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Nos, aki nem hiszi, járjon utána, s ne hadováljon össze-vissza.
Aztán jelentkezzen, ha ezeket a dolgokat meg tudja cáfolni!
Ha meg tudja cáfolni, akkor leállhat a sóval. Addig ne tegye,ha kedves az élete.
Üdv Mindenkinek
. . . . . . Judit
On Tuesday, May 23, 2017 1:21 PM, . . . . . .István wrote:
A só csodás hatásai
A sónak, a szervezetünkben a vízháztartás szabályozásán kívül még más szerepe is van, például:
•
A só egy természetes antihisztamin. Asztma esetén ugyanolyan hatásos, mint egy inhalációs-spray,
csak mellékhatások nélkül. Asztmás rohamnál igyunk két-három pohár vizet és tegyünk a nyelvünkre egy

csipetnyi természetes sót.
•
Só védi a sejteket és különösen az agy sejteket az elsavasodástól.
•
A vesének szüksége van sóra, a túltengésben lévő savak leépítésére és azoknak vizelettel történő
kiválasztására. Ha a szervezet sóban szegény egyre jobban elsavasodik.
•
A só fontos a lélektani és érzelmi zavarok kezelésében. A depresszió kezelésénél használt Litium a
sót próbálja meg helyettesíteni.
•
A só fontos szerepet tölt be az agyban a serotonin és a melatonin- szint konstans fenntartásában. Ha
elegendő víz és só van a szervezetben, akkor, mint természetes antioxidánsok eltávolítják a toxikus
salakanyagokat, így nem kell esszenciális aminosavakat, mint pl. tryptophan és tyrosin a szervezetnek
feláldozni. Ugyanis a tryptophan szükséges a serotonin, melatonin és tryptamin képzéséhez.
•
A só szükséges a rák megelőzésében és kezelésben. A rákos sejtek oxigén jelenlétében elpusztulnak.
Ezek un. anaerob organizmusok, amelyek oxigén hiányos közeget igényelnek. Ha elegendő víz van a
szervezetben, és a só megnöveli a vér mennyiséget. Akkor a cirkuláló vérrel az oxigén mindenhova eljut, és
az így aktivált és motivált immunsejtek bejutnak a rákszövetbe és elpusztítják azt. A dehidratáció gyengíti az
immunrendszert.
•
A só fontos az izomzat és az erőnlét fenntartásához.
•
Só csökkenti a szívritmus zavarokat és fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályzásában. A víz :
só aránya nagyon fontos. Egy só szegény táplálkozás magas víz fogyasztás mellett egyes embereknél
magas vérnyomáshoz vezethet. A logika egyszerű. Ha Ön vizet iszik, de sót nem eszik, akkor nem marad
elég víz a vérkeringésbe, hogy a véredényeket teljesen feltöltse.
•
A só fontos alvás zavaroknál, egy természetes altató.
•
Cukor betegségnél a só segít a vér cukor szintet egyensúlyban tartani és csökkenti az inzulin
szükségletet.
•
A víz és só csökkenti a szem és érrendszeri károsodásokat.
•
A sejteknek szükségük van sóra, a hidroelektromos energia fejlesztéséhez. Ugyanis a só szállítja az
elektromos áramot a sejtekhez.
A só fontos szerepet játszik az idegsejtek közötti összeköttetésben és az információ feldolgozásában.
•
A só szükséges az emésztéshez, a tápanyagok felszívódásához.
•
A só tisztítja a tüdőt, a hörgőket és segít a slejm felszakításában. A só felbontja, meglágyítja a nyálkát
a tüdőben. (Asztma, Emfizema- tüdőtágulat, Mukoviszidose) A só nyelvre téve megállítja a száraz köhögést.
A só szükséges a hurut és az arcüreg lerakódásainak felszakításához.
•
A só a köszvény és az arthritis (izületi gyulladás) megelőzésében fontos szerepet tölt be.
•
A só megakadályozza az izomgörcsöket.
•
A só megakadályozza a túlzott nyáltermelést. Túlzott nyáltermelés só hiányt jelez.

Az osteoporose- csontritkulás- egyes esetekben a víz és a só hiányára vezethető vissza.
Sóra van szükség a csontozat erősítéséhez.
•
A só mivel szerepet játszik a serotonin és a melatonin- szint konstans fenntartásában és ezek
szabályozzák közérzetünket, mint pl.: önbizalom, pozitív gondolatok. Így a só közvetetten befolyásolja
személyiségünket.
•
A só fontos a libido megőrzésében.
•
A só segít a toka csökkentésében. Ugyanis a só hiány miatt a nyálmirigyek több nyálat termelnek,
hogy segítsék a rágást és a nyelést. Valamint hogy elegendő vizet szolgáltassanak a gyomornak a táplálék
felbontásához. A vérkeringés a nyálmirigyekben megnövekszik és a véredények víz áteresztővé válnak,
hogy a mirigyeket több vízzel lássák el a megemelkedett nyál termelés érdekében. A véredények már
nemcsak a mirigyek körül, hanem a nyakban, az állban és az arcban is víz áteresztővé válnak és itt is víz
gyűlik össze.
•
A só megvéd a visszerek és a hajszálér repedéstől.
•
Asztmásoknál fontos megemlíteni, hogy amilyen fontos a só, olyan káros a sok Kálium. A Magas
kálium tartalmú gyümölcsök- pl. narancs, banán- sportitalok asztma rohamokat okozhatnak. Ezért célszerű
ezeket egy kicsit megsózni, hogy a Nátrium és Kálium egyensúlyát fenntartsuk.
Sportolás előtt

egy kevés só megnöveli a tüdő kapacitását és a túlzott izzadást meggátolja.
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Az is a normális, ha eszik az emberek a sót!
Azt kell reggeltől estig terjeszteni, s bolondokházába záratni azt aki káliumot rakat a gyerekek menza
kosztjába, és lebeszéli az embereket, sőt egyenesen tiltja a sózást!
A sok hülye meg csinálja s ez által sterilizálja magát meg a gyerekeit, mint a vöcsök!
A gyerekek nem is eszik meg a sótlan ételt a menzákon, a szülők tiltakoztak az iskolákban, hogy éheznek a
gyerekek mert nem tudják enni a sótlan kaját, hiába adják ingyen az iskolákban! Erre engedélyezték ugyan
megemelni a só mennyiségét egy kicsit, de fogadok mellé emelték a káliumot is, ugy hogy még mérgezőbbé
tették ez által az élelmiszereket! Úgyhogy mire felnőnek a gyerekek, még az is aki netán egészségesen
született, mint meddő és steril lesz! Ma már, a harmadik generációra a nemzőképes korban lévő férfiak 8590%-a steril Európában, de Magyarországon biztos, a legmegbízhatóbb genetikus - vagy kicsoda - Czeizler
Endre szerint!!!!!
Jó ha erre Romániában is odafigyelnek a szülők, mert ez világprogram! Ez történik itt a tengeren túlon is.
Csak mi magunk tudunk ez ellen védekezni, mert tudatosan gyilkolnak minket és a gyerekeinket, unokáinkat.
Ez ahogy mondtam, világprogram. Ha nerm hiszi, magánügye. S hozzák a nyakunkra a retkeslábú arabokat
a helyükbe! Az arabok nincsenek még beetetve káliummal, azok szaporodnak mint a nyavaja!
A kálium közönséges patkányméreg! Mióta a világ világ, mindig is azt használták faluhelyen,
patkánypusztításra! Káliumba ázatott kukoricát szórtak a patkánylyuk köré, a következő napra már fel is
fordultak, mert jól bezabáltak belőle. Ezt csinálták dél Alföldön, Sarkadon a falusiak ahol éltünk a háború
után, de ezt csinálták fent a Mátra alján Sajószentpéteren is a nagynéném falujában, ahol a nagybátyám
kántortanítóskodott. Engem meg odavittek nyaralni éveken keresztül Sarkadról. No, nem a petkányok miatt,
hanem mert a nővérem utált, a nagynéném meg nagyon szeretett, az unoktestvéreim már mind felnőttek
voltak, s igy remekül meg voltunk egész nyáron ott hármasban.
Káliummal lettek pl. öngyilkosok az emberek. STB. Ittak néhány korty káliumot, s hamarosan leállt a szívük!
Ilyen egyszerű!
MA MEG AZT ETETIK AZ EMBEREKKEL, ELVONVA A SÓT is egyben, AMI KÉTSZERES ÉLETVESZÉLY!
Hullanak is az emberek mint a legyek, csak szét kell nézni!

TERJESSZE CSAK NYUGODTAN A SÓ FONTOSSÁGÁT, és a kálium veszélyességét, ÉN IS AZT TESZEM
AHOL CSAK TUDOM, ABBÓL CSAK HASZNA LESZ MINDENKINEK.
TEJFALUSSY Andrást aki az életét tette ennek a kutatására, - MEG NE ENGEDJÜK, HOGY EMIATT
BÖRTÖNBE VAGY ELMEGYÓGYINTÉZETBE ZÁRJÁK!
Minél többet, s többen beszélünk erről, mondjuk ezt, annál jobb nekünk.
ÜDV.
JUDIT

On Wednesday, May 24, 2017 9:20 AM, . . . . . . István < . . . . . . . @gmail.com> wrote:
Édes húgom, én sózok!
Pityuka
2017. május 24. 13:32 Judit . . . . . .írta, <. . . . . . @yahoo.com>:
Megint miről beszél kedves István?
Tejfalussy Andrást ezért akarják évtizedek óta bolonddá nyilváníttatni, mert az életvédő sóról beszél a
patkányméreg kálium ellenében, amit orrba-szájba dugnak le az idióta emberek torkán, s gyilkolják
rohamléptekben. Ezt támogatom legalább húsz éve, amióta ismerem Tejfalussy Andrást. Most végre valaki
mellénk áll, jól feltalálja a spanyolviaszt, s engem elmarasztal, mert egyetértek a só feltétlen
hasznosságával!
Állítom mára mindenkinek elment a józan esze.
Szívélyes üdvözlettel,
Judit

Kedveseim!
A cikkben "a sportolás előtt egy kevés só" helyett napi 15-25 gramm konyhasót kellett volna írni, és hogy ezt
a sómennyiséget a víz:konyhasó=110 dózisarányra törekedve ajánlatos bejuttatni a szervezetbe.
Életveszélyes a "kevés só" említése, miután előtte szó sem volt az optimális (a Ringer infúziós oldat szerinti)
étkezési konyhasó- és víz pótlási dózisarányról!
Köszönettel a jó ügy mellett kiállásért, Tejfalussy András
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