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DR. BATMANGHELIDJ AZ OPTIMÁLIS VÍZ- ÉS KONYHASÓ DÓZISRÓL

1.
http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/item/1615-nem-beteg-vagy-hanem-szomjas?tmpl=component&print=1

Egy orvos kitálal: a dehidratáció okozza a legtöbb betegséget! A gyógyszermaffia mélyen hallgat…2014 július, 
27. Könyvének a Magyarországon árusított fordításában életveszélyesen hamis a napi ajánlott konyhasódózis, 
az alábbi el adás kivonatban viszont tökéletesen helyes!ő

A víz egészségre gyakorolt hatásáról, a dehidratációról, a vízivás fontosságáról, a víz szerepér l egészségünkő  
meg rzésében és a gyógyításban, illetve a betegségek kialakulásáról a dehidratáció miatt egy iráni születés  orvos Dr.ő ű  
Fereydoon Batmanghelidj korszakalkotó felfedezéseket tett.

Dr. Fereydoon Batmanghelidj szerint a dehidratáció a mögöttes oka sok krónikus „betegségnek”. A víz, só és ásványi 
anyagok megfelel  bevitele megel zheti a betegségek kialakulását, illetve visszafordíthat már megtörténtő ő  
károsodásokat. Az úgynevezett „modern” gyógyászat még mindig a vírusokat és a géneket hibáztatja a degeneratív 
állapotok nagy része miatt, és a gyógyszeripar dollármilliókat vesztene, ha az emberek a víz természetes gyógyító 
tulajdonságára támaszkodnának a drága és mérgez  gyógyszerek helyett.ő

Dr. Fereydoon Batmanghelidj hivatalos weboldala: www.watercure.com :
A víz hiánya a testünket a stressz, majd a betegség állapotába juttatja – orvosi el adáső
1.) Miért van szükség vízre?
2.) Miért juttatja a víz hiánya a testet stressz állapotba és betegségbe?
3.) Nagyon egyszer  módszerek, amivel fenntarthatjuk a kicsattanó egészségünketű
Többek között ezek kerültek elmondásra Dr. Fereydoon Batmanghelidj 2003. márciusában, Washington D.C.-ben, az 
Állami Egészségügyi Fórumon tartott el adásán.ő
Ennek a bizonyos el adásnak az átiratából idézünk részleteket, amik a vízivás és a betegségek közötti összefüggésekreő  
és a gyógyszeripari elnyomásra hívja fel a figyelmet.

A dehidratáció és a betegségek – orvosi el adás Dr. Fereydoon Batmanghelidj M.D. — Állami Egészségügyi Fórum,ő  
Washington D.C., 2003. március 28-30.„Amit nekünk, orvosoknak az orvostudományi iskolákban tanítanak, egy 
alapvet en rossz tudományos feltevésen alapszik. Az orvostudomány sok hibás feltevésen alapszik. A 20. századő  
tudománya hibás, az emberi testr l alkotott tudás »sötét kora«. A 20. század orvostudománya, hogy »tudományosnak«ő  
t njön, sok mindent megmagyarázott és megbélyegzett, könyveket írt, még több könyvet az emberi testr l, aű ő  
betegségekr l, de minden, amit leírtak, nem volt más, mint az »ismeretlen etiológia* betegsége«. Megmagyarázták ket,ő ő  
de senki sem tudta, hogyan alakulnak ki. Kés bb elkezdték a vírusokat hibáztatni, majd a pácienst okolni, mondván ező  
»genetikai«. Így, az orvosi társadalom, hogy leplezze az emberi szervezetr l alkotott tudásának hiányát, bélyegekető  
hozott létre és a személyt kezdte okolni. Ez volt a 20. század orvostudománya. Az én felfedezéseim eredményei, amik 
tisztázzák, hogy az emberi test, vagy bármilyen él  anyag a víz jelenléte által szabályozott, egy paradigmaváltás aző  
emberi test megértésének egyetértett oldaláról az emberi test megértésének megoldást kínáló oldalára.”
* Etiológia a dolgok ok-okozati összefüggéseinek tanulmányozását jelenti.
Az orvostudomány új igazsága: a degeneratív betegségek és a vízhiány„…Így a 21. századi gyógyászatban az új 
igazság, hogy a fájdalmas és degeneratív betegségek els dleges oka, beleértve a rákot és az AIDS-et is a dehidratáció.ő  
Tévútra mentünk az orvostudományban és nem ismertük a hisztamin* szerepét az emberi testben, át kell formálnunk a 
megértésünket, mert most már ismerjük a megoldást sok olyan beteg állapothoz, amiket anti-hisztaminokkal** kezelnek, 
és ez a megoldás a víz.”
*A hisztamin az él  szervezetben jelen lév  természetes anyag, mely részben a szervezetben termel dik, részben pedigő ő ő  
élelmiszerekkel kerül be. A sejtekb l felszabadulva gyulladásos (pl. asztmás vagy szénanáthás) reakcióhoz vezethet. Dr.ő  
Batmanghelidj forradalmasította a hisztaminról alkotott elképzeléseket, felfedezései szerint ugyanis ez az az anyag a 
testben, ami az idegrendszeren keresztül, a legf bb felel se a test vízszabályozásának.ő ő
**Az anti-hisztamin a hisztamin hatását gátló anyag. Gyógyszerként használatos például allergiák,
túlérzékenységi reakciók kezelésében.
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Az orvosok gyógyszert adnak olyan panaszokra, amit igazából a dehidratáció okoz„A víz domináns és életbevágó 
szerepét az egészségben és a jólétben az orvosi és tudományos körök ignorálják és ezáltal lehet vé tették aő  
gyógyszeriparnak, hogy rászedjék a társadalmat. De, amit ez az iparág megtett a pénzügyi nyereségért, megfelel 
egyfajta terrorizmusnak, mert terrorizálják az embereket a taktikájukkal, miszerint félelmet ébresztenek a tv-n és a 
médián keresztül és ráveszik az embereket, hogy orvoshoz menjenek és gyógyszerek felírását követeljék. Egyik ilyen 
például az asztma. Az asztma a dehidratáció állapota és az egyik hirdetés, amit mostanában látok mindenütt, ezt 
mondja: »Az életnek kellene elvennie a lélegzetedet, nem az asztmának.«”

„Ne hallgass arra, amit az orvosok mondanak, az orvosok nem tudják mi a baja a testednek, és sajnos az orvosok, akik 
benne vannak a f  folyásban, biztosan nem tudják. Én sem tudtam, 22 évet kellett eltöltenem kutatással, hogy eljussak aő  
megértésnek erre a fokára.”

„Azok, akik az egészségügyi rendszerben úgy döntenek, hogy ignorálják ezt az információt és folytatják a gyógyszerek 
használatát olyan esetek kezelésére, amiket alapvet en a dehidratáció és ásványianyag hiány okoz, a gondatlanságbólő  
elkövetett b ncselekmény vádjának vannak kitéve.”ű
„…ma egy »betegápoló« rendszerünk van, ahol az emberek egyre betegebbé és betegebbé válnak, és ahol a receptre 
felírt gyógyszerek csak az USA-ban 150 000-200 000 embert ölnek meg évente, – nem »orvosi hiba«, hanem a felírt 
recept a hibás – pedig pontosan betartották az orvos utasításait. Minimum 200 000 ember hal meg minden évben. Két 
millió ember lesz betegebb Amerikában a receptre felírt gyógyszerek által, mert az orvosi társadalom soha nem értette 
meg a dehidratációt és a dehidratációt orvossággal kezelték.”
Honnan tudod, hogy dehidratált a szervezeted?

„Hogyan mutatja meg magát a dehidratáció? Négy f  módja van: érzékelések, víz adagolási programok, a test vízértő  
való krízis kiáltásai és betegségek szöv dményei. És tudd, hogy egy betegség szöv dménye lehet a halál is.ő ő  
Szomjúságérzet,fáradtság érzet, akkor is, ha nem dolgoztuk magunkat halálra aznap, az els  dolog, amit érzel, haő  
felkelsz reggel, amikor úgy érzed nincs kedved kiszállni az ágyból, mind azért van, mert dehidratált vagy. Ilyenkor jobban 
teszed, ha azonnal megiszol egy-két pohár tiszta vizet. A nyolc óra alvás alatt megtagadtad az agyadtól az energiát, a 
hidroelektromosságot*, és a dehidratáció miatt fáradtnak érzed magad. A víz, mint egy »jó arcon csapás«, 3-5 percen 
belül kiránt az ágyból.”
* Hidroelektromosságnak a víz segítségével nyert elektromosságot nevezik. Az agy 80%-a víz és 25 milliárd idegsejtb lő  
áll, amelyek egy kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak.
A dehidratáció további tünetei “Felhevültség, ingerlékenység, nyugtalanság, levertség, depresszió, alkalmatlanság 
érzése, nehéz fej, sóvárgás, tériszony, mind a dehidratáció komplikációja.
A depresszió biztosan a dehidratáció egyik jele.”

„A test aszályprogramja: a szervezet igazi szomjazásának jele az asztma, allergiák, magas vérnyomás, id s koriő  
cukorbetegség és az autoimmun betegségek. Ezeket mind a dehidratáció hozza létre.”
Egyszer  gyógymód sok betegség ellen„…Tehát a víz egy ismeretlen tényez , amit Isten megmutatott az emberiségnekű ő  
gondterhelt és ínséges id kben, amikor a gyógyszeripar rabszolgái és az orvostársadalombeli kollégáimő  
nemtör dömségének áldozatai vagyunk. A kezelési eljárás nagyon egyszer : el ször állítsd meg a dehidratációt.ő ű ő  
Szükséged van vízre rendszeresen, szükséged van sóra (ásványi anyagokra) rendszeresen. Szükséged van a napi 
mozgásra,mert az agyad kémiai m ködése attól függ, hogyan mozgatod az izmaidat.”ű
”…Vízre az étkezés el tt van szükséged. Az els  dolog legyen reggel, ha felébredsz, hogy igyál két pohár vizet, hogyő ő  
megszüntesd az éjszakai dehidratációt. Aztán vízre van szükséged fél órával étkezés el tt, mert, ha szeretnédő  
megemészteni az ételt, akkor jobb, ha megadod neki a vizet még el tte. Szükséged van egy pohár vízre két és fél órávalő  
étkezés után is, hogy befejezd az emésztési folyamatokat és hidratáld a területeket, amik vizet veszítettek a keringés 
miatt.

Minden negyed liter vízhez szükséged van egy negyed teáskanálnyi 
sóra, és szükséged van még más ásványi anyagokra is,hogy szabályozni tudd azt a vízmennyiséget, ami a sejtek 

belsejében tárolódik.” *
„…Err l az információról szónokolni kell, szájról szájra kell terjeszteni, mindenféle formában, ahogy csak lehetséges,ő  
mert nincs más mód arra, hogy megtörjük a gyógyszeripar a társadalom nyakán és torkán tartott szorítását. Elkezdtem 
egy ügyvéddel tárgyalni arról, hogy eljárást indítsunk az FDA* ellen, mert úgy hiszem az FDA hanyag volt a közönség 
informálásával kapcsolatban és teret adott a gyógyszeripar módszereinek, hogy a dehidratációt gyógyszerekkel kezeljék, 
és úgy vélem, hogy az ezzel okozott kár sok gyermeknek hoz kényelmetlenséget és elhúzódó problémákat. Tizenöt 
millió asztmás gyermek van Amerikában…”

*Food And Drug Administration, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet, a hatóság, ami többek 
között a gyógyszerek és élelmiszerek engedélyezésért felel s.ő
„…Osszátok meg Isten ezen áldását másokkal, és szálljatok szembe a jelenlegi egészségügyi rendszerrel és azokkal, 

akik még nem tudják, hogy a krónikus dehidratáció a legtöbb degeneratív betegség gyökere az emberi szervezetben.” 
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Nem beteg vagy, hanem szomjas! (Ne gyógyszerrel kezeld a szomjúságot!)
2010, July 15 - 12:16 — Hírszem
Sziasztok! 
Én  elolvastam  és  nagyon  hasznosnak  és  érdekesnek  találtam. A  víz  gyógyító  hatásairól,  és 
szükségességéről ír.
tigerwoman

Dr. Batmanghelidj üzenete a világnak

Előszó
Az orvosok alig támogatják a H2O megelőző és gyógyító szerepét, de Dr. Batmanghelidj tanulmányozta a 
víz emberi szervezetre gyakorolt hatását és úgy találta, hogy ez a létező legjobb fájdalomcsillapító és 
megelőző terápia.
Dr.  Fereydoon Batmanghelidj,  egy nemzetközileg elismert,  híres kutató,  szerző  és a víz  természetes 
gyógyító  erejének szószólója.  1931.-ben született  Iránban.  A skóciai  Fettes  Egyetemen végzett  és  a 
London  Egyetem St.  Mary  Kórházában  szerzett  gyakorlatot,  ahol  Sir  Alexander  Fleming,  a  penicillin 
feltalálója kezei alatt dolgozott.
Dr.  Batmanghelidj  Iránba  való  visszatérése  előtt  Angliában  praktizált,  ahol  kulcsfontosságú  szerepet 
töltött be a kórházak és orvosi központok fejlesztésében.
Mikor 1979-ben az iráni felkelés kitört Dr. Batmanghelidj-et egy kevésbé ismert helyre szállították, és 
mint politikai foglyot az Evin Börtönben tartották fogva 2 évig és 7 hónapig. Ott fedezte fel a víz gyógyító 
erejét. Egy éjjel egy fiatal rabot kellett gyógyítania, gyomorfekélyes fájdalmai voltak. Mivel semmilyen 
gyógyszer nem állt rendelkezésére, ezért Dr. Batmanghelidj adott neki 2 pohár vizet. 8 percen belül a rab 
fájdalmai megszűntek. Ezt követően a rabnak minden harmadik órában újabb 2 pohár vizet kellett innia 
és  teljesen  fájdalommentessé  vált  az  ott  töltött  további  4  hónap alatt.  Dr.  Batmanghelidj  sikeresen 
kezelte 3000 fiatal rab stressz okozta gyomorfekélyeit pusztán csak sima vízzel. A börtön hónapjai alatt 
intenzív kutatásba fogott,  hogy megismerje a víz megelőző és gyógyító hatását különböző fájdalmas 
degeneratív betegségekben. Evin kitűnő „stresszlabornak” bizonyult és hiába ajánlották fel neki, hogy 
korábban kiengedik, Dr. Batmanghelidj további 4 hónapot töltött benn, hogy befejezze tanulmányát a 
kiszáradás folyamata és a különböző vérző fekélyes betegségek közötti kapcsolatról. Munkája megjelent 
1983-ban a Journal of Clinical Gastroenterology folyóiratban, valamint 1983. június 21-én a The New York 
Times Science Watch-ban.
1982-ben, szabadulása után Dr. Batmanghelidj megszökött Iránból és Amerikába költözött. Ott kezdte el 
kutatni az emberi test krónikus véletlenszerű kiszáradását. Tanulmányait 1991. és 1992-ben közzé tette a 
“Journal of Science in Medicine Simplified” újságban.
Dr. F. Batmaghelidj 1992-ben megírta első önálló könyvét “Your Body’s Many Cries for Water” címen, ahol  
azt  állítja,  hogy  a  száraz  száj  a  kiszáradás  nem megbízható  indikátora.  A  test  fájdalommal  jelzi  a 
vízhiányt.  A kiszáradás fájdalmat és sok degeneratív betegséget idéz elő, mint az asztma, köszvény, 
ízületi  gyulladás,  magas  vérnyomás,  időskori  cukorbetegség és  sclerosis  multiplex.  Dr.  B.  üzenete  a 
világnak: „Nem beteg vagy, hanem szomjas! Ne gyógyszerrel kezeld a szomjúságod!”
A további oldalakon Dr. F. Batmaghelidj gondolatait osztom meg veled, használd egészséggel!
Forrás: http://watercure.com/

Jó, ha tudod ... (Antal Vali)
Hogyan száradunk ki?
A mindennapos tevékenységei során egy átlagember kb. 3-4 liter (10-15 pohár) vizet veszít vizelettel, 
széklettel,  izzadással,  lélegzéssel.  Az  elvesztett  mennyiséget  vízzel,  illetve  folyadékkal  és  étellel  kell 
pótolni.  1-2  liter  vizet  csak  a  lélegzés  során  veszítünk.  A  bőrlégzés  a  hőszabályozó  képességünk 
fenntartásáért 90%ban felelős.
Mozgás, izzadás, láz, hasmenés, betegség jelentősen meg tudja növelni az elvesztett víz mennyiségét. A 
megnövekedett  vízveszteség  két  legáltalánosabb  oka  az  intenzív  testmozgás  és  az  izzadás.  Habár 
mindannyian ki  vagyunk téve a kiszáradás veszélyének, mégis a legsérülékenyebbek a csecsemők, a 
fiatal felnőttek és a sportolók. Ők vagy nem képesek megfelelően kifejezni a szomjúság érzetüket vagy 
képesek észlelni és nem tudnak időben tenni valamit.
Honnan tudom, hogy kiszáradtam?
Ha szomjas  vagy,  akkor  az  azt  jelenti,  hogy a sejtjeid  már  kiszáradtak.  A száraz száj  a  kiszáradás 
legutolsó jele kellene, hogy legyen.
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Azért  történik,  mert  a  szomjúságérzet  addig  nem fejlődik  ki,  míg  a  testnedvek  károsodása  jóval  a 
normális működéshez szükséges szint alá nem esik.
Vizsgáld a vizeleted, hogy lásd kiszáradtál-e vagy sem:

• A megfelelően hidratált test tiszta, színtelen vizeletet bocsát ki magából.
• Az enyhén kiszáradt testnek sárga színű vizelete van.
• A súlyosan kiszáradt test narancssárga vagy sötét színű vizeletet produkál.

Az enyhe kiszáradás jelei: fáradtság, csökkent koordinációs képesség, száraz bőr, kevés vizelet, száraz 
nyálkahártya a szájban és orrban, ingadozó vérnyomás és gyenge ítélő képesség. A stressz, asztma, 
fejfájás, allergia, magas vérnyomás és még sok más súlyos betegség a krónikus kiszáradás eredménye.
Mennyi vizet kellene innunk?
Hogy jobban meghatározzuk mennyi a napi vízszükségletünk, osszuk el a testsúlyunkat kettővel. A kapott 
eredményt kell unciá-ban meginnunk. Vagyis ahány font a testsúlyunk, feleannyi uncia vizet kell innunk. 
(Magyarul: 1 font = 0,45kg; 1 uncia = 0,03liter. Ha elvégzed a szükséges átváltásokat, akkor azt kapod, 
hogy 10kg testsúlyonként 3,33 deciliter víz szükséges. Ha 100kg-ot mutat a mérleg, akkor 3,33 liter vizet 
igyál naponta, ha 70kg vagy, akkor 2,3 liter kell.-a szerk.)
Azoknak, akik fizikailag aktív életmódot élnek vagy melegebb éghajlat alatt vannak, valószínűleg több 
vizet kell inniuk.
Mit kellene innunk? Mit nem szabad inni?
Tiszta, természetes vizet ajánljuk.

• Kerüld a szénsavas vagy cukros italokat. A magas cukortartalma és mesterséges alkotórészei veszélyesek 
az egészségedre. A szóda kiszárít.

• Tea, kávé, üdítő vizet tartalmaz ugyan, de vízhajtó tartalma kiöblíti  a testedből a vizet. Ne számítsd 
rájuk, ha a folyadékpótlást számolod!

• Teljesen rendben van, ha alkalmanként iszol, de ha rendszeressé teszed és nem iszol hozzá elég tiszta 
vizet, akkor hosszú távon komolyan kockáztatod egészséged.

• A tiszta víz a legjobb választás. Ha az egészséges életmód mellett kötelezed el magad, tedd szokássá és 
elsődleges fontosságúvá a rendszeres vízivást!
Tudunk-e túl sok vizet inni?
Intenzív testmozgás közben a vese nem tudja kiválasztani a felesleges vizet. A többlet víz a sejtekbe 
vándorol, többek között az agy sejtjeibe is. A végeredmény végzetes lehet. Ezért a sportolóknak úgy 
kellene meghatározniuk,  hogy mennyi  vizet  igyanak,  hogy egy hosszú  edzés  előtt  és  után  mázsára 
állnak;  így  tudni  fogják,  hogy  mennyit  vesztettek,  vagyis  tudják  azt  is,  hogy  mennyi  vizet  illetve 
sót kellene pótolniuk.
Egy tanulmányban futókat  teszteltek,  és  kiderült,  hogy 13%-uk túl  sok vizet  iszik,  ami túl  alacsony 
nátrium szinthez vezetett. A túl alacsony nátrium szint nagyon beteggé tette ezeket az embereket, és 
nagyon  közel  vitte  őket  a  halál  állapotához.  Fontos  ebből  megtanulni,  hogy  a  vízbevitel  legyen 
egyensúlyban a sóbevitellel.
Honnan tudom, hogy a csapvíz biztonságos?
Majdnem a legtöbb városi víz iható minőségű. Ha pontosan akarod tudni legjobb, ha elmész a helyi  
vízműbe. A vízmű mindig ad ki éves jelentést is. Ha nincs kedved vagy időd személyesen bemenni, akkor  
kísérd figyelemmel online a weboldalaikon. Itt a link: http://www.vizmuvek.hu/
Mi a helyzet a palackozott vízzel?
A palackozott víz legnagyobb előnye a kényelem.
Hatalmas ipar épült ki körülötte.
A legtöbb palackozott  víz  egyszerű csapvíz  átszűrve,  a jobb íz  érdekében.  Ettől  ez nem rossz,  csak 
érdemes fontolóra venni a hozzáadott árat és értéket.
A palackozott víz biztonságos, és megfelel a szabványoknak. Egyelőre még nincs szigorúan szabályozva a 
palackozott víz iparága, ezért lehet, hogy a palackozott víz sem mindig tiszta, hacsak nem valamilyen 
jogvédett  termékről  van  szó.  Sok  jogvédett,  magas  minőségű  palackozott  víz  van  természeti 
erőforrásokból, mint valamilyen forrás, gleccser, vagy ásványvíz. A magas minőségű ásványvíz kívánatos 
lehet a speciális igényű emberek számára, vagy azoknak, akik megengedhetik magunknak.
Győződj meg róla, hogy a víz nem válik az ivás korlátozó tényezőjévé. Ha a palackozott víz ára miatt iszol 
kevesebb vizet, akkor egyszerűen csak töltsd meg a palackot sima csapvízzel.
Mi a helyzet a szűrőkkel és a szűrt vízzel?
Mindig bölcs dolog vízszűrőt beszerezni, ha nem vagy biztos a csapvized minőségében.
Rengeteg vízszűrő berendezés van a piacon nagyon különböző árakon. Hogy jó szűrőt vegyél érdemes 
tudnod, hogy valójában mit csökkent, mit távolít el, és mennyibe kerül. Ideálisan olyan vizet akarsz, 
eltávolítja  a  kémiai  anyagokat,  növényvédő  szereket,  nehéz  fémeket,  klórt,  flórt,  baktériumokat  és 
vírusokat.
Hogyan válassz jó szűrőt? Fontos, hogy jól utána járj. Kérdezgesd a helyieket, kutass online, ellenőrizd a 
hatóságoknál. Légy körültekintő.
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Tippek
• Kezdd jól a reggeled: Reggel, mikor a legjobban tele vagy méreganyaggal és legjobban ki vagy száradva 

legyen az első dolgod, hogy egy nagy pohár vízért nyúlsz – még a kávé előtt. Ez a reggeli víz fogja igazán 
beindítani véráramot.

• Igyál egy pohár vizet miután felkeltél és mielőtt lefekszel!
• Iktass be rendszeres vízivási szüneteket!
• Ne számolj arra, hogy szódával pótolod a vízveszteséget!
• Igyál egy pohár vizet étkezés előtt és után! Ideálisan fél órával az étkezés előtt és fél órával az étkezés  

után. Ihatsz vizet étkezés közben is, és bármikor, mikor úgy érzed.
Nagyon fontos,  hogy  legyen  egyensúly  a  nátrium szint  és  a  vízfogyasztás  között.  Tégy  1 
teáskanál sót minden 4.-5. pohár vízbe. Használj tengeri sót.       *
Minden étkezés előtt és után innod kellene vizet, így segíted az emésztési folyamatot. A gyomornak vízre 
van szüksége, hogy szétválassza az ételt és a vízhiány nagyban nehezíti a tápanyagok lebontását és 
energiává alakítását. A májnak szintén vízre van szüksége, hogy az elraktározott zsírt felhasználható 
energiává alakítsa. A máj határozza meg, hogy merre menjenek a tápanyagok. Ha ki vagy száradva, 
akkor a veséid háttérbe szorítják a májat, és lecsökkentik a máj működését, vagyis az elraktározott zsírt 
nem  tudja  elhasználni.  Csökken  a  vérmennyiség  és  a  lecsökkent  vérmennyiség  nem  képes  a 
méreganyagokat eltávolítani és sejteket megfelelő tápanyagokkal ellátni.
Mindig legyen kézközelben vized! Igyál palackozott vizet, vagy csapvizet, vidd mindenhova magaddal, a 
kondiba, a kocsidba, a munkahelyedre! Az első héten tedd szokássá vízivást, majd fokozatosan növeld a 
mennyiségét a szükséges mértékig! Lényeg az, hogy ne várj addig, amíg szomjas leszel!
Folyamatosan igyál mozgás közben! Ne felejtkezz meg a sóbevitel egyensúlyáról sem! Edzés alatt 
óránként igyál legalább 1 litert! Igyál többet, ha meleg van! Labdajátékoknál forróságban több, mint 2 
litert is veszíthetsz óránként. A víz és sóegyensúly a legbiztosabb módja annak, hogy egészséges maradj. 
Edzés alatt minden 20 percben pótold a folyadékot!

Érdekességek
Az orvostudomány ma azzal foglalkozik, hogy eltakarja az emberi test kiszáradásának tüneteit, jeleit és 
következményeit.  Az  emberi  test  tünetekkel  és  jelekkel  világosan  jelzi,  ha  ki  van  száradva  –  más 
szavakkal: az agy jelzi a kiszáradást, amikor fáradtnak érzed magad és nem végzel kielégítő munkát, 
vagy az első dolog, amit reggel teszel, hogy ki akarsz kelni az ágyból, de fáradt vagy és nem bírsz – ez a 
kiszáradás jele. És ott van még a düh, a hirtelen reakciók, a depresszió – ezek mind a kiszáradást jelzik,  
vagyis az agy kevés energiát kap, hogy megbirkózzon az információval és cselekvéssé alakítsa.
Azután  a testnek  van „aszály  programja” is,  melyeket  úgy hívunk,  hogy allergia,  magas vérnyomás, 
cukorbetegség, immunbetegségek. Az „aszály program” annyit jelent, hogy be kell tömnöd a lyukat ott, 
ahol a test a vizet elveszíti. A víz a test legprecízebb alapanyaga, és amikor több megy ki, mint jön be, 
akkor  a  test  ezt  észreveszi.  Mivel  a  test  egy intelligens alkotás  bekapcsolja  az „aszály-program”-ot, 
és allergia formájában jelzi a kiszáradást, ugyanis az a rendszer, amelyik a vízháztartás egyensúlyáért 
felel elnyomja az immunrendszert, ami a védekezésért felel. Ez egy szimpla energiahasznosítási helyzet. 
Utána kap az ember asztmát.
Minden nap körülbelül egy liter vizet veszítünk lélegzés útján. A légzés tulajdonképp nem más, mint a 
tüdőhólyagocskák mozgása, melyek összehúzódásakor a levegő kilökődik. Ebben a folyamatban víz is 
távozik  a  szervezetből,  melyet  pótolni  szükséges.  Ha nem pótoljuk,  a  test  megfeszíti  a  hörgőket  és 
betömi a lyukakat és mi ezt a csökkentett levegőáramlást, mely a tüdő kiszáradása révén jön létre hívjuk 
asztmának.
Ezek  a  szakzsargonok  a  kereskedelmi  célú  orvoslás  legjobb  eszközei.  A  betegközpontú  rendszer 
kihasználja és beépíti az emberi elmébe ezeket a szavakat, mert az emberek nem értik, hallják ugyan, de 
nem tudják semmihez se csatolni a szervezetükben. Illetve egy dologhoz mégis csatolják – a félelemhez.
Ma több millió gyerek szenved asztmában és a számuk egyre növekszik. Az ok mindenhol ugyanaz: egyre 
több szódát isznak. A három-öt éves gyerekek az utóbbi 10 évben háromszor annyi szódát isznak, mint 
tíz évvel ezelőtt összesen. Ezek az emberek szép lassan kiszáradnak, mert szódát isznak, ami nem úgy 
működik, mint a sima víz. Adj ezeknek a gyerekeknek sima vizet és az asztma nagyon gyorsan eltűnik, 
lehet néhány órán belül, és a légzésük normalizálódik! Az inhalátorra nem lesz többé szükségük.
Az „aszály-program” másik nagy tünete a magas vérnyomás. Ha a testben nincs elég víz vagy ha a test 
kezd kiszáradni, akkor a vízveszteség 66%-a a sejtek belsejéből jön ki, 26% a sejtek környezetéből és  
csak 8% az érrendszerből. De az érrendszer egy rugalmas rendszer – összeszűkül, lanyha lesz. A baj az, 
hogy mindez belül  van és nem látod mi történik a testedben, hiába teszteled különféle vérvizsgálati  
módszerekkel,  nem mutatja ki.  Ha az emberek rendszeresen innának vizet,  és pótolnák a szükséges 
ásványi sókat a kapillárisokba, a magas vérnyomás teljesen megszűnne.
Több millió  ember él  a földön,  aki nem tudja,  hogy  a magas vérnyomás nem más, mint a test 
„aszály-program”-ja,  mikor  is  a  test  visszaáramoltatja  a  hiányzó  66%-ot  a  sejtekbe.  Az  orvosok 
arrogánsan vagy nem-törődve kezelik a magas vérnyomást és különféle gyógyszereket, vízhajtókat írnak 
fel.
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Amikor a szövetek kiszáradnak, szerkezetük megváltozik. A szilva formából aszalt szilva lesz és az aszalt 
szilva nem úgy működik, mint a szilva. Így keletkeznek a tünetek. A tünetek jelzik, hogy rendben van, 
adjuk  meg a testnek azt,  ami neki  kell.  Most,  mikor  kiszáradásról  beszélünk,  a  víz  rengeteg  egyéb 
anyagokat is szállít a sejtekbe. Ha kiszáradtunk, ezek az anyagok sem továbbítódnak. Vagyis nem lenne 
másra  szükségünk,  mint  a  megfelelő  víz-,  tápanyag-utánpótlásra,  és  a  testünk helyre  tudná  állítani 
önmagát.
Végeztek egy kísérletet. A tudósok megkértek idősebb és fiatalabb embereket, hogy ne igyanak 24 órán 
keresztül. 24 óra elteltével, mikor a víz újra elérhetővé vált számukra az idősebb generáció nem vette 
észre, hogy szomjas.
Figyelted mit írtam le? 24 óra elteltével az idősebb generáció nem vette észre, hogy szomjas. Néhányuk 
még akkor sem nyúlt a vízhez, mikor mellettük volt egy karnyújtásnyira. A fiatalabbak azonnal pótolták a 
hiányzó mennyiséget. Ez az igazi probléma. Ezért van annyi beteg az idősebbek között, mert teljesen 
kiszáradnak és nem veszik észre.
A kiszáradásnak vannak egyéb feltűnő jelei  is:  a  bőr.  Ha a bőr  szép,  laza és  sima, akkor  elegendő 
vízmennyiség van a testben. Ha ráncos és gyűrt, akkor az a kiszáradás jele. A szarkalábak a kiszáradás 
tünetei és sima vízzel, megfelelő tápanyag-utánpótlással megszüntethető.
Beszéljünk a koleszterinről is. A koleszterin az emberi test túlélésének egyik legfontosabb eleme. 
Amikor a test elkezd több koleszterint termelni, megvan rá az oka. És természetes nem az az oka, hogy 
gátolja a szív artériáit, mert amikor a test vérkoleszterinszintjét mérjük, akkor a vénákból vesszük a vért. 
Sehol az orvosi történelemben egy árva eset sincs feljegyezve, hogy a koleszterin valaha is blokkolta 
volna a vénákat.
Nem a  koleszterin  veszélyes,  hanem a gyógyszeripar,  aki  az  emberek  fejébe  tömi  a  problémát  – a 
koleszterin veszélyes és csökkentsd, mert különben az artériákban blokkok képződnek, ami teljességgel 
képtelenség. A koleszterin valójában védi az emberi életet, mert a koleszterin egy kötszerféle, egy vízálló 
pólya, amit a test alkotott meg. Amikor a vér sűrűbbé és savasabbá válik, és az összehúzódott artériákon 
és kapillárisokon keresztül átfolyik,  kiszáradáskor sérülések és könnyek képződnek az érrendszerben, 
természetesen először a szív kapillárisaiban.
Na most, ha a koleszterin nem lenne ott és nem szárítaná fel a könnyeket és nem tapasztaná be a 
sérüléseket,  a  vér  átfolyna  az  érfalon  és  az  ember  ott  azonnal  halottan  esne  össze.  A  koleszterin 
valójában egy átmeneti  életmentő,  és  időt  ad a  testnek,  hogy felépüljön a  problémából.  Soha nem 
értettük meg ezt. Az orvosok úgy gondolják, ha valami felmegy, akkor csökkenteni kell, ha lemegy, akkor 
meg emelni. Miért nem kérdezzük, hogy miért megy le vagy fel?
Hatalmas iparág épült a koleszterin csökkentésére. A test hirtelen elsősegélyként gyárt több koleszterint. 
Soha nem szabadna beleavatkozni úgy a test működésébe, hogy ne tudjuk miért változott meg.
Érdemes  megtanulnunk  és  megfelelően  kezelnünk  a  jeleket  és  tüneteket.  Kár  olyan  betegségre 
gyógyszereket szednünk és végül belehalnunk, amelyek könnyűszerrel megelőzhetőek és
visszafordíthatóak lennének.

Forrás: 
http://www.watercure.com/

Kapcsolódó megjegyzés Tejfalussy Andrástól: 
*Egy lesimított teáskanálnyi konyhasó kb. 5 gramm.  Ha 2 dl mennyiségű 1 pohár víz, akkor a  
pótolni ajánlott napi 3 vagy 4 liter víz napi 15 vagy 20 pohár víz. Az pedig, hogy minden 4. vagy  
5. pohár vízben legyen egy teáskanálnyi konyhasó azt jelenti, hogy ennyi víz mellett 15-25 gramm  
konyhasó  pótlás  egészséges  naponta.  A több  száz  éve  óta  gyógyításra  sikeresen  alkalmazott  
RINGER infúziós oldat, de a csak desztillált vízből és gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasóból  
álló, újabban használt SALSOL és SALSOLA infúziós oldatok minden litere 9 gramm konyhasót  
juttat be a vérbe naponta, 2 liter vízzel 18 gramm, 3 liter vízzel pedig 27 gramm gyógyszerkönyvi  
tisztaságú konyhasót.
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3.

http://matine.hu/?cat=17&paged=2

Az éltető SÓ!
Közzétéve 2013-06-09

Az éltető SÓ!

 Valamikor a só királyi forgalmazási cikk volt. Sóadót és SóHivatalokat tartottak. A Só Hivatalt  
utólag tudjuk valamiféle haszontalan dolognak próbálták beállítani. De nem az.

Részlet a Mátyás király wikipédia cikkből:

1464. évi IX. törvénycikk

külföldi sókat nem szabad az országban eladni

Külföldi sókat országunkban és országunk végvidékeiben, azok elvételének büntetése alatt 

senki se adjon el.

1. § Hanem mindenüvé a mi királyi sóinkat kell szállítani.

2. § A kik pedig az ilyen külföldi sóknak elvitelét meg nem engedik, azoknak birtokait és javait el 

kell foglalni s mindaddig megtartani, a mig innen eredt kárainkért eleget nem tesznek.

“- 1464. évi IX. törvénycikk

A történészek nem látják át a történelmi feljegyzéseket, mert a szakmai részeket feleslegesnek 

tartják. Így a görög mitológia rendkívül magas a mai kor fizikáját messze meghaladó anyagait 

nem is érthették, ezért a fordítás olyanra sikerült mintha a legfejlettebb autótechnikát fodrászok 

fordították volna, Kisfaludy György fizikustól. Mátyás esetében is csak az adót látták. Arról 

fogalmuk se volt, hogy a sóbányák mindig tartalmaznak egy fed réteget, szilvint (kálium-ő
kloridot). Ez halálos só.

Történelmet az írjon aki mindent ismer, fizikát, biológiát, élettant, stratégiát, technikát… és 

ráadásul a kor szintjén.

10/10. lap, 2016-03-28, Azonosító:  Batmanghelidj-optimalisvizeskonyhadozis160328

www.tejfalussy.com

http://matine.hu/?p=560
http://matine.hu/?p=560
http://matine.hu/?cat=17&paged=2


A lényeg: sóbányák fed rétegének, tehát legfels  rétegének a sójával fél országot rövidő ő  

id  alatt ki lehet irtani!ő
Azért kellett a Királyi Só Hivatal, a királyi só adó, hogy ne irtsanak ki idegenek sóval, 

háborúk helyett lakosságot!

Melybe a timsó és kálium-klorid tartalmú különféle sók forgalmazása is pontosan beleillik. Ahogy 

term földjeink kálium-kloriddal történ  mérgezése. Valamint a konyhasó méregként valóő ő  

beállítása: mint magas vérnyomást okozó, szívinfarktust és agyi katasztrófát okozó anyagkénti 

beállítása.

Valójában a kálium-klorid felel s a nemz képesség romlásáért, a sok rettenetes betegségért:ő ő  

Rák, Szívinfarktus, Agyvérzés, Cukorbaj, Asztma, Allergia, Immunrendszeri zavarok és még 

tengernyi bajért!

Miért?

Roppantul egyszer !ű
Tóra és Biblia is írja: még állataid takarmányát is sózd!

A só 800 féle betegséget gyógyít, hiányában viszont ezeket megkapod!

Mai ismereteink: a sejtek falának átereszt képességét az úgynevezett ion pumpa biztosítja, amiő  

nem más mint a nátrium és kálium pontosan meghatározott aránya 30:1

Ha a kálium ennél magasabb, akkor a sejtfal átjárhatósága romlik. Annak minden 

következményével. Nézzük!

Az oxigén, víz, tápanyagok (cukor, fehérje, zsír), vitaminok,ásványi anyagok nem jutnak kellő 

mértékben a sejtekhez. Ennek következményét nem nehéz belátni. A sejtek fulladnak, 

szomjaznak, éheznek!

Belülr l viszont a salakanyagok távozása nehezített: szén-dioxid, és más elhasznált márő  

mérgez  anyagok (vajsav az izmokból, karbamid a fehérje leépülésekb l, húgysav…) tehát aő ő  

magas kálium szint sejtméregként hat.

Az eredmény azonnal minden valamit is tanult ember számára világos.

Ennek ellenére azt hazudják, már az orvos egyetemen, hogy a só káros! Aztán ezer milliárdokat 

kaszálnak a betegségekt l szenved kön.ő ő
Így függ össze a történelem és a só.

Aki ezt nem látja nem sokat ért a világból!

A sószabvány mely tiltotta az étkezési-sók legycsekéjebb kálium tartalmát is, nos ezt a só 

szabványt eltörölték!

Csak az étkezési só feliratú sókra korlátozták.

Így kaphatók élelmiszerboltjainkban csökkentett nátrium tartalmú sók:

Tengeri-, Horváth Rozi, Macska Jancsi és egyéb mérgez  sók!ő
Enisz Attila
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4.

Tejfalussy András: A TISZTA SÓ!
Amit az étkezési sóról tudni kell

Csak kétféle étkezési só létezik; a biztonságos és a többi. A gyógyszerkönyvi 
tisztaságú NaCl patikai konyhasó a lehető legbiztonságosabb étkezési só. A 
napi  NaCl  biztonságos  konyhasó  szükségletünk  mai  áron  számolva  kb.10 
Forint.  Napi  10  Forintért  nem  érdemes  kockáztatni  egészségünket, 
szaporodóképességünket, nemzetünket!

 Mindenki számára nagyon fontos, hogy étkezései során tiszta NaCl 
konyhasót egyen. A kereskedelemben kapható sók egy része ismeretlen 

mennyiségű kálisót tartalmaz, pedig ez nagyon veszélyes. Az MSZ-01-10007-
82 (Magyar Szabvány) szerint  minimum 97% NaCl konyhasót kell tartalmaznia 
mindegyik étkezésre szánt sónak, de KCl kálisó nem szerepel a fennmaradó 

maximum 3%-nyi egyéb komponensek között. Bővebb 
leírást a www.tisztaso.hu oldalon a    dokumentumoknál találsz.

Ha tiszta, kétszeres min ségellen rzési vizsgálattal felügyelt, minimum 99,5% NaCl tartalmúő ő  

konyhasóra (nátrium-kloridra) van szükséged, akkor a www.tisztaso.hu weboldalon keresztül 

beszerezheted. Az 1kg-os NaCl konyhasót a patikák által használt gyógyszerkönyvi tisztaságú 

konyhasó 25kg-os zsákjaiból csomagoltuk át.

Megkérek mindenkit, hogy ezen írást továbbítsa minden ismer sének, és kérje meg kető ő  

is, hogy továbbítsák az alábbiak miatt:
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EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tejfalussy András  méréstani  szakért  és  Weixl  Várhegyi  László  okl.  természetgyógyász,  ny.ő  

rend ralezredes állásfoglalása aő  http://www.tejfalussy.com honlapon dokumentált tudományos 

mérések  és  tantételek,  és  Prof.  Dr.  Papp  Lajos  ny.  egyetemi  tanár  akadémiai  doktor 

szakvéleménye alapján:

Mit l  lett  ennyire  sok magyar  ember beteg,  rövid  élet ,  és  medd ? Miért  csökken évi  többő ű ő  

tízezerrel  a  létszámunk? Három titkos f felel sre mutattak rá  az ok-okozat  kalibráló élettaniő ő  

mérések:

1.: Túlterheli az immunrendszert, ha az ivóvíz mérgez  vegyszereket és/vagy klórozásnakő  

ellenálló vírusokat tartalmaz.

2.: Keringésrontó, ha a fiziológiás mérték alá csökkentik a konyhasó pótlást.

3.: Sejtm ködés-gátló, keringésrontó és ivartalanító hatású, ha a fiziológiás szükségletnél sokkalű  

több káliumot esznek, isznak.

Megbízható védekezés:
1.: Ivóvíz desztillálás,
2.: Gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben 
sózás,
3.: Kálium túladagolás mellőzés.
Ezen anyagok élettanilag optimális, fiziológiás napi dózisaira és beviteli sebességeire étkezésnél 

is irányadóak a magzatot tápláló vérszérum és a magzatvíz, és a csecsem k és feln ttekő ő  

gyógyítására is alkalmazott fiziológiás infúziós Ringer oldat H2O/Na=99 és Na/K=30 
optimális arányai:

„NYILATKOZAT
A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9% NaCl,  

0,03% KCl, 0,025% CaCl2, 0,02% NaHCO3, 99% desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és  
víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések 

során is.
Budapest 2010. január 6.
                                             Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor s.k.”
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Rákot okozó orvosi terrorizmust elhárítás - Tejfalussy 
www.tejfalussy.com/wp.../rakbetegsegterrorizmus-elharitas150128.pdf

2015. jan. 14. - Fereydoon Batmanghelidj magyarul megjelent könyve: A 
Tested ...előadása alkalmával, azt, hogy napi 4 teáskanálnyi só kell. Ennyi sónak a ...
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