
Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Fluor = nem szabad!
(szisz, 2011.06.20 15:46) 
Dentomin, ízesített is lehet. Vagy szódabikarbóna patikából, kilós kiszerelés 550 körül van. 
Esetleg andio honlap. (nem reklámnak szánom, mi onnan vásárolunk) 
Válasz 

Bp
(Ildi, 2011.04.04 08:29) 
Ha nem fluor van a fogkremekben, akkor sodiummal van tele.

sodium lauryt sulfate., sodium monofluorophospate, sodium saccharin,
sodium methylparaben .
Ez mind benne van egy tubus fogkremben.
Raadasul ezt sem mi gyartjuk.Masok kakajaertadjuk ki a penzunket. 
Válasz 

Re: Bp
(szisz, 2011.06.20 15:44) 
Az SLS-t sajnos mindenbe beleteszik. A samponoktól, a tusolókon át. Én/mi természetes 
dolgokat használunk. Ajánlom mindenkinek az andio honlapot! 
Válasz 

tapasztalat
(Kata, 2011.04.08 20:19) 
Az előírt fluor tablettát soha nem adtam be a gyermekeimnek, az óvodában mindig 
letiltottam h otthon adagolom, hárman vannak makk egészségesek már felnőttek kiváló a 
fogazatuk főiskolát egyetemet végeztek. Ebből nyilvánvaló h változatos táplálkozás mellett 
semmi szükség nincs rá. Nagyon sok ismerősöm gyermekének sárga foltok keletkeztek a 
fogazatán, és úgy mellékesen szinte felnőtt korukig tanulási nehézségeik vannak??? 
Válasz 

Re: tapasztalat
(anikogyorgyi, 2011.04.09 08:18) 
Én most nemrég voltam fogorvosnál, 48 évesen 4 fogam hiányzik, ismerősöm a 
Gyermekével volt ott, 11 évesen a teljes felső fogsora lyukakkal van tele, tejterméket nem 
eszik, pedig Falun vagyunk, és mindenki hozzájuthat egészséges tejhez, túróhoz, 
tejfölhöz, ahova mi járunk tejtermékért már sajtot is csinálnak, 1000 ft kilója, csak túl 
gyorsan megesszük :)) mert annyira finom, javasoltam neki a tojáshéj kúrát, nagyon 
meglepődtem, hogy ilyen fiatal Gyermeknek ennyi rossz foga van, mikor kicsik voltunk, 
Anyu nem engedte, hogy felkeljünk az asztaltól, amíg a csontokról a porcogókat le nem 
rágtuk, a csontokból ki nem szívtuk a velőt, na akkor még nem voltak táposak, meg 
szójásak az élelmiszernek szánt húsok, nem kellett sietni, szépen egészségesen felnőttek 
az állatok, takarmányon és a legelőkön ! 



Válasz 

öngyógyítás
(Gabi, 2011.04.09 02:50) 
Bizony hatékony és bölcs dolog az öngyógyítás, de bölcsebb egészségesnek maradni! 
Ahhoz pedig tudásra van szükség, és ez az írás ezt segíti elő! Én is fogmosó port és 
szódabikarbónát használok, sózáshoz pedig gyógyszertári sót, amíg van, mert ezt is 
betiltották. Erdélyből már szereztem káliummentes sót. 
Válasz 

Kiegészítés
(Törpapa, 2011.04.03 17:23) 
Amiról nem szól a fáma, az pontosan a lényeg: miért fluorozzák a vizet, a fogkrémet meg 
amit lehet? A KCl, a vitamin és ásványi anyag hiány több 1000x hatékonyabban pusztítja a 
népeket.

A fluorozás egyik fő oka, hogy a fluor gátlóan hat a tobozmirigy, tehát a lélekközpont 
működésére. Lefordítva: segít tovább aludni, segít a birkásításban. A gonosz hatalmához 
bőven elég, ha a többség passzív marad. És lőn... 
Válasz 

Re: Kiegészítés
(sound, 2011.04.06 16:14) 
És aki alszik, az sosem ébred fel, és aki nem ébred, annak nem alakul ki öngyógyító 
képessége sem, és aki...
Így igaz, ahogyan írod és akkor eljutunk ide, hogy (Kerion, 2011.04.04 12:06) . 
Válasz 

Re: Re: Kiegészítés
(anikogyorgyi, 2011.04.07 10:12) 
Bizony, es lehet toväbb ragozni is, az antibiotikum is gätolja mär kisgyermekkorban a 
vedekezörendszer kialakuläsät, aki teheti orvos-termeszetgyogyäszhoz vigye a 
Gyermeket, hogy biztosan ne kapjon semmilyen gyogyszert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Válasz 

FélElem-Keltés
(Kerion, 2011.04.04 12:06) 
Megsúgom, hogy a fluroros fogkrémtől és a káliumos konyhasótól való FélElem sokkal 
nagyobb kárt okoz, mint maga a fogkrém és a konyhasó. Mert a FélElem az, amitől nem 
nyílik meg a TobozMirigy, a 3.Szem, vagyis nincs ébredés és FelEmelkedés. Az ilyen 
írásoknak, tudatlanságból vagy nagyon is tudatosan semmi más céljuk nincs, mint a 
magyarság felemelkedésének megakadályozása. Nagyon körmönfont a dolog, mert hihető 
veszélyeket nagyítanak fel oly méretűvé, aminek félelemkeltő hatásmechanizmusával már 
elérhetik céljukat. Ami nem más, mint a magyarok küldetésének megakadályozása a 
korszakváltás idején. Biztosan állítható, hogy a hatásos sátáni félelemkeltés, maga a 



FélElem az ami a magyarokat bármiben megakadályozhatja. Egyébként pedig aki már 
felemelkedőben van, annak öngyógyító képessége is van, tehát nem hat rá semmilyen 
fluór és kálium. Ezt muszály volt leírnom, mert már nagyon unalmas a ki tudja milyen 
háttérhatalmisták által minden fórumon folyó, hamis aggódással álcázott magyar-
ellenesség. 
Válasz 

Re: FélElem-Keltés
(Törpapa, 2011.04.04 23:11) 
Kedves Kerion,

A félelemről Te beszéltél egyedül, mire föl is? A fluor sárbahúzó szerepét senki nem 
becsülte sem túl, sem alá, ha figyelmesen elolvasod a hozzászólásokat.

Tény viszont, hogy a KCl mérgezés miatt 20 percenként hal meg csonka-Mo-on egy 
ember, és százezrek, vagy inkább milliók szenvednek emiatt vérnyomás, keringés, vese 
és más problémáktól. 

Igazán figyelemre méltó, hogy Te ezt hamis aggódással álcázott magyarellenességnek 
nevezed. Szerintem a "megsúgásaidra" nem igazán tartunk igényt, de súgjad továbbra is, 
amit bölcsnek hiszel. 
Válasz 

Re: FélElem-Keltés
(>Zoli<, 2011.04.06 11:01) 
Kedves Kerion!
Nekünk már nincs szükségünk a sugdolózásra, ez maradjon meg azoknak akik kitalálták a 
sugdosó propagandát na és mint Törpapa írta a magyarság nem fél. 

Néhány megjegyzésem és kérdésem volna ha már segíteni akarsz nekünk.

A cikkben említett fluor szerinted veszélytelen? Akkor szerinted hasznosabb ha tovább 
fogyasztjuk mintha tudnánk róla, hogy mérgeket rakunk magunkba? Vagy ha nem méreg 
bizonyítsad valahogyan, hogy jó az emberi szervezetnek.
Ugyan ezek a megjegyzések és kérdések vonatkoznak a konyhasóba tömködött Kcl re is 
és a vizeink minőségére stb. 
Megírnád, hogy te magad ezeket továbbra ugyan olyan lelkesedéssel fogyasztod és 
mérgezed magad?
Írod, hogy aki elérte az öngyógyító képességét azoknak megindult az öngyógyítás.

Na és nem jobb ha segítsük magunk is ezt a folyamatot azzal, hogy nem adagoljuk tovább 
a mérgeket legalább ahol már tudjuk, hogy léteznek? Én úgy érzem, hogy te ezt a 
folyamatot szeretnéd megállítani és értelmetlenné tenni a figyelmeztetéseket 
Válasz 

nem kell fluor
(anikogyorgyi, 2011.04.06 10:17) 



Egyszerü a helyzet, szodabikarbonäval lehet fogat mosni, en azt hasznälom, mert a 
fogkremektöl hänyingerem van, de nagyszerü Magyar fogmoso por is van, Dentomin a 
neve, ha jol emlekszem, nem is dräga, azt is hallottam mär, hogy soval is lehet fogat 
mosni ! A Dentomin termeszetes äsvänykeverek ! Probäljätok ki !!! 
Válasz 

mami
(kasza lászlóné, 2011.04.04 13:27) 
Szerintem jobb előre félni ,mint hirtelen megilyedni,nagyon érdekes olvasmány a PDF-akta 
ajánlom elolvasni,ki tudja mivel mérgeznek bennünket a nagy haszon érdekébe. 
Válasz 
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