
Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Hol a tiszta só?

(Kósa Lajos, 2011.03.31 08:10) 
Az ám, itt nálunk a fóti Patikákban sem adnak már ki tiszta NACL-t!? mi, illetve, ki szabályozza ezt? 
Kik tilthatják az orvosi Nátrium Clorid beszerzését? Két hónapja még minden nehézség nélkül tudtunk 
ebből két kilónyit beszerezni! 

Válasz 

Re: Hol a tiszta só?
(szkita2000, 2011.04.03 09:23) 
Ma hazánkban CSAK a gyógyszertári minősítésű sót fogadom el ,ha valakit szeretne ismét hozzájutni 
jelezze a cilukar1@freemail.hu címen.25kg zsákos kiszerelésű 12500ft/zsák ami tartalmazza a 
postaköltséget is. 

Válasz 

Re: Re: Hol a tiszta só?
(>Zoli<, 2011.04.03 09:48) 
Kedves Szkita2000!
Tudnál-e egy képet küldeni nekem arról a 25 kg -os sóról illetve zsákról? A felvételt úgy készítsed el, 
hogy a teljes zsák is látsszon és külön a címke is ahol a tisztaságot garantálják. Ezt feltenném a cikkbe, 
a beszerzési lehetőségek adataival is. Előre is köszönjük segítséged.
raffaizoltan@gmail.com 

Válasz 

Re: Re: Re: Hol a tiszta só?
(szkita2000, 2011.04.07 14:28) 
Mailben elküldtem a kért fotót. 

Válasz 

perdine.margo@gmail.com
(Margó, 2011.04.03 19:15) 
A Csabai Mérleg március 24-én megjelent cikkéből idézek: Káliummal és halállal ijesztgetik a 
fogyasztókat. Sós rémhírek terjednek. 
Megkérdezték az OÉTI illetékesét, dr. Martos Éva főigazgató főorvosát, aki így nyilatkozott: A 
nátriumbevitel csökkentése és a káliumbevitel növelése egyaránt vérnyomáscsökkentő hatású, mind 
normális, mind magas vérnyomásos egyéneknél. Bebizonyítottnak tekinthető, hogy minden olyan 
diétás módositás, amely az Na-bevitel csökkentésére, ill. a K-bevitel növelésére irányul, jelentősen 
hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javulásához, a szív és érrendszeri betegségekből eredő 
halálozás csökkenéséhez. Az Amerikai Hypertonia Társaság állásfoglallása szerint javasolja, hogy a 
nátriumfogyasztás ne haladja meg a 2,3 grammot naponta, a káliumbevitel érje el a 4,7 gramm/nap 
szintet. Normál vesefunkció mellett a napi 4,7 gramm káliumbevitelt meghaladó étrend sem jelent 
semmiféle kockázatot,mivel a felesleg a vizelettel kiválasztódik. 
Kíváncsi vagyok ehhez mit szóltok? 

Válasz 



Re: perdine.margo@gmail.com
(szkita2000, 2011.04.07 14:27) 
Ezek rosszabbak mint a középkori inkvizítorok. 

Válasz 

arpad@tajthy.com
(Tajthy Árpád, 2011.04.01 09:11) 
Néhány, a sóval foglalkozó cikkhez már beírtam, így akkor ide is. 
Miskolcon az Állomás utcán található a Lengyel só Kft. ahol jó minőségű 99%-ban NaCl tartalmú, 
bányászott sót lehet kapni, 50 kg/zsák kiszerelésben!
www.lengyelso.hu ( nem tartozom a céghez :) 

Válasz 

konyhasó
(Margó, 2011.03.22 20:04) 
Képzeljétek, a hír igaz, nem adnak még 10 dkg konyhasót sem a gyógyszertárban, éppen ma 
próbálkoztam. A hölgy hevesen megrázta a fejét, hogy nem ad és megkérdezte kissé irónikusan, hogy 
az interneten olvasta? Pár héttel korábban egy másik gyógyszertárban viszont adtak 10 dk-ot, mert 
ennyi engedélyezve van, mondta a hölgy. Egyre inkább falakba ütközik az ember, ha szeretné óvni az 
egészségét. A cukor rendkívül káros a szervezetre, valahol olvastam,hogy károsabb, mint a cigarette. 
Igaz, táplálja a rákos sejteket, - többek között - . 

Válasz 

Re: konyhasó
(szkita2000, 2011.03.30 14:52) 
Az egy dolog hogy ráírják hogy 97% só ,ez még kevés a boldogsághoz ugyanis az E536 mint 
tapadásmentesítő adalék benne van.És az NEM VALÓ BELE.Egyedül a patikában árult só garantáltan 
adalék mentes a többibe nem lehet megbízni 100%-osan mivel még a só szabványt sem tartják be a 
forgalmazók.Ha valakit érdekel a patikai forgalomban árult só jelezze ,a közeljövőben elérhető lesz 
25kg kiszerelésben. 

Válasz 

http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=39
(Tulok, 2011.03.30 07:26) 
Mint a cikkben említettem volt, a 97% feletti NaCl tartalom lényeges, de a természetes egyéb 
összetevők is! Jó példa erre, a világ egyik legjobb sójának elismert portugál só, amelyről itt 
olvashatunk bővebben: http://www.fonssana.hu/portal/so.pdf 

Kérdések merültek fel a cukorral kapcsolatban is!
A barnás színű alap cukormasszából pikkelyes marónátronnal (nátronlúggal) távolítják el a 
szennyeződéseket, amitől kifehéredik, majd tömény kénsavval semlegesítik a lúgot. A lúgok és savas 
egymásrahatásakor bázis sók keletkeznek. Többek közt ezek a sók vegyületbe kerülésekor alakul 
vissza egy részük kénsavvá a gyomorsavval keveredve. A lekötetlen hidroxil gyökök is visszaalakulnak 
lúggá, ha a gyártási folyamat nem pontos. Mindkettő méreg a szervezet számára!, és mindez a 
gyomorban, ami utána bélrendszerbe kerül, savasításával elősegítve a rák kialakulását, vagy lúgosítva 
leoldva a nyálkahártyákat, védtelenné téve a gyomorbolyhokat, vagy a bélfalat.
Gyomorégésre hajlamosabbaknál gyakran tapaszt tünet édességek fogyasztásakor, a rövid időn belül 
jelentkező gyomorégés, savasodás. Sajnos a vegyileg kezeletlen "barna cukor" drágább, mint a 



finomított kristálycukor!
Lehet, hogy a méreg miatt kedvezmény kapunk? 

Válasz 

C vitamin, kristalyos
(Julia, 2011.03.22 07:38) 
Nagyon erdekesnek tartom a hozzaszolast - kristalyos C vitamin! Nincs eleg citrom a boltban? Vagy a 
citromle kicsavarasa okoz problemat? Nem ertem, miert nem lehet termeszetes!!!! citromlet hasznalni, 
miert kell mindenkinek a mestersegesen elöallitott C vitamin, E vitamin, taplalekkiegeszitö s egyeb 
hülyeseg! A szervezet nem dolgozza fel ezeket a mestersegesen elöallitott anyagokat, mint ahogy az 
egyik emberi szervezet különbözik a masiktol - ugyanugy nem jo egyfele gyogyszer millioknak - pl. 
influenza eseten. Miert rögtön nagyagyuval löni a verebekre? Antibiotikum egy egyszerü nathara? 
Megall az eszem. Nem adott nekünk a termeszet eleg "alapanyagot", hogy ne csak a gyogyulashoz 
szükseges anyagokat adjuk meg a szervezetünknek, hanem idöt is a gyogyulasra? Muszaj AZONNAL 
gyogyulni? Senkinek nem jut eszebe, hogy ezekkel a "gyogyszerekkel" esetleg több kart okozunk, mint 
amennyi hasznot? Az auto javitasahoz is idöre van szükseg - pont az emberi szervezet kivetel ez alol? 

Válasz 

Re: C vitamin, kristalyos
(Lívia, 2011.03.22 09:53) 
Kedves Júlia! Kicsit sarkítottnak érzem a leveledet, ezért válaszolok rá, öreg háziasszonyként! Sajnos a 
mai világban azt sem tudhatjuk, hogy a citrom mennyi C vitamint tartalmaz! Kevés embernek adatik 
meg a saját citromfáról szüretelt termés. Azonban, amit biztosan tudunk, az az, hogy a citrom héja 
viasszal (na nem természetes, hanem kőolajból származó!!), gombaölővel kezelt, hogy ne penészedjen 
meg nagy részük a boltba kerülés után! nem tudjuk, hogy ezekből a mérgekből menyi szívódik fel a 
gyümölcsbe. Nem tudjuk, hogy e forgalmazott citrom mikor lett leszedve, fogalmunk sincs mennyi C 
vitamin van benne? Amit tudunk: Szentgyörgyi Albert naponta 10 ezer mg-nyi C vitamint fogyasztott, 
azt is tudjuk, hogy az ajánlott, napi 60 mg-nyi mennyiség csak ahhoz elég, hogy a skorbutot elkerüljük 
és azt is tudjuk, hogy a szükséges , napi 1000-2000 mg-os mennyiséghez képtelenség hozzájutni 
citromból, paprikából, stb-ből. Mi marad? A kristályos ascorbinsav, amíg még egyáltalán lehet kapni, 
vagy a tablettás kiszerelés , méregdrágán. tehát nem a citrom kicsavarásának nehézségeiről van szó!!! 

Válasz 

Re: Re: C vitamin, kristalyos
(Julia, 2011.03.25 00:31) 
Kedves Livia, amit a citromrol irtal, az mind igaz. S hozzateszem: VALAMENNYI. boltban kaphato 
elelmiszer tele van karos anyagokkal, meg a BIO-nak nevezettek is - mert hat a bio-val több penzt lehet 
keresni. Csak nehanyat: a Barilla fusili nevü keszen kaphato tesztaban köolajszarmazekokat talaltak a 
vizsgalat soran. Az Almatura Bio Spirelliben peneszgombamerget (Dioxivalenol) igen nagy 
mennyisegben, a Rossmannal kaphato ugyancsak bio elnevezesü tesztaban is nagy mennyisegü 
peneszgombamerget - a termeket fogyasztasra nem alkalmasnak nyilvanitottak. De nezzük a gyümölcs-
zöldsegfeleket: kedvencünk, a banan. Zölden szedik le, athajozzak Europaba s bekerül a hütöhazba. 
Majd amikor itt az ideje az eladasnak, kb. 6 nappal az üzletekbe kerüles elött egy, isten tudja milyen 
anyagokbol allo gazt fuvatnak a kontenerbe, hogy a banan megsarguljon - aztan mehet az üzletbe. A 
sargarepat addig tenyesztgettek, hogy a könnyebb tarolas es csomagolas erdekeben minden sargarepa 
szep sima felületü, s egyforma nagysagu. A hollandok rendszeresen besugarozzak az uborkat, a 
paradicsomot, gombat. A spanyolok hihetetlen mennyisegü merget szornak az eperre - s közben elfogy 
az ivovizük, mert a termesztes annyi vizet igenyel. A sajtot lassan nem lehet megenni, mert az is valami 
kotyvalekbol keszül s analog sajtnak hivjak. A tejröl mar nem is erdemes beszelni, mert abban annyi 
mergezö, a szervezetre karos anyag van, hogy az embernek elmegy a latasara is a kedve a tejivastol. Az 
eperjoghurtban az "eper" füreszporbol" keszül, es aromakbol. Egy svajci labor kb. 10 ezer aromaval 



dolgozik, hogy a keszeteleket az asztalunkra tegye - s hihetöve tegye, hogy minden termeszetes 
anyagbol keszül. A Kotanyi nevü magyar paprika (amit EREDETI magyar paprikakent arulnak) az 
eletben nem latott paprikaföldet s paprikamalmot - aromabol keszül s ha valaki beleteszi a jo magyar 
gulyasba - olyan, mintha rantast kevert volna bele. A japanok kikiserleteztek egy olyan vegyianyagot 
por formaban, ami a huscafatokbol sonkat alakit ki - hogy mi van benne? Meg veletlenül sem lehet 
rajönni, meg hosszas nyomozas aran sem! 
Akkor mar inkabb a kevesbbe mergezö, s talan karos anyagokat is tartalmazo citromot hasznalom 
abban a hitben, hogy igy talan kevesebb mereg kerül a szervezetembe. Sajnos, a könyv magyarul nem 
jelent meg: "A leves hazudik" a cime. Nekem azota igen nagy gondot okoz a vasarlas, mert ha ranezek 
akarmire - rögtön eszembejut, mibül csinaljak, mit kavarnak bele - s oda az etvagyam! Elkepzelhetö, 
hogy en ebben az arubösegben ehen fogok halni. S a tudomany legujabb vivmanya: a nanotechnologia! 
Ez am az igazi! Az allatokkal megetetik a nanoreszecskekkel teleramolt takarmanyt - majd az allat 
szervezetebe került nanoreszecskeket aktivaljak - amiböl aztan rak, s egyeb betegsegek alakulhatnak ki 
- meg a csoda tudja meg mi, mert a nanoreszecskek hatasaval (ugyanugy, mint a gentechnologia emberi 
szervezetre gyakorolt hatasaval) senki nincs tisztaban! De hat kit erdekel? Fö, hogy profitot hoz. 
Egyetlen dolog, ami biztos: ma egeszsegesnek nevezhetö elelmiszer NINCS! Amit megeszünk, 
csillapitja az ehseget, megtölti a gyomrot, a jollakottsag erzetet kelti - taplalo ereje azonban NINCS! S 
ez a lenyeg - hogy amit megeszünk - annak ne legyen taplalo ereje! Mert hat mit kezdene az orvos 
egeszseges emberekkel? 

Válasz 

Re: Re: Re: C vitamin, kristalyos
(Lívia, 2011.03.25 12:28) 
Kedves Júlia! Köszönjük az alapos felvilágosító leveledet, remélhetőleg sokan olvassák és egyre több 
embernek nyílik fel a szeme. 'A leves hazudik" c. könyv megjelent magyarul is, talán 10-12 éve, de úgy 
emlékszem az interneten is megtalálható. Ajánlom mindenkinek, aki a multiknál szokta megvásárolni 
az élelmiszerét! Az a legnagyobb baj, hogy a globalizációs őrület leszoktatta az embereket még a 
gondolkodásról is. magam is a napokban töprengtem el, hogy felnőttünk, patikai C vitamin nélkül. 
Honnan is volt a C vitamin télen? Hát a savanyú káposztából, annak a levéből, a hagymából, a házilag 
savanyított paprikából és nem volt C vitamin, no meg egyéb vitamin hiányunk sem! Vissza kellene 
térni ezekhez a módszerekhez, az egészségünk megéri a többletfáradságot! Kiegészítésül írom, hogy 
nagyvárosban lakunk és én ennek ellenére sem tértem le a régi módszerek alkalmazásáról. A kerteket 
újra konyhakertként kellene használni, nem mediterrán parkokként, úszómedencével. Néhány tyúk is el 
tudna kapirgálni az udvarokban. Tudom, erre a válasz az, hogy a boltban olcsóbban (és fáradozás 
nélkül) lehet megkapni mindent. De szem előtt kellene tartani, hogy a betegség sokkal többe kerül, 
mint az otthon előállított sárgarépa! 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: C vitamin, kristalyos
(Julia, 2011.03.26 09:13) 
Kedves Livia, senki nem fog tanulni semmit - ezt tapasztalatbol tudom. En a legnagyobb problemat az 
emberi közömbössegben s a lustasagban latom. Miert is hazilag elöallitani valamit, amikor keszen 
kaphato a boltban? Idöt es faradtsagot igenyel - s akkor nem marad idö a bulira, a szepsegszalonokra, s 
egyeb hasonlokra. S pontosan ez a cel, amit mar a romaiak is nagyszerüen alkalmaztak: kenyeret es 
szorakozast a nepnek - akkor nem marad ideje gondolkodasra, mert mindig trendinek kell lenni, a 
legujabb divatot követni, amit a "sztarok" segitsegevel közvetitenek - öket kell utanozni - s akkor trendi 
lesz mindenki. Csak hat sokan elfelejtik, hogy ennek semmi ertelme! Tegnap este lattam egy filmet a 
KLONOZASROL. Egnek allt a hajam. Amerikaban, Mexikoban, Argentiniaban nem tiltott - s ´hogy 
mennyi klonozott hus kerül a tanyerunkra itt Europaban? A hatso ajton becsempeszik - s senki nem 
tudja, milyen hatassal van az emberi szervezetre. Az amerikaiak egyebkent nagymesterek az 
ilyesmiben, gondoljunk csak a növenyek genetikai atalakitasara. A következmeny azonban 
belathatatlan. A magyar buza volt Europaban a nagy sikertartalma miatt a legjobb. S egyszercsak 
kiderül, hogy az emberi szervezet karositasara nemesitgettek, hogy többszörös mennyisegü kaliumot 



vegyen fel, mint amire az emberi szervezetnek szüksege van. Nezzünk csak körül a vilagban? 
Aquakulturakban "termelik" a halakat - naponta kapnak akkora mennyisegü antibiotikumot a 
betegsegek megelözösere, ami egy embernek tul sok lenne. Evekkel ezelött (amikor meg idönkent 
elmentem az orvost tesztelni) kemenyen megtamadott az influenza - elmentem a dokihoz, mert 
kivancsi voltam, mit ajanl. Termeszetesen antibiotikumot. Közöltem vele: ne koptassa a tollat, ha 
antibiotikumra van szüksegem - veszek egy tyukot huslevesnek. S mi volt a valasz? Mosolygott - szo 
nelkül. Mert allatokat nem lehet tartani ilyen nagy szamban anelkül, hogy valamilyen betegseg ne 
tamadna meg öket - hat megelözeskent adnak antibiotikumot - ha kell, ha nem. Paradicsom: az 
aromafelhasznalok es kikiserletezök evekkel ezelött lementek Olaszorszagba, mert rajöttek: az 
aromaknak nincs meg az illatuk, ami a paradicsomnak. S Olaszorszagba azert mentek, hogy 
megszagoljak a deli csücsökben meg termesztett, kb. 100 eve ugyanabbol a fajtabol termesztett 
paradicsomot s mintakat szedjenek össze. Jelenleg azon dolgoznak, hogy az ott vett minta´k 
illatanyagat kielemezzek - s elöallitsak az aromat. Mert a holland kicsi piros vizilabdanak nevezett 
paradicsom gyönyörü az üzletben - elall 6 hetig a konyhaban - s ha utana felvagom - gyönyörü zöld a 
belseje. Az üzletben gyönyörü, kemenyhusu - elall vagy 6 hetig - hogy a vevö kidobja ra a penzet! S a 
termesztöt nem erdekli, mit küldd a piacra - fö, hogy neki megvan a profitja! Ez az egesz lenyege - a 
globalizacio meg nem mas, mint hülyites! 

Válasz 

Re: C vitamin, kristalyos
(Lívia, 2011.03.22 10:16) 
Kedves Júlia! Még kiegészítésként leírom, hogy azért van szükség mesterséges táplálékkiegészítőkre, 
mert a növényeink természetes formában már nem tartalmazzák a szervezetünk normális működéséhez 
szükséges "üzemanyagot". Ennek oka többek közt a termőföld kizsigerelése, agyon műtrágyázása, a 
savas, sőt báriumos esők és bizonyára még sok más ok is van. Kétségtelen, hogy a mesterséges 
anyagok felszívódása nehézkesebb, de ha azokat pl. gyümölcs kíséretében fogyasztjuk el, 
felszívódásuk majdhogynem tökéletes. Mivel a környezetünk (levegőnk, vizeink, talajaink) jelentős 
mértékben megváltoztak, ehhez kell alkalmazkodnunk nekünk is a megfelelő életminőség elérése 
érdekében. 

Válasz 

Re: Re: C vitamin, kristalyos
(Bordács Judit, 2011.03.29 16:56) 
Már rengeteg vitaminnak nevezett dolgot kipróbáltam , csak kidobott pénz! olvastam a mérgezett 
sóról . nem kaptam gyógyszertárban ! a Himalája só -ról mit lehet tudni? ehető? olvastam a sok 
hozzászólást sajnos minden igaz míg nem volt kertes házam a piacról szereztem be a zöldéséget 
gyümölcsöt a falusi idős néniktől . talán lehet még látni ilyen őstermelőket. Dolgoztam zöldségesnél és 
sajnos a legtöbb őstermelő velük hozatja a nagybani piacról a vegyszeres árut . nagyon fárasztó munka 
után még a kertben dolgozni de megéri !! Sóska újhagyma már most van ! télen savanyú káposzta 
,fokhagyma ,fekete retek,ezek háziak . igaza van aki azt írta hogy nem medence stb kell a kertbe 
,hanem temelni kellene benne ! annak a paradicsomnak isteni ize van .nagyon ritkán vagyok beteg 
,,akkor fokhagymás méz az antibiotikum. vagy grepfuitmag kivonat .Két nap alatt gyógyitanak. 
Tinktúrákat készitek házi pálinkával , sokkal jobb mint a tiszta szesz. 

Válasz 

Gyakorlati peldak a jobb megertes kedveert
(Julia, 2011.03.26 09:53) 
Az emberi szervezet egy bonyolult kemiagyar: s addig müködik zavartalanul, amig megadjuk neki a 
müködeshez szükseges anyagokat. 
Egy gyakorlati pelda: egy becsi kavehazban zongorazott egy ferfi - nevezzük Sikorszkinak. Evtizedek 
ota zongorazott, ebböl elt. S egyszercsak elkezdtek fajni az ujjai, egyre nehezebben tudott dolgozni. 



Elment az orvoshoz, s a hosszas vizsgalatok utan a doki felirta a "szükseges" tablettakat, meghatarozta 
a terapiat. S miutan javulas honapok elteltevel sem allt be, elküldte Sikorszkit egy szakorvoshoz. Ujabb 
vizsgalatok, ujabb gyogyszerek, ujabb terapiak - az eredmeny nulla. Sikorszki mar tolokocsiban ült, 
segitsegre szorult - semmit nem tudott csinalni. Az ideje a terapiakra ment, s meg csak javulas sem allt 
be az allapotaban. Megunta az egeszet s elkezdett könyvtarakba jarni s kutatta a betegsege OKAT! 
Rajött, hogy a mestersegesen elöallitott kalciumot a szervezet nem dolgozza fel, csak penzkidobas. 
Elkezdte keresni, hol van a termeszetben termeszetes kalcium - s a tojashejban meg is talalta. Porra 
örölte a tojashejat s napi egy keshegynyit joghurtva keverve fogyasztott. Nem telt bele egy ev - s ujra 
ott ült a kavehazban a zongoranal - s vegezte a munkajat. 
Mindebböl levonhato a tanulsag: az orvosoknak nem erdekük, hogy a beteg meggyogyuljon - a 
betegsegböl el. A sajat egeszsegünkert mi vagyunk a felelösek, nem az orvos vagy barki mas. Ha 
magunk nem teszünk meg mindent az egeszsegünkert - hiszen mi ismerjük legjobban a szervezetünket 
- az orvosok nem fognak bennünket meggyogyitani. A gyogyszeriparnak meg plane nem erdeke, hogy 
tegyen valamit az erdekünkben. Az ö elsödleges celjuk a profitszerzes. Ugyanez az elelmiszeripar (?) 
erdeke. Mert elsödleges a profit - hogy milyen aron? Nincs jelentösege. Nem veletlen, hogy Bil Gates 
es milliardostarsai Norvegia legeszakibb reszen epittettek egy mindennek ellenallo bunkert, ahol 
valamennyi noveny magjat taroljak! Mert Bil Gates legforrobb hive a Föld nepessegenek csökkentese! 
Ezert is forszirozzak annyira a kemiailag elöallitott elelmiszereket (?) - s a gyogyszerfogyasztast. 
Aktivia - rendbehozza az emesztest, javitja a belmüködest s a jo eg tudja, meg milyen csodahatast nem 
tud tenni - a reklamban! Mert a reklammal erik el, hogy a hozza nem ertök "bedöljenek" a reklamban 
elhangzottaknak s vegyek a meregdraga, sima joghurtot - mert a legujabb kutatasok mar 
bebizonyitottak, hogy az Aktivia nem mas, mint egyszerü joghurt - viszont egy jo reklammal a ceget 
milliardos nyereseghez juttatta. 
A reklam pedig nem mas, mint egyenes tamadas az intelligencia ellen. 
S ha megsem valtja be a hozza füzött remenyeket? nem baj, a profit azert megvan. 
Magyarorszagon kb. 40 ev ota nemesitgetik a növenyeket - az eredmeny? Siralmas. A fantasztikus izü, 
illatu magyar paradicsom ma kicsi piros vizilabda - amit tulajdonkeppen Hollandiabol szabaditanak az 
emberisegre, besugarozva. Hogy hogyan termesztik? Elkepesztö. Telfölös poharban femvatta, abba 
helyezik el a palantakat s computer adagolja hozza a különfele anyagokat, amik a növekedeshez s a bö 
termeshez szüksegesek. A vegen besugarozzak - hogy hosszabb ideig tudjak tarolni. S meg mi 
tiltakozunk nagy hangon a Japan atomerömü okozta radiaktivitas ellen - amikor naponta kerül a 
tanyerra radioktiv sugarzassal tartositott elelmiszer. 
Csak hat utana kellene gondolni, de a gondolkodas faraszto, a dolgok vegere jarni meg meg farasztobb. 
Egyszerübb a boltban megvasarolni mindent - s ha valami problema adodik, majd a doki felirja a 
szükseges tablettakat, amit egy pohar vizzel be lehet kapni aztan vagy segit, vagy nem. Gondolkodott 
mar valaki azon, hany ember hal meg naponta!!! a gyogyszerek mellekhatasai miatt? Tizezrek - s 
naponta. De a halalokok között soha nem szerepel, hogy a halal oka a gyogyszerek karos hatasa. S 
mindez törtenik lassan, szinte eszrevetlenül - persze nagy a felhaborodas, hogy a doki nem tudott 
meggyogyitani! Felmerült mar a kerdes valakiben, miert kezeli az orvos csak a tüneteket s nem keresi a 
betegseg okat? 

Válasz 

Re: Gyakorlati peldak a jobb megertes kedveert
(Lívia, 2011.03.27 06:43) 
Kedves Júlia!
Hálás vagyok Neked, hogy időt szánsz rá és ilyen szépen, csokorba szedve írod felvilágosításodat. 
Ugyanezt a problémát látom, tudom én is.Csak remélni merem, hogy legalább néhány ember elolvassa 
az írásodat, legalább néhány emberhez eljutnak óvó soraid és legalább néhány ember ébredezni kezd 
ebből a mesterséges altatásból, melyben tartják különösen a magyarságot, de kimondhatjuk, magát az 
emberiséget! 

Válasz 



Juliának válaszolva
(Lenhardt Ibolya, 2011.03.22 08:06) 
Kedves Júlia! Igaza van abban, hogy a citrom sokkal kellemesebb, mint a kristályos C-vitamin, de ha 
valakinek komolyabb adag C-vitaminra van szüksége, pl. betegség miatt, akkor bizony nem könnyű 
több kiló citromot elfogyasztani (az áráról nem is beszélve)... Megdöbbenve olvasom, hogy már ezt 
sem lehet kapni a patikában? Feltétlenül utána fogok nézni!
Étkezési só témában tegnap oknyomoztam, és kiderült, hogy az OÉTI utasította a főgyógyszerészt a 
körlevél kiadására. Beszéltem a körlevelet aláíró hölggyel, tehát a forrás hiteles. Persze elkezdett 
győzködni, hogy nem egészséges a tiszta NaCl, mire én mondtam, hogy erről más a véleményem.
A háziorvosommal is beszéltem, hogy fel kellene írni receptre a sót, mire igencsak meglepődött, mert 
nem hallott még a dologról. Ő is azonnal azt kérdezte, hogy miért nem felel meg a bolti só...
Lassan összeáll a kép, hogy itt valóban szervezett támadást folytatnak az egészségünk ellen. 

Válasz 

Re: Juliának válaszolva

(Ajtony, 2011.03.25 21:57) 
C vitamin kapható, csak azért nem tartanak por alakban, mert nem veszik. Én a közeli patikában 
rendeltem, és azóta már tartanak. 
Só: kb. 10 éve ismerem Tejfalussy úr elméletét. Abszolút szakember! tőle hallottam a desztillált víz 
fogyasztásának előnyeiről, és a kálium káros hatásáról. Sajnos nem figyeltem a sóra, így ez most 
meglepetés volt. 

Válasz 

Ellenpropaganda a gyógyszertárban!???
(Eszter, 2011.03.22 14:46) 
"Soós Gyöngyvér,vagy ki a fene"aláírásával nyomtak a kezembe egy dupla papírt a gyógyszertárban.
Ebből idézve:
"Az utóbbi hónapokban sajátos magyar abszurd jelentkezett bizonyos internetes oldalakon,amely 
lecsapódik a gyógyszertárakban is:nevezetesen tudományosnak tűnő információkat tettek közzé a 
kereskedelemben kapható konyhasó nátrium tartalmának ártó célúkáliummal történő helyettesítéséről 
és a fokozott kálium bevitel súlyos egészségkárosító hatásáról.A kálium sózással történő bevitelének 
elkerülése a gyógyszerkönyvi minőségű NaCl
élelmezési célú alkalmazását ajánlják.A hiszékeny lakosok ezért ostromolják a gyógyszertárakat a 
legalább tízszeres árú alapanyagért."
Ez csak az első bekezdés...
Utánanéztem,ki ez a Soós Gyöngyvér?
Egy idős bőrgyógyász nemi kór gyógyító PROFESSZOR-ASSZONY!

Kérdem én:Ha valaki tudományos kérdésben,többé-kevésbé szakmába vágóan foglal állást,sőt 
agitál,akkor miért nem írja alá a titulusát is?
Sántít és bűzlik egyszerre!
Nem tudom,ki ez a nő,de a hüvely ph -értékéről írt tanulmánya engem nem győzött meg arról,hogy 
Tejfalussy úr elénk tárt és összegyűjtött bizonyítékai
"MAGYAR ABSZURD"lennének,sőt inkább az ő levele tipikus!!!
Megpróbálom beszkennelni és feltölteni!
Soós Gyöngyvérnek meg üzenem,erről a "bizonyos" oldalról,hogy
NEM JÖTT BE!!! 

Válasz 



Re: Ellenpropaganda a gyógyszertárban!???
(Lívia, 2011.03.25 12:37) 
Nemcsak Tejfalussy ír a mérgezett sóról. Dr. Papp Lajos szívsebész professzor előadása fent van a 
neten. Érdemes megnézni! Utal a sóra is, visszahivatkozva Tejfalussyra, emellett különösen óv az 
étolaj és a margarin használatától. Pedig ez az előadása még jóval azelőtt készült, hogy az 
élelmiszeripar felfedezte volna és piacra dobta volna a parafinnal készült étolajat, ami köztudottan 
kőolaj származék. Volt is szerencsém ilyen olajat vásárolni az egyik üzletláncban. Enyhén sárgára 
színezett, szagtalan, sűrűbben folyó, jellegtelen ízű lötty. A margarinról pedig tudott, hogy olyan 
előállítási folyamatokon megy keresztül, amitől eleve rákkeltő hatása lesz. Senki ne higgye, hogy a 
reklámozott Floriol "szívbarát" margarin. Az össze margarin gyilkos, az étolajjal egyetemben. 

Válasz 

Egy lehetségesen nem mérgező só
(Tamás, 2011.03.23 08:27) 
Végignéztem egy üzletláncban a sókínálatot, egyedül a PRIVÁT üzletlánc által forgalmazott són volt 
feltüntetve, hogy a NaCl tartalom 97%-ot meghaladja, s ez így megfelel a fenti szabványnak, szerintem 
keressétek ezt. 

Válasz 

Re: Egy lehetségesen nem mérgező só
(Lívia, 2011.03.25 12:31) 
Kedves Tamás! Ha kérhetnénk, légy szíves írd meg, melyik városban található a "Privát" üzletlánc! 
Ahány város, annyiféle elnevezésük van a bolthálózatoknak.Köszönjük szépen! 

Válasz 

Megerősítem, hogy a hír igaz
(Lenhardt Ibolya, 2011.03.21 08:41) 
A múlt hét végén férjem körbejárta a környező gyógyszertárakat, és sehol nem kapott sót, sem sokat, 
sem keveset. A megrendelést nem vállalták, orvosi receptet követeltek, máshol pedig egyszerűen 
elzárkóztak...

Ma reggel írtam egy levelet Dr. Bódis Lászlónénak - aki a tiltást kiadta a gyógyszertárak felé - és 
magyarázatot kértem tőle, hogy miért ez a rendelkezés. 

Remélem, csak valami téves intézkedésről van szó, mert a szándékos tiltás ésszerűtlen.

A káliummal szennyezett só egészségre ártalmas voltával a gyógyszerészeknek tisztában kell lenni, 
tehát nem is folytatom az összeesküvés-elméletemet, de lassan összeáll a kép...

Még teszek egy kísérletet, hogy orvossal felírassam a szükséges tiszta sót a családom részére, de ha 
elzárkózna, akkor egyértelművé válik a szándékosság...

Válasz 

Re: Megerősítem, hogy a hír igaz
(Eszter, 2011.03.22 14:23) 
Kedveskéim!
Nem csak sót nem adhat a gyógyszerész,hanem szódabikarbónát és tinktúra készítéséhez 96%-os 
alkoholt sem,ami eddíg nem okozott problémát!



Minden efféle dolog eladását napi szinten limitálták,vagy megtiltották és ellenőrzik is!!!
Megpróbálnak rászorítani arra,hogy ne az alapanyagot,hanem a KÉSZÍTMÉNYEIKET vedd!
Lassan bedurvul a háború,lehetetlenné akarják tenni az öngyógyítást,a jól működő házi praktikák 
alkalmazását is!
Legyetek résen,gondolkodjatok előre,mert az életünk múlik majd rajta!
(Az influenzájuk után ha minden szövődményre gyógyszert vettem volna,nem biztos,hogy 
meggyógyultam volna-vagy biztos hogy nem-és kifizettem volna a havi családi kasszát egymagam 
gyógyszereire!Mit ennének a gyerekeim,és honnan fizetném a számlákat???) 

Válasz 

Édes élet.
(Máté, 2011.03.21 13:00) 
Nagyon érdekesnek találom a cikket, előzőleg én is hallottam hasonlókat a sóról, elméleteket háttérben 
zajló hatalomról, és véleményem szerint ez korán sem csak valami légből kapott összeesküvés elmélet.

De kérdésem az volna, hogy ha ilyen mérgező a só, mi lehet a cukrunkba?
Mert megfigyelésem alapján az sokkal jobban fogy mint a só, benne van mindenbe amibe a só 
nincs.Vagy lehet abban is.
Valaki tudna nekem mondani erről valamit?
Köszönöm szépen. 

Válasz 

Re: Édes élet.
(István, 2011.03.21 23:06) 
A cukorban mi van én nem tudom, de azt olvastam, hogy a cukor a ráksejtek legfőbb tápláléka. A 
tumorok egyik legjobb természetes ellenszere a citrom. 

Válasz 

Re: Re: Édes élet.
(Máté, 2011.03.22 06:51) 
Köszönöm szépen.

Kívánok csodaszép, kellemes reggelt minden ébredő Magyar embernek! 

Válasz 

5400. Mezőtúr ARNY 196.
(Teszársz Károly, 2011.03.21 10:31) 
ÉN AKKOR DÖBBENTEM RÁ, MIKOR KRISTÁLY ALAKÚ C VITAMINT AKARTAM VENNI. 
AZT SEM ADNAK, HOGY VEGYÜK A SOKSZORTA DRÁGÁBB TABLETTÁT. gYÖNYÖRŰ!!!!
kÉREM, HA VALAKI TUD PARAJDI SÓ BESZERZÉST, KÉREM ÍRJON. ESETLEG A 
BESZÁLLÍTÁSBAN IS RÉSZT VENNÉK.
TESZARSZ@GMAIL.COM
ÜDVÖZLETTEL 

Válasz 

Maci
(Saci, 2011.03.21 07:14) 
Azt szeretnem tudni ,minek van a Fogyasztasvedelmi Felugyelet es a gazdasagi



rendorseg ? 

Válasz 
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