
Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Ezt nem lehet hagyni!

(Edit, 2011.01.18 21:05) 
Nem tudom, hogy ez a szabályozás hogy lehet? 
Zoli nem rég felrakta a füvesember, Szabó György előadását. Most nem kerestem rá, de ő említést tett 
egy Pekingi nyilatkozatról, melynek emlékeim szerint a lényege, hogy az embereknek kötelessége az 
egészségükkel törődni, a kormányoknak elősegíteni a természetgyógyászat visszatérését, az 
orvosoknak pedig a természetgyógyászattal való ismerkedést, mint alternatíva.
Érintőlegesen említette az előadás, így nem tudom milyen államok írták alá, de úgy vettem ki, hogy az 
EU országokról is szólt. Példának is ilyeneket sorolt. Vagy van aki ezekkel, van aki amazokkal 
egyezkedik? Nehogy valaki a pad alatt kössön ki!Főleg ne a betegek legyenek azok!

Láttam egy szerzetesekről szóló kis dokumentumfilmet.
Ötlet: Úgy csináltak gyógynövénykertet, hogy 1m x 2m-es kis ágyásokat csináltak, kis deszka kerettel. 
Így jól körüljárhatóak, gondozhatóak voltak. (Kinek mekkora hely áll rendelkezésre.) Ezzel a 
módszerrel sok gyógynövényt is tudunk termelni. Akár még kis kazettákat is kialakíthatunk, akár egy 
ekkor ágyásban 6 db-ot is. Akinek lehetősége van rá, belevághat a tavasztól. Kis gyűjtőmunkával jó 
eredményt kívánok! 

Válasz 

Re: Ezt nem lehet hagyni!
(Lívia, 2011.04.16 13:03) 
Kiegészíteném azzal, hogy az erdőből, mezőről szedett gyógynövényekkel is be lehet telepíteni! Így 
lett nekem macskamenta ágyásom,aminek teáját Táltosok italaként ismerhetjük meg, kiváló 
immunrendszer erősítő, Szabó György hívta fel a figyelmet rá! (Csak a Jávorka_Csapody : Erdő -mező 
virágai c. könyvben található, Linné rendszerezte, Nepeta pannonica a neve)
Ha be is tiltják a gyógynövények forgalmazását, valóban ki-ki saját magának is termelhet, csak sajnos 
az a tapasztalatom, hogy szűk réteget leszámítva a tömegek csodavárók. Várják, hogy majd valaki 
megoldja helyettük az élet problémáit. 

Válasz 

Székesfehérvár Ősz u. 6 8000
(Katona Gizella, 2011.04.15 10:40) 
Szeretném , hogy a gyógynövény maradjon meg nekünk akik használni akarják, úgy mint eddig. 
Köszönöm. 

Válasz 

mai hír
(anikogyorgyi, 2011.03.10 23:45) 
Egy uniós törvény szerint valamennyi gyógynövény gyógyszernek számíthat áprilistól. Megoldás 
lehetne a hagyományos növényi gyógyszerré minősítés is, de ez drága.

Április 1-jétől egy uniós törvény szerint valamennyi gyógynövény gyógyszernek számíthat. Az 
átminősítés viszont költséges és körülményes. Eltűnik a pocokról a hárs, és a kamilla? 
Tönkremehetnek-e a gyógynövénygyűjtők és a termesztők – ennek járt utána az MR1-Kossuth Rádió.

Magyarországon körülbelül 60 féle gyógynövényt gyűjtenek, a Mátrában úgy harminc fajtát. Egy 
mátraderecskei gyűjtő elmondta: gyakorlatilag a teljes tiltást jelentő szigorítással alig maradna 
leszedhető növény, és a megélhetése is veszélybe kerülhet. Szerinte az intézkedések mögött a 



gyógyszerlobbi áll, amely harcba indult a természetes gyógymódok ellen.

Czirbus Zoltán, a Gyógynövényszövetség és -terméktanács elnöke azt mondja, a vihart egy 2004-es 
uniós direktíva kavarta, amit sokan sokféleképpen értelmeznek. Az biztos, hogy az „egykomponensű” 
gyógynövények (kamilla, hárs, csipke) esetében nem változik semmi, ha a gyógyszerkönyvi 
minőségük megvan, ugyanúgy forgalmazhatók lesznek a patikákban, drogériákban, 
élelmiszerboltokban - hangsúlyozza a szakember.

Változás a gyógytermék minősítésű keverékteáknál várható, itt április 1-jétől gyógyhatással való 
hivatkozással a termék nem kerülhet forgalomba, csak az ilyen utalás nélkül. A kevert teák 
maradhatnak tehát az üzletek polcain, de a dobozukra nem lesz ráírva, mire használhatók, a jelöléseket 
az élelmiszer-szabályozás határozza majd meg.

Megoldás lehetne a hagyományos növényi gyógyszerré minősítés is, de ez egyrészt drága, másrészt 
ilyenkor a gyógyszergyártás szabályait kellene alkalmazni, ez pedig azt jelentené, hogy az eddig 
szabadpolcos gyógytermékeket bezárnák a gyógyszerszekrényekbe, ami Czirbus Zoltán szerint 
képtelen helyzetet teremtene. Az biztos ugyanakkor, hogy ha a gyártók nem vállalják be a gyógyszerré 
minősítést, egy-két termék eltűnhet a piacról, azaz az alapanyagra sem lesz szükség, ez pedig gyérítheti 
a termelők számát is - mondta a terméktanács elnöke.

hirado.hu - barikad.hu 

Válasz 

Termeszet- es egyeb "gyogyaszat
(Julia, 2011.03.08 07:58) 
Nemetorszag mar "elöbbre" van a gyogyitasban: egy rövidhir szerint az orvosok nem a szükseges 
gyogyszert irjak fel a betegnek, hanem az orvosi kamara javaslatara kizarolag "placebo"-t - ezzel is 
növelve a gyogyszergyarak profitjat. Az orvos vagy a termeszetgyogyasz, a felirt gyogyszer meg senkit 
nem gyogyitott meg: egyedül az emberi szervezet kepes sajat magat reparalni! Ehhez azonban az 
szükseges, hogy a szervezetünket karbantartsuk, olyan allapotban, hogy termeszetes uton tudja a 
betegseget leküzdeni s nem mindenfele vegyi anyaggal, amit "gyogyszer"-nek nevezünk. Ma a 
gyogyszereszek kizarolag azzal foglalkoznak, hogy eladjak a gyogyszergyarak altal elöallitott 
kesztermekeket, elöre dobozolva. Egyetlen patikanak sincs laborja, hogy egyedileg allitsa elö azokat a 
gyogyszereket, melyek esetleg segitenenek is a betegnek. Minden emberi szervezet különbözik a 
masiktol, tehat egyfajta "gyogyszer"-t nem lehet alkalmazni minden emberi szervezetre - ez azonban 
gyakorlat - minden betegsegre van nehany "gyogyszer" - ami vagy hasznal vagy nem - leginkabb nem. 
A modern orvostudomany nem foglalkozik azzal, hogy a betegsegnek lelki hattere is van, mert a lelek 
fogalma a mai orvostudomanyban nem hasznalatos. Ha hiszünk a "gyogyszerben" - akkor hasznalhat - 
ha nem hiszünk, tovabb tart a gyogyulas. Az emberi szervezetnek meg kell adni az optimalis 
müködeshez szükseges anyagokat - s akkor nem lesz szükseg mindenfele mergezo pirulara. Manapsag 
azonban "egeszseges" elelmiszert vasarolni egyenlö a lehetetlennel. Az elelmiszeripar kb. 10 ezer 
aromaval dolgozik - s az elelmiszerben minden van, ami kizarolag karositja a szervezetet, de eröt, 
energiat nem kap belöle s nem kapja meg azokat az anyagokat, ami az optimalis müködesehez 
szükseges. Szinte mindenki a legkisebb problema eseten rohan az orvoshoz, s felirat valamit, ami vagy 
hasznal, de inkabb nem. Ideje lenne elkezdeni az emberi szervezet müködeset közelebbröl 
tanulmanyozni (mindenkinek), nemcsak az iskolai biologia oran tanultakat figyelembevenni. A 
legnagyobb problema a kenyelmesseg: egy tabletta bevetele egyszerübb, mint naponta tehat fözni, 
gyogynövenyekböl sajat magunk altal elöallitott keszitmenyeket hasznalni - az egeszseg fenntartasa 
"munka" - ezert is var mindenki csodat az orvos altal felirt tablettaktol - pedig a "csodat" nekünk kell 
megteremteni azzal, hogy a szervezetünket apoljuk, kenyeztetjük s megadunk neki mindent, amire 
szüksege van. S ebben mindenki maga a hibas.mert erröl gyakran megfeledkezünk a kenyelmünk 
erdekeben. Egyetlen orvos sem gyogyitott meg meg senkit - egyetlen pirula sem - az emberi szervezet 
az egyetlen, amely sajat magat tudja olyan allapotba hozni, hogy optimalisan müködjön. Arrol viszont, 
hogy a sajat szervezetünk egeszsegesen müködjön - mindenkinek sajat maganak kell gondoskodnia, 
nem az orvosnak, s nem a pacebogyartonak! 



Válasz 

(Poprocsi Attila, 2011. 01. 25. 16:23)
(sound, 2011.02.02 23:57) 
"lehetetlen,hogy őseink által használt gyógynövényeket azokból készült termékeket és használatát 
betiltsák.Nem szabad ezt a hirt olyan komolyan venni."

Igazából nem biztos betiltják. Nem is erről van szó, igazából, hanem arról, hogy mint gyógyerőt 
képviselő anyag, ez a gyógyászok kerüljön. Tehát inkább arról van szó, hogy nem lehet szabadon 
forgalmazhatóan hozzájutni, csak orvosi recept alapján lesz ezentúl kapható.
Ez viszont azt jelenti, hogy recepre kell kiiratni, s akinek fizetnie kell az orvosnak, mert nincs alanyi 
biztosítása sem, vagy pl. Erdélyben, ahol kell fizetni hozzájárult az orvosnak, annak ezentúl a 
többszörösébe fog kerülni a gyógynövény beszerzése is, ha két összeget összeadja.
Ezen kívűl van még egy fontos része ennek a dolognak, hogyha orvoshoz fordulunk, attól kezdve már 
ő szabja meg a betegségmeghatározásunkat, és a rá illó gyógyszerféleséget is. Vagyis nem mehetünk 
oda, hogy kérem én felfáztam, vagy fáj a fejem és ezt és ezt a gyógynövényt kérem nekem felírni, mert 
ugye én nem tudhatom hogy nekem mi bajom lehet, hisz ezt csak orvos állapíthatja meg.
Tehát ilyen módon egyrészt nem lesz beszerezhető, másrészt mégiscsak megfosztanak minket tőlük, 
hogy szabadon alkalmazhassuk magunkra vonatkozóan. Ja és még sokat közülük, veszélyesnek is 
fognak nyilvánítani, hisz már most sincsenek benne a gyógyszerkönyvekben, valamilyen kémiai 
anyaguk miatt, amit azonban más kémiai anyagok a növényen belül úgyis semlegesítenek, vagy nem 
választódnak ki vizes közegben pl., csak olajos oldáskor, vagy főzéskor igen, de hideg áztatáskor nem.
Szóval mindenképp mi veszítünk. 

Válasz 

Re: (Poprocsi Attila, 2011. 01. 25. 16:23)
(Eszter, 2011.03.07 14:20) 
Úgy tudom Gazdasági,szociális és kultúrális jog ként van nyilvántartva az
"Egészséges környezethez ,a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog."
Az alapvető emberi jogok közt!
Azért ezzel ne takarózzatok,mert a jelenlegi alkotmányunkat és törvényeinket úgy magyarázzák,ahogy 
éppen akarják,még a végén perbe fognak kuruzslásért!
Sajnos nem mi döntjük el,hogy ez milyen terápiát is jelent!
A jelenlegi orvostudomány kipakol,műt és kemoterápiára akar kényszeríteni,amikor elegendő volna az 
egészséges életvitel,kiegészítve a hagyományos gyógymódokkal!!!
(nyilván nem a vakbélgyulladásra gondolok!) 

Válasz 

(Tejfalussy András, 2011. 02. 01. 16:31)
(sound, 2011.02.03 00:36) 
Kedves Tejfalussy Úr!
Nagyon tisztelem munkásságáért, és köszönöm az írásait, de kérem ne feledje, hogy egy beteg 
szervezet lehetséges, hogy már a "jóból" sem részesülhet olyan mértékkel, mint amilyen mértékkel egy 
egészségesnél pont az elvonás okozhat megbetegedést.
A kálium-nátrium arányával egyetértek. A kálium csökkentésével is, de azért a NaCl-ból már nem 
biztos, hogy a beteg fel tudja dolgozni az Ön által megadott napi adagot, akár egy évi folyamatos 
adagemelés mellett sem. Egyszerűen a kiválasztószervei már nem képesek rá, mint ahogyan bizonyos 
dolgok megemésztése is gondot okozhat az idősebb korosztálynak, sőt ha tovább fogyasztja azokat, 
akkor a koraibb halálát is okozhatja.
Tehát ne haragudjon meg, ha a beteg érdekében időszakonként kevesebb NaCl-ot ajánlunk, mint az Ön 
által ajánlott max. napi adag.
Lehetséges, hogy előfordult már olyan, hogy valaki 4 liter Ringert kapott, de én még nem találkoztam 



ilyennel, viszont olyannal igen, hogy 2 Ringer és a továbbiakban sónélküli sterilvíz, majd este megint 2 
Ringer, ami így is csak 2 liter sóoldat, s a többi sima. Ezt is csak akkor alkalmazzák, ha állandó 
szivárgó vérzés van a betegnél és nincs eszméleténél. Viszont sós cukros itallal is kínálják közben, ha 
magánál lévő betegről van szó.
Aki pedig egyáltalában nem szokott otthon fogyasztani sót, az rosszul is lehet, akár egy Ringer oldattól 
is, hisz a fokozatosság nincsen meg az esetében. Kipirulnak, szív fájdalmaik vannak, felszökik a lázuk, 
stb.
Előzetes vérvizsgálat nélkül, nem kezdenek azonnal Ringer oldattal, csak vérzés esetén.
Sok mindent tapasztaltam már gyakorlatban.
Ezeket kérem vegye kiegészítésnek hozzászólásához.
Üdvözlettel: sound

Válasz 

Re: (Tejfalussy András, 2011. 02. 01. 16:31)
(Törpapa, 2011.03.03 01:00) 
Kedves Sound,

Nehogy már az "orvosi" gyakorlattal és annak primitív napi gyakorlatával próbáljunk már meg 
természeti törvények felett pálcát törni.

Alapvetően nem a kivételekre kellene helyezni a hangsúlyt, és az egyébként is nehezen tájékozódó 
egyszerű olvasót szédíteni tudományosan ható semmitmondással. Olyan szabály nincs, ami alól nincs 
kivétel. Mindig lesz olyan, aki belehal abba, ami a többségnek egészséges. Na de ezt nyalogatni olyan, 
mint az állatok sónyalogatása. Értelmes tevékenység. Nem vezet sehova, ha megállapítjuk, hogy a légy 
egy szárnnyal képtelen repülni, bár a megállapítás kétségtelenül igaz.

Egy átlagos orvos a szakvizsga megszerzését követően 0,7 (nulla egész hét tized) szakkönyvet olvas el 
a haláláig hátralévő években. Ez statisztika. Miről beszélünk kedves Sound?

Aki tájékozódni akar, inkább Tejfalussy urat tekintse élete egészsége zsinórmértékének, mintsem az 
"orvosi" gyakorlatot. A "rettenetes" Numerus Clausus idején az orvosok több, mint 50% 
(!!!!!!!!!!!!!!!!!!) volt zsidó.

MOST mennyi? És a kevés tisztességesből hánynak van ereje a napi robot mellett nyitottnak maradni, 
tájékozódni? Ga élni akar, be kell állnia a sorba, vagy mehet külföldre, de akkor már nem sok köze van 
a mi "gyógyításunkhoz". Vagy tévedek? Kérlek segíts, kedves Sound. 

Válasz 

magyar aláírásgyűjtés gyógynövényeink védelmében
(gabimami, 2011.02.26 00:10) 
Heidi Stevenson mellett nálunk is aláírásgyűjtő akció zajlik a vonatkozó magyar jogszabályok 
felülvizsgálatára. Kérlek, csatlakozzatok a "Védjük Meg Kamillát!" nevű tiltakozó kampányhoz. 1 
millió aláírásra van szükség a felterjesztéshez, kincset érő gyógynövényeink védelmében. Mellesleg az 
EU-nak figyelmébe ajánlanám a Pekingi Nyilatkozatot olvasásra...

Az alábbi oldalon olvashattok bővebben, és szavazhattok is.

www.natursziget.com/eletmod/20110217-gyogynovenyek-es-az-eu-mi-lesz-veletek

Válasz 

erdely csikbankfalva
(virag maria, 2011.02.13 07:25) 



www.viragmaria.5mp.eu a veblapom mindent elarul magamrol legy onmagaddal es a vilaggal 
oszhangban mindenbol mertekkel 

Válasz 

tudat
(anikogyorgyi, 2011.02.13 00:36) 
"Igazából, ha az emberek rájönnének, hogy csupán emberi természetükből adódóan mekkora erejük 
van a betegségekkel szemben, már akkor tönkremenne a gyógyszeripar"

Itt a lényeg, ha a tudatban benne van a betegség, megbetegszünk, a jövő az öngyógyításról szól, 
nagyon sok lehetőség áll rendelkezésre, gondolkodom rajta, hogy szerény tapasztalataimról írok majd, 
áldjuk meg a táplálékot, töltsük fel fénnyel,Jézus, Raffael Arkangyal, Szűz Mária, Földanya a 
legnagyobb gyógyítók, ha nem építünk magunk köré "falakat" (Sound kedves, esetleg van alsó vessző 
is ?) akkor ha kérjük igaz szívvel, csodát tapasztalunk, és még valami, nincs gyógyíthatatlan betegség, 
csak gyógyíthatatlan beteg !!! 

Válasz 

tejfalussy.andras@gmail.com
(Tejfalussy András, 2011.02.01 16:31) 
Tisztelt Hölgyek és Urak!

A természetgyógyászok kiirtódását is célozhatja, hogy egyes terészetgyógyászok csalók és betegítik a 
híveiket a semmi vagy pici konyhasó és a sokkal több kálium fogyasztását ajánlva.

Kód: Szelhamosokat_Kiszures_101019

A NAPI KONYHASÓPÓTLÁS ÉS KÁLIUMPÓTLÁS VALÓDI OPTIMUMA

A fiziológiás élettani szükséglet felére, negyedére csökkentett étkezési konyhasópótlás esetén is 
valameddig életben lehet maradni, de lerövidíti az életet és főleg stressz, pl. fizikai munka, sport miatti 
erősebb izzadás esetén azonnali halált okozhat. Emiatt már sok fiatal sportoló is meghalt! 

Természeti bizonyítékai is vannak a fiziológiás infúziós Ringer oldat szerinti konyhasó és kálium 
pótlási optimumnak, ami 1 liter tiszta desztillált vízhez adagolt 9 gramm konyhasó + 0,03 gramm 
kálisó. Ez azt jelenti, hogy 1 nap alatt 4 liter Ringer oldattal folyamatosan bejuttatott 36 gramm (!) 
konyhasó is még nem veszélyes, s a mellette bejutatott kálisó ilyenkor is még csak 1,2 gramm! Nem a 
nem kóser étkezésűek részére régóta elrontott gyakorlatból kell kiindulni a nátrium, a kálium és a víz 
pótlás fiziológiás optimuma megítélésénél.

A fiziológiás Na : K arány = 30: 1, a vérben, tehát a magzatot tápláló köldökzsinór vérben is, de a 
magzatvízben, sőt az óceán vízében is. Ezen anyagok veszteségek miatt pótlása infúzióval az 
étkezéssel is ebben az arányban optimális. A Ringer oldat szerinti víz : konyhasó : kálisó arány = 99 : 
0,9 : 0,03. Ettől az optimumtól el lehet térni, de ez a stressz elleni védekezőképesség csökkenését 
okozza, sőt a káliumot nagyobb mennyiségben túl gyorsan vérbe juttatás szívet megállító is. A 
halálraítélteket 4 gramm káliummal végzik ki. Egy napi izzadással kb. 18 gramm konyhasót lehet 
elveszíteni! Nobel-díjat kaptak (1950), akik kiderítették azt, hogy a fiziológiás szükségletnél sokkal 
kevesebb konyhasót, vagy sokkal több káliumot túl gyorsan bejuttatás, ha nem okozott azonnali halált, 
elkezdi tönkretenni a vesét, majd minden más szervet is, mert megmérgezi valamennyi sejtet. Idővel 
lerövidíti az életet és ivartalanító hatású is. 

Az olyan orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, aki nem ostoba, nem aljas, nem szélhámos, soha 
sem hallgatja el az orvosi desztilláltvíz kúra és a fiziológiás mértékű nátrium pótlás és fiziológiás 
kálium korlátozás gyógyító hatását, s ezek ellenkezője betegítő hatását! A bizonyítékokat lásd a 



www.aquanet.fw.hu és www.desztvizhonlap.atw.hu honlapjainkon. 

Verőce, 2010. október 19. 

Tejfalussy András dipl. ménök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

Válasz 

Írjárok alá a petíciót!
(Éva, 2011.01.31 07:08) 
Két hónapunk maradt, hogy összegyűljön az 1 millió aláírás! Igaz, magyarul nem lehet olvasni a 
szöveget, de az űrlap egyételmű: név, e-cím, állampolgárság. Nincs mire várnunk! 

Válasz 

PETICIÓ
(>Zoli<, 2011.01.30 20:26) 
Az alábbi idézet egy angliai tiltakozó kampány szövege, Heidi Stevenson
természetgyógyász aláírásokat gyüjt itt:

www.gopetition.com/petition/39757.html

Több mint 1 millió aláírás kell !

Válasz 

H 3334 Szajla Kossuth u.6.
(Poprocsi Attila, 2011.01.25 16:23) 
lehetetlen,hogy őseink által használt gyógynövényeket azokból készült termékeket és használatát 
betiltsák.Nem szabad ezt a hirt olyan komolyan venni.

Válasz 

tejfalussy.andras@gmail.com
(tejfalussy András, 2011.01.23 21:24) 
A STOP SÓ ÉS NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM a magyarokat irtáshoz kieszelt csalás: Az 
USA-ban 4 gramm káliummal végzik ki az elítélteket. 1950-ben Nobel-díjra is érdemesítették azokat a 
mellékvesekéreg kutatókat, akik mérések alapján bizonyították, hogy - a fiziológiás optimumhoz 
képest - túladagolt kálium és/vagy aluladagolt nátrium segítségével, étkezési úton előidézhetők 
magasvérnyomás, vese- és szívelégtelenség és más halálos betegségek, azaz életrövidülés, sőt a 
pszeudo-hermafroditizmus, ivartalanodás, &#8222;elbuzisodás&#8221; is, a Nobel díjas mérési 
eredményeket és az OÉTI-s stb. hazai méréseket lásd: www.aquanet.fw.hu. 
Miközben az orvosok mind tudják, hogy minden egészséges ember vérszéruma (= magzatzsinór 
vérszérumi, = fiziológiás infúziós Ringer oldati, = óceánvízi) 30Na : 1K nátrium : kálium aránya 
szerinti az optimális nátrium : kálium pótlási arány infúzió és étkezés esetében is, ezt semmibe veszik. 
A hullák vérszéruma szerinti 1Na : 1K arányú, kivégzőméreg idegméreg kálisót is tartalmazó sókat 
árusítanak, s ezeket kiteszik a boltok polcaira, amitől mi, látszólag véletlenszerűen kipusztulunk. Ez a 
MÓZES II. 23., 20-33, V.7., 2, 22. Talmud, Baba kamma 93 b. lap szerinti terrorista zsidó módszer, 
amit az ingatlanainkat és a nyugdíjra befizetéseinket elrabláshoz alkalmaznak. Tudatosan veszik 
semmibe az étkezési célra használt sókban a kálisó legkisebb mennyiségét is tiltó MSz-01-10007-82. 
szabványt. Tudják, hogy 1-2 gramm kálium gyors bevitele már megmérgezi a vesét és szívet. 
Tudatosan hazudják szembe a kálisó gyilkoló hatását!!! Az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletek 
során, a fejenként 4 gramm kálisótól a 10 előtte egészséges veséjű felnőtt mindegyikének lecsökkent az 



előző felére a vizeletkiválasztása, s a vérszérum káliumszint mindegyiküknél a mérgezési küszöb fölé 
nőtt!!! Egy másik klinikai kísérletben a benne lévő káliumot 8 óra alatt fokozatosan leadó Kálium-
Retard orvosi tabletta hatásait vizsgálták. Egy-egy tablettában csak 0,5 gramm a kálium. 1-2 ilyen 
tablettától 10-ből 1 ember megmérgeződött! Egyes hazai gyógyszertárak számítógépe is figyelmeztet, 
hogy &#8222;egy felnőtt max. 2 db. ilyen tablettát vehet be egyszerre, vagy ha az orvos többet akar 
beszedetni, 8 óra elteltével, a 24 óra alatt max. 6 db-ot, kötelező előírni a vérszérum-kálium ellenőrzést 
és EKG-t! Tehát az MTA-s és minisztériumi vezetés tudatosan csal azt állítva, hogy &#8222;az 
egészséges vese korlátlanul eltávolítja a mérgező kálium többletet&#8221;. A bélből vérbe jutó kálium 
1-2 grammja is már mérgezi a vesét, s az ettől kezdve nem egészséges!!! A 13.B.24.211/93/2. PKKB 
végzésre indult nyomozásnál dr. Petőfi Attila r. alezredes letagadta a mérési bizonyítékokat! Ezért 
nevezték ki Nemzeti Nyomozó Iroda vezetővé? MTA és Surján elkezdte, Szócska folytatja az orvosi 
csalást. A mérgezett és nem mérgezett sók ARÁNYÁVAL szabályozzák a létszámfogyást. 
Melléklet: &#8222;Magyar id&#245;&#8221;: &#8222;Budaházy-ügy, Videó egy titkosszolgálati 
hamisításról&#8221;. (Szilaj Csikó, 2010. november 11, 8-9. oldal.) 

Válasz 

billakatul@gmail.com
(Gabilla magóc, 2011.01.23 19:17) 
Nagyon sok - mindenki által ismert - zöldség, gyümölcs, fű-fa-virág van, ami nem veszélyes, és nem 
igényel különösebb szaktudást. Szívesen megismertetem ezt érdeklődő csoportokkal. Addig is a 
honlapon szét lehet nézni: http://javasasszony.hupont.hu/
Sok mindent tehetünk az egészségért. 

Válasz 

Éva
(Szfvár, 2011.01.23 15:25) 
Ez a labor ötlet nagyon jó! Ha megszervezitek, támogatom. Ha kell valamilyen segítség, amit én 
tehetek, azt is szívesen és örömmel.Pl. támogatók toborzása.
Addig is szeretettel meghívok mindenkit, aki közelben van,egy kiváló ember, Dr Kalmár Gergely 
biogenetikus előadására, melynek címe: "Ősgabonák jelentőssége napjaink táplálkozásában"
A Fejér Szövetség szervezésében.
Hely, idő: Székesfehérvár Huba u. 7. Hétvezér Sörkert. 2011,. január 25. 19 h-21 h-ig 

Válasz 

Vegyészek doktorok szakemberek!
(>Zoli<, 2011.01.22 19:25) 
Kedves Mezőné!
Igaz írhattam volna címedre is mert többször váltottunk már levelet, de ezt a kérdésemet ide teszem fel 
hátha más oldalról is jönne válasz vagy ötlet féle erre.
Mekkora összegre, helységre lenne szükség ahhoz, hogy egy kis házias laboratóriumot 
felszerelhessünk, pl. konyhasó, ivóvíz, lisztek, stb. összetételének kivizsgálására? Azután mibe kerülne 
egy ilyen kis laboratóriumot fenntartani ha mondjuk az önkéntes (KÖZÜLÜNK VALÓ) szakemberek 
heti egy két napi munkával segítenének nemzetünknek a Póstán vagy bármi módon eljuttatott kétes 
vagy szúrópróbás minták kivizsgálásában? 
Talán inkább ilyesmire kellene, lehetne az 1 százalékot adományozni nem holmi szektáknak. 

Válasz 

erdely csikbankfalva

(virag maria, 2011.01.22 18:44) 



www.viragmaria.5mp.eu 

Válasz 

lilisite@t-online.hu
(Mezőné, 2011.01.22 15:30) 
Kedves Zoli!
Gyógyszervegyész a szakmám, ebből éltem-élek. Nem ismeri a lényeget, aki a kétféle lehetőség 
ellentétét szítja. A gyógyszereket azért találtuk ki, mert már nem vagyunk olyan okosok, hogy tudjuk, 
milyen növényt is kellene gyűjtenünk, lusták vagyunk arra, hogy megtaláljuk őket, ha mégis tudnánk 
mit keressünk és különben is egyre kevesebb az érintetlen terület, ahonnan gyűjthetők ezek a 
növények. Ugyanis minden, de minden gyógyszerünknek a növényi drog az alapja. Ebből "fejlesztjük" 
tovább különféle vegyi folyamatokkal a palettát. 
Valóban csak egy lehetőség van, minden kiskert, minden balkon, minden ablakláda betelepíthető 
gyógynövényekkel. Most még kaphatók a magok, hajrá! Aztán jöhetnek a törvények. 
Üdvözlettel:
Ősznagyi 

Válasz 

Szántód
(Szabó Éva, 2011.01.21 08:15) 
Szivesen megosztom veletek.
Közel 10 féle betegségem volt és 125 kg voltam.Elviselhetetlenné vált az életem.Mind ezt 
megváltoztattam 6 hónap alatt növényekkel,hogy teljesen meggyógyúltam egészséges lettem, és 
bónuszként fogytam 50 kg-ot.Most 70 kg vagyok.
Jelenleg úgy érzem,hogy teljesen más dimenzióba érkeztem,kaptam 1 új egészséges,boldog 
életet.Röviden ennyit a növényekről.Szép napot,jó egészséget mindenkinek. 

Válasz 

Baja
(Anna, 2011.01.20 09:01) 
En mar semmin sem tudok csodalkozni.A lenyeg arrol szol,hogy dogoljunk meg,de gyorsan.
Itt van a dioxinos tojas es hus ugye is.
Nem lehet leallitani a mergezett husok beszallitasat,mert a multinak vesztesege lesz !
De,hogy hany gyermek es hany felnott fog rakot kapni,
az nem erdekel senkit. Erdemes a szemet magyarorszagi beszallito kifogasait figyelni.
Meg kell enni,tetszik vagy nem,mert sok lesz a veszreseg.Csak azt nem ertem,miert nem ezek a 
szemetek eszik a merget?
A masik kerdes: miert van szuksege a magyaroknak inport meregre?
Miert nem lehet kotelezove tenni,hogy minden falusi
ember,aki meg nem toltotte be a 7o evet es elfogadhato az egeszsege,legalabb egy disznot 
tartson.Persze ehhez szukseges lenne a a foldek
ellenorzese,hogy hany hektar foldet hasznalnak a falusi nagyhatalmak nevesites nelkul?Ezeket a 
foldeket ki kellene osztani a nepnek.
Sot arra is szukseg lenne,hogy a 100 hektarnal nagyobb teruleteket osztanak fel es biztositva lenne
az allattartas.
Az egeszseg is javulna ,kozben a gyogynovenyeket is megismernek az emberek es nem kellene 
senkitol
engedelyt kerni a fohyasztasukra. 

Válasz 



Köszönöm.
(Kósa Lajos, 2011.01.20 06:11) 
Válaszod köszönöm. 

Válasz 

Gyöngy cikke:
(>Zoli<, 2011.01.19 20:16) 
Gyöngy cikke: TEMÉSZETES GYÓGYNÖVÉNYTÁR rovatban 

www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/termeszetes-gyogynovenytar/5234 

Válasz 

Ada
(Patus Heléna, 2011.01.19 19:43) 
Sziasztok, én most is használom rendszeresen a cickafarok teát amit én magam gyüjtöttem a 
nyáron,zsája, menta,méhfüvet Erdélyböl hoztam, csalánteát, fözeléket, az ember ha azzal a tudattal 
issza öket , hogy meggyogyul tölle , valoban bekövetkezik, rajtam a cickafarok évek ota segit, a 
változokort az orvosok megálapitották nálam már 15 éve, akkor azt mondták a menstruáciom kimarad 
véglegesen, a cickafarokkal hoztam vissza
amit még az orvos is csodának mondott

Válasz 

kérdés.
(Kósa Lajos, 2011.01.19 17:44) 
Érdeklődnék kedves Zoli. Hová tűnt Gyöngy cikke? 

Válasz 

Éva
(Szfvár, 2011.01.17 13:08) 
Zoli! Köszönjük a Hozzáfűzött szavaidat!
Máris elkezdtük! 

Válasz 

Az ész megáll !
(anikogyorgyi, 2011.01.17 11:27) 
Mi jöhet még ? Nagyon kellett nekünk a zúnijó ! 

Válasz 
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