
Hozzászólások megtekintése a régi honlapról 

Tejfalusi Úrnak és Attilának .
(anikogyorgyi, 2010.11.30 22:16) 
Elnézést kérek mindenkitől, továbbra sem hiszek a patika sóban, csak a Parajdi sóban .
őseink a patikában vették a sót ?
Szerintem nem, de akkor még Erdély a NagyMagyarország része volt, most is az, csak romániához 
tartozik.
Attól még a Mienk, bármit próbálnak tenni, bárkik. 

Válasz 

Re: Tejfalusi Úrnak és Attilának / anikogyorgyi-nek válasz
(Anikó, 2011.03.20 14:04) 
Kedves Anikó! Én úgy hallottam, hogy már a Parajdi sót is keverik, remélem
nem káliumot adagolnak hozzá. Minden esetre én szívesen vennék belőle olyat,
ami csak meg van őrölve. Én sokáig szedtem vérnyomáscsökkentőket, de 1 éve
elkezdtem fogyasztani a patikai NaCl-ot és csodák csodája lement a vérnyomásom annyira, hogy a 
gyógyszereket abba kellett hagynom és a fülem
sem zúg. A sóval kapcsolatban érdemes a neten több cikket elolvasni Én is ezt tettem, hogy 
tisztábban lássam a dolgokat :) 

Válasz 

2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(Tejfalussy András, 2010.12.12 15:21) 
Kód: MAGYAR-MEGMARADAS-101212

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Érdekes, hogy egyes hozzászólók igyekez7nek elterelni a figyelmet a leglényegesebb dolgokról, 
amelyek a következők:

1./ Csak a patikából vásárolt sónál van tiltva a kálisó, a többiben bármilyen arányban lehet, mivel 
mindig együtt található mindegyik sóbányában és a tengervízben, s Magyarországon kormány 
szinten is megengedték, hogy a sót árusító élelmiszer boltosok semmibe vehessék a kálisó legkisebb 
mennyiségét is valamennyi étkezési célú sóban tiltó érvényes szabványt (MSZ-01-10007-82.), és az 
ÁNTSZ, OÉTI, MTA és bűntársaik azt hazudták, hogy akár az egy óra alatt megivott 133 grammnál 
kevesebb kálisó (70 grammnál kevesebb kálium) sem lehet mérgező. (Az USA-ban 4 grammal 
végzik ki az elítélteket.)

2./ Mindig előbb a kálisó-mentes jó sót árusítják, de miután elhitették, hogy jó, áttérnek a kálisóval, 
brómmal stb. mérgezettre, de mindig olyan arányban, amennyi magyart az adott környékről ki 
pusztítani, a ma már liberalizáltan betelepülő és itt szaporodó izraeliek aktuális helyigényének 
megfelelően.

3./ 24 óra alatt folyamatosan a vérbe közvetlenül bejuttatott 36 gramm konyhasó sem ártalmas, de a 
kálisóból ilyen lassan is csak l,2 grammot mernek bejuttatni. a fiziológiás Ringer oldat infúzióval.



4./ Elhallgatják, hogy az éhgyomri vérvétel alapján meghatározott 5 mmol/literes vérszérum-
káliumszint előző napi életveszélyes kálium túladagolást is jelezhet. Azt hitetik el, hogy 5 
mmol/liter érték az optimális élettani középszint. aki elhiszi, nem veszi észre az életveszélyese 
mérgezettségét sem. 

5./ Semmibe veszik, hogy 0,5 gramm egy felnőtt 24 órás tényleges káliumpótlás-szükséglete, és 
arra beszélik rá a nem zsidókat, hogy átlagosan 4,7 gramm káliumot optimális, egy napon belül 
bármilyen gyorsan, pl. sok tönköly búzafű levet ivással pótolni. Vagy belehal az áldozat, vagy 
végzetes romlásnak indul a veséje!

6./ Nobel-díjas kutatók által mérésekkel kimutatott betegségekről, amelyeket a túl kevés konyhasót 
vagy túl sok, túl gyors káliumot evés, vérbe juttatásuk okoz embernél és állatnál, az ellenkezőjének, 
s más okoknak tulajdonítják, hogy a nem zsidók ezekre figyelve gyilkolják önmagukat és 
családjukat.

7./ A nem sportoló és fizikai munkát végző nem zsidók elől titkolják, hogy nekik naponta min. 15-
25 gramm konyhasót kell pótolniuk, de csak 2 gramm káliumot, mert másként megállhat a szívük, s 
gondosan eltitkolják, ha emiatt haltak meg. 

Jó lenne, ha megneveznék magukat a fentieket nem elfogadók, ezeket elködösítő propagandát 
folytatók is! 

Verőce, 2010. 12. 12.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215), 2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
+36-20-2181408, www.aquanet.fw.hu, www.desztvizhonlap.atw.hu 

Válasz 

A só egészségünket védi
(Attila Kémia Guru, 2010.12.07 11:55) 
A kálisóval szennyezett, sőt tudatosan kálisóval dúsított, vagyis csökkentett sótartalmú sónak 
végzetes egészségromboló hatása van. De egy fele mennyiségben kálium-kloridot tartalmazó só 
akár egy hét alatt kimutathatatlanul HALÁLT OKOZHAT!!!
Amit biztosan okoz, fogamzás csökkenés, veseműködés csökkenés, szívpanaszok, szívinfarktus, 
gyengeség a megtámadott szervek miatt, letargia, életerő elvesztése, gondolkodási és 
emlékezetvesztési zavarok, látásromlás és még hosszan sorolhatnám.
Az ok a KÁLIUMOS sók minden sejt anyagcserélyét: tápanyagok felszívódását, salakanyagok 
ürülését, immunrendszer működését, vagyis a teljes életfunkciókat gátolja. Ezért a rengeteg 
népbetegség Magyarországon!

A jó só egészséget véd, hiányában betegségek lépnek fel.
Vesénk anyagcserénk amíg egészségesek vagyunk a só háztartásunkat rendezi, nyugodtan sózzuk a 
legízletesebbre ételeink mindegyikét a tiszta só véd!

Attila Kémia Guru 

Válasz 

Só az élet. Kálisó a halál!
(Attila Kémia Guru, 2010.12.07 11:39) 



A cikk: a sófogyasztás létfontosságát írja le.
A kálisóval szennyezett só fogyasztása még jó esetben is biztosan egészségkárosító.
Ma semmilyen sóban nem lehetünk e szennyezés felől biztosak, így ingyenesen magunk 
végezhetünk többféle són összehasonlító vizsgálatot:
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/5173
Az igen drága sók sem biztosak, vannak rá példák, hogy az ezer forint körüli sókból akadnak 
káliumosak, vagyis HALÁLOSAK!
A tiszta só viszont megvéd a legtöbb betegségtől!

Attila Kémia Guru 

Válasz 

Tejfalusi Úrnak !
(anikogyorgyi, 2010.12.02 22:16) 
Érdekes, az Úr miért nem válaszol ??? 

Válasz 

mienk?
(Istvan, 2010.12.01 04:59) 
Kerdeznem,hogy a hataron hazafele kell-e vamot fizetni a soert?
Vagy milyen mennyiseg az amiert meg nem?
Csak azert,mert nekem fogalmam sincs a romaniai
hatar es vam rendszerrel kapcsolatban,nem jartam arrafele,de szeretnek!
Viszont,ha kell fizetni mar vagy meg nem a mienk.

Válasz 

Tejfalusi Úrnak !
(anikogyorgyi, 2010.11.30 22:36) 
Mi baj van a Hunza sóval ? 

Válasz 

Patika tisztaságú só
(Attila Kémia Guru, 2010.11.30 19:15) 
Ez az etalon, a legtisztább.
Ha ennek nem hiszünk, akkor a kardunkba dőlhetünk.
A patikai anyagok rendkívül körültekintően, szabványok szerint készülnek. Ezért megbízhatóak. 

Válasz 

Csak az EGÉSZSÉG a FONTOS!
(Attila Kémia Guru, 2010.11.30 19:08) 
Nagyra becsült Tejfalussy András Úr!

Bármilyen sóról van szó, a vásárló kiszolgáltatott, mert nem tudhatja tartalmaz-e az üzletben 



kapható só káliumot. Ellenőrizni ezt nem lehet a helyszínen, csak erre alkalmas laboratóriumban.

Jelen pillanatban egy olcsó megoldást tudok házi vizsgálatra, ami azon alapul, hogy a tiszta 
konyhasó jóval kevésbé nedvszívó mint a mérgező kálium-klorid. Az összehasonlító módszert már 
leírtam. Azzal egészítem ki, hogy vegyünk többféle sót, 3 &#8211; 4 félét. Vegyünk még a 
patikában 100 gramm nátrium-kloridot ez a nagy tisztaságú etalon, amihez hasonlítjuk majd a többi 
sót.
Mindegyik só feliratát készítsük el, és egy kiskanálnyit apró pohárba a saját feliratával egy vödörbe 
helyezzük, amibe előzőleg egy kisujjnyi vizet rakunk. Aztán lefedjük párásodni, másnap megnézzük 
és összehasonlítjuk őket. Az etalon, patikai só lesz a legszárazabb, ami utána következik abból 
vásároljunk 1 &#8211; 2 évre valót. A többi nedvesebb sót pedig tegyük el télire, útsózáshoz.
Ugyan ez a módszer nem tökéletes, de olcsó. A tiszta NaCl sós ismert ízéhez képest eltérően 
savanykás, kesernyés ízt érezhetnek a kálium tartalmú sók esetében, tehát icipicit belenyomjuk az 
ujjunkat a többféle sót megnyalva és összehasonlítva további támpont. Az eredetileg közölt leírás:
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/5173 

Kedves Tejfalussy úr a K 40-es izotópja lassan béta bomló. Elképzelhetőnek tart egy olcsó sóba 
dugható kézi béta-számlálót, amit kalibrálva a só kálium tartalmát azonnal kimutatja? Ezt az üzletek 
sókészletei felett fellógatva mindenki meggyőződhet a só megfelelő állapotáról. Szerintem akár ezer 
forintos áron is gyártható lenne nagy tömegben. 

Válasz 

Tejfalusi Úrnak !
(anikogyorgyi, 2010.11.30 11:26) 
Én csak egy hétköznapi háziasszony vagyok, de a desztillált víz ivása csak kúra szerűen alkalmas, a 
gyógyszertári sóban sajnos nem hiszek, nem beszélve arról, hogy Parajd Magyar, és gondolom a 
génállományunk is ennek megfelelően alakult .
A tengeri só biztos tele van méreggel, látjuk mi történik a Tengerekkel .
Elnézést, ez csak egy vélemény, nem vagyok tudós. 

Válasz 

2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(Tejfalussy András, 2010.11.29 23:30) 
Az élettanilag optimális (fiziológiás) Nátrium : Kálium arány a vérszérumban, mely a magzatot is 
táplálja, s a magzatvízben, amit a magzat kortyolgat, s a fiziológiás infúziós Ringer oldatban 30Na: 
1K. 1 liter Ringer oldat 99% desztillált vizet, 9 gramm NaCl-ot (konyhasót) és 0,03 gramm KCl-ot 
(kálisót) juttat be. 

Szélhámoskodás Hunza só és egyéb, ellenőrizhetetlen összetételű sókeverékeket ajánlani, ha azok 
sértik az MSZ-01-10007-82. Magyar Szabványt.

Először a nátrium-klorid konyhasó "só" elnevezését kezdék el egyéb anyagokra is vonatkoztatni, 
például a kivégzőméreg, idegméreg káliumsókra, utána pedig ezekkel kezdték el etetni a gyanútlan 
magyarokat, a
legkülönbözőbb mesékkel. Olyan arányban mérgezik az étkezési sókat, és olyan arányban 
akadályozzák a vírusmentes, méregmentes (desztillált) vizet ivást, amennyi ingatlant határidőre 
kiüríteni akarnak a helyünkre letelepülni akaró izraelieknek. Nem új módszer a bolti sók arányával 
szabályozható, mégis "véletlenszerű" gyilkolás, lásd pl.: Mózes II. 23. 20-33, V., 7., 2, 22., és 
Talmud Baba kamma, 93 b. lap, Taanith 10 a. lap.



(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)

Válasz 

Mindenkinek !
(anikogyorgyi, 2010.11.29 09:35) 
Ez lett a kedvenc bejegyzésem !
Másolom, és küldöm mindenkinek .
Szerintem ti is tegyetek így, a sóról még egy ilyen jó cikk nincs ! 

Válasz 

Zolinak !
(anikogyorgyi, 2010.11.28 18:53) 
Öcséméket megkérdem, sok képük van a laptopon, nem tudom a termékekről van-e.

Ha az alábbi videót megnézed, a végén van az elérhetőség, csak gyors a vége, Nem tudtam 
elolvasni, e-mail cím is van . 

Válasz 

Parajdrol és termékröl
(>Zoli<, 2010.11.28 18:44) 
A Parajdi sóról

Nem tudom közületek tudna e valaki olyan képeket küldeni a parajdi termékről amit ott a bányában 
vett meg valaki? Én megpróbáltam kicsit szétnézni a termékekről és árakról de nem azt találtam 
amit akartam. Ezen a linken találtam képeket árakat A Parajdi só termékek 
http://www.salinapraid.ro/hu/allproducts.php 

A Tordai sóbánya termelése viszont 1992 óta zárva van csak a turizmus részére nyitott.
Irtátok, (Margo)hogy valakik terveznek összeadni az üzemanyagra&#8230;. Mibe kerülne az 
üzemanyag egy mondjuk Budapestről kiautózni egy só vásárlási túrára Parajdba? Lennének elég 
jelentkezők a vásárlásra? Kik tudják az ottani árakat?
Magyarországon nincs megbízható sóbánya ahol közvetlen lehetne csomagolásokat venni? 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.11.28 17:59) 
Drága Margó !
Örülök, ha segítettem :))
Nekem Dédnagymamám Erdélyi, és Sógornőm!
Nekem is szívem csücske, de hoztam ajándékot !
Íme : http://www.youtube.com/watch?v=XJVyP7zYWqQ&feature=related

Válasz 



nem adom meg
(Margó, 2010.11.28 16:35) 
Köszönöm a válaszodat anikogyörgyi, bizony, jól mondod, ott is otthon vagyok, szívem csücske, 
férjem onnan származik, de Ő már elment... 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.11.28 09:49) 
Mostanában mindenki köhög, próbáljátok ki Nagyanyáink "gyógyszerét" a fokhagymás pirítóst 
zsírral és jól megsózva ! Én még mindig erre esküszöm, felszakítja a váladékot, és jól lehet utána 
aludni .
Gyerekkoromban mindig ezt kaptam, ha megfáztam, és akkor még csak természetes sót árultak, 
annyira szerettem a fokhagymát, hogy Anyu mikor főzéshez szétnyomkodta a fa vágódeszkám, 
lopkodtam belőle, csak úgy magában ettem. 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.11.28 08:48) 
Attila Kémia Gurunak :
Nagyon köszönjük a kiegészítést, szerintem a margarin 
is méreg ! Pláne a legolcsóbbak ! A vaj az egészséges, és finom, igaz drága, de levesebb is elég . Én 
nem használok olajat, még a szagát sem bírom . 

Válasz 

Válasz kérdésekre
(Attila Kémia Guru, 2010.11.28 00:01) 

http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/5173

Kedves olvasó, ha valaki kételkedik abban, hogy a só az egészség egyik alapja, akkor a cikket 
kinyomtatva olvastassa el, így beteg ismerőseinknek is eljuttathatjuk. Nem véletlenül volt sok ezer 
éve oly fontos a bányászata és sóutakon szállítva kereskedelme, hogy mindenhová eljusson.
Magas vérnyomás esetén a meglévő vérnyomásmérővel ellenőrizhető a normálisan sózott étel 
vérnyomásra gyakorolt hatása. De, ha valaki nem hiszi, hogy mennyire fontos a só, akkor készítsen 
só nélkül parajt, káposzta vagy bármi más főzeléket.
A sótlan főzelékre a génjeink reagálnak, és ehetetlennek minősítjük, de már nyúlunk is a sótartó 
után. Csak jó só legyen benne.

Soha ne használjanak margarint, Amerikában a nagy felhasználók, vagyis konyhák számára 
betiltották. A szívet és a májat nagyon megterheli
A könnyű zsírok, kacsa, liba, mangalica a legelőnyösebb a legújabb kutatások alapján.
Az extra-szűz oliva olaj és a tökmag olaj csakis nyersen salátákra való. Értékes anyagai F-
vitaminok, omega 3 zsírsavak melegítésre tönkre mennek.
Az étolaj nagyon érzékeny, főleg sütésre. A legjobb egyszer használni, de így drága.

Kiskertünket sohase műtrágyázzuk, legjobb az érett porhanyós marhatrágya. féléretten az ősszel 



ássuk be a talajba, akár a többi trágyát. A természetes trágya, olyan talajadottságokat hoz létre, 
amitől a növények szinte nem lesznek betegek, ellenálló képességük a legjobb lesz. Akárcsak azé, 
aki innen termett zöldségeket, kerti növényeket, gyümölcsöket fogyaszt.

Anyám egy orvostudományi kutató intézet főszakácsa volt. Mindenféle ételt sózott, ahogy azt kell, 
még az édességeket is mértékkel. Még a fagyit is sózzák, akárcsak a madártejet. Mert így a jó, így 
finom. A friss műtött betegek, már másnap jó étvággyal ettek. Ugye nem kell mondanom, hogy 
beteg, orvos egyaránt nagyon hálás volt.

Érzékeink nagyon régóta fejlődtek, több millió éve, higgyünk nekik és ne a divatnak.

A modern orvosi tudomány évtizedről évtizedre változhat. Ami most jó, azt 20 év múlva már 
másképp ajánlják, vagy akár meg is tiltják.

Az ősi jól bevált ismereteket ne dobjuk ki, sőt ápoljuk, az ízlésünkre figyeljük és fejlesszük. Egy jó 
gasztronómus, borszakértő hosszú és nagy gyakorlattal rendelkezik.

Korábban írtam melyik só a jobb, de nem írtam, hogy vegyünk a patikába 100 gramm tiszta sót, és 
ezt használjuk összehasonlításra a többféle só közül az a legjobb, amelyik a patikai (etalon) sóhoz 
hasonlóan a legkevésbé nedvesedik. Tehát vegyünk két, háromféle sót. Legyen benne természetes 
só. Noha elvben a tisztított só, valóban tisztább szemre, de a mérgező kálium szemre semmilyen 
eszközzel nem mutatható ki, hacsak mikroszkóppal, de ahhoz etalon anyagokon kívül nagy 
tapasztalatra is szükség van.
A különböző sók és az etalon só párásodásának összehasonlítása, nagyon egyszerű, olcsó eljárás.
A nagyon nedvesedő sót ne használjuk, csak télen jeges utak szórásához.

Jó egészséget mindenkinek!

Attila Kémia Guru

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.11.27 20:46) 
Margó !

Zolinak legyen hála itt a videó :

http://www.youtube.com/watch?v=DAJZx88J2Y0

Köszönjük Zoli ! 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.11.27 20:21) 
Margó !
Erdélybe menj Magyar valódi sóért, már azt is hallottam, többen összedobják a pénzt az 
üzemanyagra, Parajdnak van oldala is a neten, a VIDEOT nézzed meg, ott térkép is van :)))



Nem tudom megmondani az árát, de kitűnő gyógyhatású készítményeket is lehet venni, fürdősó, 
sószappan, ami eltávolítja a felesleges elhalt hámréteget, stb. , sok sikert és irány Erdély ! Ott is 
Otthon vagy !!! 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.11.27 20:11) 
Zolinak köszönet érte, itt a csodás Sóbánya videója :

http://video.xfree.hu/?n=madlen23|85439ee0c79b0fd1031082719e0f9315

Válasz 

nem adom meg
(Margó, 2010.11.27 18:48) 
Nem régen találtam rá erre az oldalra, de lebilincselő. Segítségeteket kérem a sóval kapcsolatban: 
melyik só a jó ? Köszönöm válaszodat. 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.11.27 09:17) 
Az első magyar internetes élelmiszerpiac
Új kezdeményezés. Zöldség, gyümölcs, gabona, vetőmag és takarmány.
A sárgabarack lekvártól a kecsketejen át az élő kacsáig itt sok mindent megtalál.
http://www.piachely.hu

Magyar húsok: bivaly, szürkemarha, mangalica
Koppány Nemzeti Boltok - Budapesten két helyen, továbbá Budaörsön, Solymáron és Pátyon. 
Magyar tej és tejtermékek, sajt, bor, pálinka és magyar serfődzék sörei. Sokféle hús és kolbász.
http://www.koppanyhus.hu/

A linkek innen valók :

http://kuruc.info/r/50/48740/ 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.11.27 09:13) 
Ez az írás remek !
Mi is a természetes só hívei vagyunk, Parajdról hozzák Öcsémék, ha Haza mennek Erdélybe, az 
összetételét próbáltam megtudni, eddig nem sikerült, olyan mintha "koszos" lenne,nem hiszek a 
vegytiszta só szükségességében, amit az egyik írás ajánl itt az oldalon, a tudatmódosító gyilkos tv 
csatornák kihangsúlyozzák a kevés vagy sómentes étkezést,mert a céljuk hogy kevesebben 
legyünk !
Így vagyok az olajjal is, aki szeretne sokáig élni, főzzön ZSÍRRAL ! Persze házi sütésűvel !
Az olajnak nevezett förmedvény vegyi méreg, kivéve a hidegen sajtolt drága olajak !



Attila Kémia Gurunak teljesen igaza van, barátnőm szinte semmi sót nem eszik, és magas lett a 
vérnyomása, és persze vízhajtót írtak fel neki, sajnálom, de nem tudom rábeszélni a só 
fontosságára :( 

Válasz 
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