogy csak a gyógyszertárban vegyék a konyhasót, a többi boltban csak a kóser 
minőség megfelelő, de azt, hogy melyik só kóser (vagy a kálisót tiltó magyar szabvány 
szerinti) a nem zsidóknak nem árulják el. 
 
 
E szakvéleményeket megküldöm Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, mint közérdekű 
bejelentést és feljelentőiratot. Szíveskedjenek figyelemmel kísérni, hogy intézkedik-e a zsidó 
népirtást folytatók, s a rendőrségi stb. bűnsegédeik ellen!  
 
Verőce, 2010. 07. 02. 
 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
email: tejfalussy.andras@gmail.com, mobil: 06-20-2181408 

 

2621 Verőce, Lugosi u. 71. 

(Tejfalussy András, 2010.07.02 17:59)  

Kód: MiklosiIstvantKieg100702 
Tisztelt Hölgyek és Urak! 
 
MINDEN SZEMPONTÓL IGAZA VAN MIKLÓSI ISTVÁNNAK, aki azóta a Tudományos 
Rendőrség pjt-nk tagja lett. 
 
Részemről a következőkkel szeretném kiegészíteni az általa leírtakat:  
 
A kóser étkezési só kálisómentes, s a zsidókat arra tanítja a zsidó törvénykönyv, a Talmud, 
hogy ők tiszta desztillált ivóvizet és hozzá tiszta konyhasóval erőteljesen (fiziológiásan)sózott 
kenyeret egyenek, mivel ezek így gyógyhatásúak. 
 



A fajirtó talmudista zsidók és azok bűnsegédei, elködösítik, szembehazudják ezt a nem 
zsidók felé, hogy népirtással el tudják rabolni a nyugdíjbefizetéseinket (pl. az IMF és 
Világbanki, elsikkasztott hitelek törlesztésére, ill. az ingatlanainkat, a betelepített zsidók 
részére megszeréséhez?). Ez a módszer nem új, lásd Mózes II. 23., 20-33, V. 7. 2, 22. és 
Talmud, Taanith 10 a. lap, és Baba kamma 93 b. lap stb. 
 
A www.aquanet.fw.hu honlapon nem csak a fiziológiás sópótlástól és káliumpótlástól eltérés 
életrövidítő és ivartalanító hatásaira vonatkozó konkrét mérési bizonyítékok is láthatók. A 
fertőzött, szennyezett ivóvízzel és mérgező kálisóval ízesített kenyérrel, stb. népirtás aljas 
bűncselekményét miniszteri, rendőrségi, bírósági, ügyészségi csalások tömegével fedezés 
bizonyítékai is megtekinthetők. Bemutatjuk a népirtás ellen fellépők, pl. személyem elleni 
likvidálási kísérletek és a Feleségemnek balesetet okozást, melyeknél a hazai és nemzetközi 
bíróságok is bűnpártolják az elkövetőket, bizonyítékait éppen úgy, mint az eddig a Nemzeti 
Nyomozó Irodát vezető dr. Petőfi Attila mérési szakvéleményt is ellenkezőjére hamisító 
csalásait is. 
 
Folytatom!  

 

Vajon miből fognak élni 

(Vmari, 2010.07.02 11:02)  

a természetgyógyászok, ha a lúgosításról is kiderül végre, hogy életveszélyes és hogy pont a 
savtalanítást viszik túlzásba az "orv"osokkal karöltve? Hm?... 
 
Régen vajon miért savanyúságot ettek/ettünk, (kielégítve a kívánósságunkat) a húsokhoz, 
sós ételekhez, miért volt mindennapos a savanyított ételek fogyasztása? 
Vajon amikor a "sok a savamat" érzem a torkomban, mert éppen valamin fölidegesítettem 
magam, miért használ, ha egyszerre tömény savanyúlét iszom, vagy ha éppen bekapok és 
egy jó pohár vízzel leöblítek pár szem citrompótlót?  
 
Vajon régen a cselédlányok miért ittak lúgot, ha meg akarták öngyilkolni magukat? Ha nem is 
sikerült ez egyszerre, vajon miért haltak bele mégis későbben? Hm?... 
 
Vajon miért csak az ozmózisz-szűrős kütyü csinál "egészséges" vizet? 
 
Vajon a tévében szereplő sztár-természetgyógyászok miért annyira rozzant egészségűek? 
Hm?... 
 
Mielőtt még valaki "egészséges só" reklámot felrakna ide, szólok, hogy a normálisabb 
patikákban lehet kimérve kapni tiszta sót, kb. 400Ft/kg ár körül. 
 
Felelős jóembereknek: 
"Tanítványai megkérdezték őt és így szóltak hozzá: Akarod, hogy böjtöljünk? És hogyan 
imádkozzunk és hogyan adjunk alamizsnát és milyen étkezési előírásokat tartsunk meg?  
Jézus mondta:  
Ne hazudjatok és ne tegyétek, amit gyűlöltök, mert az ég előtt nincs semmi titokban. Nincs 
ugyanis semmiféle elrejtett, mely nyilvánvalóvá ne lenne, s nincs semmi rejtett, ami le ne 
lepleződne." 
(Tamás evangéliumából.)  

 

 


