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MEGGYÓGYÍTHATÓ.

 Az utódsejtek szétválásának a helyén gyenge a sejtmembrán és a vérbe juttatott tiszta desztillált víz 
mindkét sejtfélből kioldja a káliumot és ezáltal elpusztítja őket. A sejtekben kb. 50-szer annyi kálium 
van, mint a sejt körüli folyadéktérben, ezért tudja a nagy oldóképességű desztillált víz a meggyengült 
membránon keresztül kioldani a káliumot, és ezzel az osztódó sejteket elpusztítani. A sűrűn osztódó, túl
gyorsan szaporodó vagy egyébként beteg, gyenge membránú beteg sejtek elsősorban a desztillált víz 
"löketekkel" pusztíthatók ki. Nyilvánvaló, hogy a desztillált víz a gyorsabban osztódó sejteket sokkal 
sűrűbben pusztítja, mint a sokkal ritkábban osztódó egészséges sejteket.

A desztillált vízzel gyógyítás már a Talmudban is szerepel, lásd Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. 
lap. A desztillált víz rákbetegek gyógyításra is alkalmasságát egy orvos, Dr. O.Z.A. Hannish is leírta 
(lásd: www.tejfalussy.com, Email könyv 1.) Ennél is hatékonyabb alkalmazása a SALSOL infúziós oldat,
amiben csak tiszta desztillált víz és mellette 0,9 súlyszázaléknyi tiszta NaCl konyhasó van. A konyhasó 
benntartja a vérben a nagy oldóképességű desztillált víz többletet, miközben biztosítja a vérszérumban 
lévő, vízből, nátriumból, káliumból és kloridból lévő elektrolit optimális víz:konyhasó=110 arányát. 

Ez a gyógymód az, amit egy „világfőrabbi” – az „Új Orvoslás, Német Medicina” népszerűsítői szerint - 
állítólag eltitkoltat a nem zsidó rákbetegek és az orvosaik elől, akik ha tudják akkor sem alkalmazhatják 
a nem zsidók gyógyítására, el kell titkolniuk a nemzsidók elől. Vagyis a médiában mutogatott gyógyult 
rákbetegeknek is azt kell hazudniuk, hogy nem ettől, hanem a „lelki ráhatástól” stb. gyógyultak meg. 

Ez a legvalószínűbb oka, hogy a hazai orvosok, az ÁNTSZ-szel az élen, elhíresztelték a tiszta 
desztillált vízről, hogy életveszélyesen mérgező, és hogy a vér elektrolit egyensúly fenntartásához 
szükséges konyhasó mennyiségről is ezt híresztelték el, lásd a Nemzeti Stop Só Program, Chips-adó 
és Menzareform életveszélyesen hamis előírásait az optimális napi konyhasó és káliumdózisról.

Célszerű, ha mindenki végiggondolja a fentieket, mivel a legfőbb ügyészek évtizedek óta akadályozzák
a desztillált víz helyett szennyezett ivóvízzel itatás leállítását és akadályozzák a normális (lásd a Ringer
fiziológiás infúziós oldat napi dózisait, ami étkezésnél is irányadó) napi konyhasó mennyiség ötöde alá 
csökkentésével és a napi káliummennyiség tízszeresnél nagyobbra növelésével folytatott népirtásnak a
bűncselekményként való elbírálását és a hamis élelmiszer törvény és hibás, a kálisó konyhasó helyett 
étkezési sóként árusítását megengedő étkezési só szabvány hibái megszüntetését. A fentieket 
elhallgató személyek is tömeggyilkosságban vesznek részt, nem elévülő fajirtási bűntettben!

Verőce, 2017. 01. 25. 
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