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Rákbetegeket
gyógyulással
hitegető
méréstudományi szakvélemény

„Német

Medicina

Újorvoslás”

ügyben

közzétett

A legtöbb rákbeteg amiatt lett beteg, mert elhitették velük a "Stop Só program" szerinti, napi max. 5
gramm NaCl és min. 4,7 gramm káliumpótlást optimálisnak, és azt, hogy életveszélyes méreg a tiszta
desztillált víz. Azt, hogy hazudnak nekik, egyértelműen bizonyítja, hogy a SALSOL infúzió csak ebből a
két anyagból áll, s hogy pl. a SALSOL 3 liter tiszta desztillált vízzel 27 gramm tiszta NaCl konyhasót
juttat be a vérben naponta. A Ringer infúziónál alkalmazott dózisok pedig azt is bizonyítják, hogy
ugyanilyen víz és NaCl konyhasó dózisoknál csak 0,4 gramm káliumot szükséges pótolni naponta. Tehát
tudatosan hazudnak azok az orvosok és gyógyult rákbetegek, akik azt hirdetik, hogy az "Újorvoslásos
Német Medicina" megszüntetheti a Stop Só program szerinti hiányos NaCl pótlással és mérgező
káliumtúladagolással előidézett és/vagy fenntartott rákbetegségeket az élettanilag optimális étkezési
víz, só, kálium dózis arányok helyreállítása nélkül. Hazudnak, mert a Világfőrabbi kötelezte őket, hogy
titkolják el a nemzsidók előtt a kemoterápia mentes gyógymódot, amitől a zsidó rákbetegek 98%-a
meggyógyul. Vagyis a SALSOL infúziós kúrát. Az időközben kiderült tényleges gyógymódot, a Salsol
oldatos desztilláltvíz kúrát lásd a www.tejfalussy.com honlapomon.
Véleményem szerint valamennyi olyan orvos és természetgyógyász tudatos bűnöző, amelyik eltitkolja a
rákbetegek elől a Salsol oldat optimális víz és NaCl konyhasó dózisai szerinti infúziós és/vagy étkezési
desztilláltvíz kúra gyógyító hatását és/vagy forszírozza a mérgező kálium túladagolást, miután 1950ben Nobel-díjat is kaptak, akiknek a hatás vizsgáló mérései előre kimutatták a jelenlegi „Stop Só
program” állatokat és embereket gyilkoló hatását. Lásd: http://www.tejfalussy.com/wpcontent/uploads/2014/11/verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029.pdf

A FENTI VÁLASZ LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2015. március 14., FELELŐS
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„Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti
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6.1 K

Biologika Szabadegyetem <titkarsag@biologika.hu>, ezt írta:
Kedves Barátunk!

A Biologika Szabadegyetem csapata jelentkezik a tavaszi időszakra tervezett BIOLOGIKA SZabad
Egyetemi Rendezvényekkel. Mai rohanó világunkban rengeteg konfliktushelyzetnek vagyunk kitéve, ha még nem
tetted, értesítsd családtagjaidat, barátaidat, ismerőseidet, hogy időben tájékozódjanak a biológiai összefüggésekről mielőtt súlyosabb elváltozásuk kialakulna - kérünk továbbítsd nekik ezt a hírlevelet!

Két videó toplistás nézettséget, és szokatlanul magas lájkolási arányt ért el a biologika tv-n:
Alapismeretek tréning bevezető előadás
[www.youtube.com/watch?v=kKaM1mGtrwc]
(https://www.youtube.com/watch?v=kKaM1mGtrwc&list=PL9UBjX2XUV_1zwIcRD71ahjlFrp_UQBu9&index=4)
Nőgyógyászati és hormonális problémák:
[www.youtube.com/watch?v=h0rR4NmeGSk ]
(https://www.youtube.com/watch?v=h0rR4NmeGSk&index=4&list=PL9UBjX2XUV_1zwIcRD71ahjlFrp_UQBu9)
Használd ki, hogy már vannak ilyen hosszabb
oktatóvideók is, add tovább, oszd meg, tedd fel
facebookra! Szeretettel ajánljuk figyelmedbe új
videóinkat is!

Mi az a tüdőgyulladás? Mi az igazság a szövődményekkel kapcsolatban?
[www.youtube.com/watch?v=koa0W3JVOx4]
(https://www.youtube.com/watch?
v=koa0W3JVOx4&index=9&list=PL9UBjX2XUV_1zwIcRD71ahjlFrp_UQBu9&spfreload=1)

A legutóbbi Szülés és Születés kurzusunkon is készült egy oktatóvideó, vendégelőadónk Dr. Ördög János szülésznőgyógyász főorvos beszél a legmodernebb szülésfelkészítésről,
várandósgondozásról:
[www.youtube.com/watch?v=VXm3BbSWbbU]
(http://www.youtube.com/watch?v=VXm3BbSWbbU)

Csoda a pociban - Nőnapra készült egy animáció-összeállítás, amely azt mutatja be,
mi zajlik a várandós kismama hasában:
[www.youtube.com/watch?v=pgyJHg-RQds]
(http://www.youtube.com/watch?v=pgyJHg-RQds)

Tarjányi Nanetta a biológiai természettörvényekről beszél a Kolozsvári Rádióban:
[www.youtube.com/watch?v=5yXd3b0hhjc]
(https://www.youtube.com/watch?v=5yXd3b0hhjc)
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Moka Tünde az Új Medicináról a Csaba Tv-ben:
https://www.youtube.com/watch?v=OHApAU5GlzM

Szerv Atlasz készletünk - hála "Biologika családunk" növekedésének - hamarosan elfogy. A
harmadik kiadás előtt állunk, és ezt nagy tisztelettel köszönjük nektek, akik velünk együtt hirdetitek, viszitek tovább az
Új Medicina, Biologika Ügyét hazánkban és külföldön is. Ne feledd, a [webshop] (http://webshop.biologika.hu)ban
megrendelt Szerv Atlaszonként három fő részére 3 darab 10ezer forintos tanfolyami kedvezmény kupont küldünk
ajándékba, amit beválthattok a Biologika Szabadegyetemen 2015. évben tartott egyik 4 napos Biologika Kistréningen.
Az ismétlők – továbbra is - alapból 50% kedvezményt kapnak!

Örömmel jelentjük be, hogy az "...és sosem jártam iskolába" c. könyv írója, André Stern ez évtől a Biologika
Szabadegyetem elismert partnere! [www.gyermekkorokologiaja.com] (http://gyermekkorokologiaja.com/) Két előadását
ajánljuk most figyelmedbe, melyek április 25-én lesznek Budapesten. Feltétlen gyere el! Inspiráló előadások gyermekes
szülőknek, pályaválasztás előtt álló fiataloknak, tanároknak, nevelőknek, minden gyermekekkel foglalkozó
szakembernek, illetve vezetőknek, munkatársaknak, szabadúszóknak (élet)pályamódosítás közepette lévő felnőtteknek.
Az előadások részleteihez kattints az alábbi linkekre:
[Lelkesedés - a legbiztosabb "befektetés"]
(http://gyermekkorokologiaja.com/index.php/blog/esem/2-lelkesedes-a-legbiztosabb-befektetes?date=2015-04-25-1000)
és [Lelkesedés - a megújuló sikerfaktor]
(http://gyermekkorokologiaja.com/index.php/blog/esem/3-andre-stern-budapest-2015-aprilis-25-15-00?date=2015-0425-15-00).

Az alábbiakban megtalálhatod legújabb programjainkat, a részletes információkért kattints rá a program címsorára!
LEGKÖZELEBBI BIOLOGIKA TANFOLYAMOK

♦ [BIOLOGIKA (ÚJ MEDICINA) KISTRÉNING]
(http://kistrening.biologika.hu) ♦
(Leányfalu)
A 100 leggyakoribb elváltozás (betegség) kialakulásának folyamata, érzelmi háttere. A 4 napos tréningen megismerjük a
leggyakoribb szervi elváltozások (betegségtünetek) biológiai hátterét, összefüggéseit.
- 2015. május 8-9-10-11.
- tréner: Barnai Roberto[

BIOLOGIKUS MEGOLDÁSOK TANFOLYAM]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/28/2588/)
(Budapest)
- 2015. március 28-29.
- tréner: dr. Herczeg Andrea
[
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BIOLOGIKA (ÚJ MEDICINA) INTENZÍV ALAP TANFOLYAM]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/28/2624/)
(Szeged)
- 2015. március 28-29.
- tréner: Orlik Ilona

[BIOLOGIKA (ÚJ MEDICINA) INTENZÍV ALAP TANFOLYAM]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/04/18/2659/)
(Zalaegerszeg)
- 2015. április 18-19.
- tréner: Andocsi Valéria

[BIOLOGIKA (ÚJ MEDICINA) ALAP TANFOLYAM]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/05/16/2613/)
(Eger)
- 2015. május 16-17, május 30-31.
- tréner: Váczi József, Vincze Ferenc
[
]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/08/2289/)
BIOLOGIKA KLUBOK

Szeretettel várunk e hónapban is Biologika
Klubokon, ahol találkozhattok biologikus
szemléletű társaitokkal, feltehetitek
kérdéseiteket a témavezetőknek, valamint
megoszthatjátok egymással saját
tapasztalataitokat!
[ZALAEGERSZEG]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/10/2622/)
- 2015. március 10., április 7.,
május 12.
- témavezető: Andocsi Valéria
(Biologika tréner, konzulens)
[
EGER]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/13/2605/)
Haladó Klub
- 2015. március 13.
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[EGER]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/27/2607/)
Kezdő Klub
- 2015. március 27.
- témavezető: Váczi József és Vincze Ferenc (elismert Biologika konzulensek)
[
]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/02/24/2517/)[SZEGED
]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/24/2628/)
- 2015. március 24.
- témavezető: Orlik Ilona
(Biologika tréner, konzulens)

MÁS HASZNOS TUDATÉBRESZTŐ TANFOLYAMOK

Szeretettel ajánljuk a Biologika Szabadegyetem palettáján 2015. évtől elérhető más, biologikához
kapcsolódó képzéseinket:

[KRONOBIOLÓGIAI PSZICHOGENETIKA]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/05/09/2334/)
(Budapest)
E fiatal tudomány, amely óriási segítséget nyújt a születési dátum ismeretében a vizsgált személy alapvető
adottságaihoz, fizikai/temperamentum-érzelmi és -intellektuális vonatkozásban. A születési
dátum alapján megismerhetjük az egyén képességeit, lehetőségeit, amit az élethez kapott. Segít a helyes nevelésben, a
készségek fejlesztésében, a szakma-, pálya- és tevékenység- választásban.
- 2015. május 9-10.
- tréner: Hajcsik Tünde
[
INTENZÍV TUDATOSSÁG KURZUS]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/13/2633/)
(Budapest)
Óriási lehetőség azoknak, akik szeretnének tudatosságot szerezni, de nincs idejük egy egész évet
végigjárni. Egy 3 napos hétvége alatt megszerezheted a legfontosabb tudatosságokat a testi egészség, a lelki egyensúly
és a szellemi tudnivalók területén.
- 2015. március 13-14-15.
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- 2015. április 17-18-19.
- 2015. május 29-30-31.
- tréner: Kereszty András
[
PÁRKAPCSOLATI KURZUS]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/05/01/2651/)
(Budapest)
Jó hírek szingliknek, megoldások kapcsolatban élőknek! A 2 napos Párkapcsolati Kurzus gyakorlatai megtanítanak arra,
hogyan élj tudatosan a párkapcsolatodban. Boldogságreceptek, kommunikációs trükkök és gyakorlatok, párkapcsolati
tudnivalók. Szex, szerelem, energiák, együttes fejlődés, lelki és szellemi kapcsolat a pároddal.
- 2015. május 1-2.
- tréner: Kereszty András

[BELSŐ MEGÉLÉSEK RENDSZERE]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/05/16/2497/)
(Budapest)
A Lelki Állapotok Táblázata alapján, mely több, mint 14 000 rendszerezett magyar szó és szólás segítségével mutat be
65 érzelmi és tudati lelkiállapotot. Ismerd meg a magyar nyelvet, és megismered a lelki világodat. A Lényeget.
- 10 napos tanfolyam 4 modulra
felosztva
- 1. modul 2015. május 16-17.
- tréner: Beda Boglárka és Rádiusz Tamás

[ÉFT - ÉRZELMI FELOLDÁS TECHNIKA]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/21/2629/)
(Budapest)
"A kezed mindig kéznél van"
Az 1 napos tanfolyam kellő elméleti és gyakorlati ismeretet biztosít ahhoz, hogy energia-blokkjaidat feloldhasd,
valamint a fizikai vagy a lelki elváltozás, tünet alapján megtalálhasd és ugyancsak feloldhasd a kiváltó lelki konfliktust
is.
- 2015. március 21., április 25.
- tréner: Hussein Éva

[SCHÜSSLER SÓK A GYAKORLATBAN]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/03/22/2586/)
(Budapest)
A 12 biokémiai ásványi só alkalmazása, felhasználása és a hozzá kapcsolódó arcdiagnosztikai rendszer.

6/8. 2015-03-14, Ügykód: NemetMedicinaUjorvoslasiCsalasLeleplezes150314.doc

www.tejfalussy.com

- 2015. március 22.
- tréner: dr Herczeg Andrea[
]
(http://biologika.hu/icalrepeat.detail/2015/05/16/2497/)

SZERETETTEL VÁRUNK RENDEZVÉNYEINKEN, TANFOLYAMAINKON!

BIOLOGIKA SZERV ATLASZ

Előző hírlevelünkben értesítettünk benneteket a NÉMET NYELVŰ Szerv Atlasz kiadásáról, mely hamarosan elkészül
és megjelenik. Örömmel megosztjuk veletek a hírt, hogy hamarosan elkészül és kiadásra kerül az ANGOL NYELVŰ
Szerv Atlasz is!!! Továbbá készen van a HORVÁT NYELVŰ fordítás várhatóan ez is még idén kiadásra kerül.
Előrendelést felveszünk. "Ez jó neked és jó másnak, jó most, és jó máskor." /Roberto/
[] (http://szervatlasz.hu)
A 2014-es Biologika Szerv Atlasz alapismeretek része ingyenesen letölthető itt:
[www.hd.szervatlasz.hu]
(http://www.hd.szervatlasz.hu)
Az Atlaszt beszerezheted a biologika tanfolyamokon vagy itt: http://szervatlasz.hu
Ha rákeresnél valamire, a könyv indexét itt
találod meg: http://index.szervatlasz.hu

Feliratkozás lehetőségek itt:
[http://feliratkozas.biologika.hu
] (http://feliratkozas.biologika.hu)Közösség:
http://facebook.com/ujmedicina

Hasznos egyszerűsített elérhetőségek:
http://hasznoslinkek.biologika.hu

Biologikusan gondolkodó partnereinket itt
találod: [www.partnerek.biologika.hu]
(http://partnerek.biologika.hu)
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Köszönjük, ha az ismerőseidnek, barátaidnak ajánlod a biologikát!

Üdvözlettel,
Brandisz Éva és Barnai Roberto
Biologika Szabadegyetem

web: [biologika.hu]
(http://www.biologika.hu) videók:
[biologika.tv] (http://www.biologika.tv)

Megszólítás és e-mailcím módosításához [kattints ide]
(http://www.biologika.hu/hirlevel/subscriber.php?
g=1&subscriber_ID=7247&mod&verify_code=96kk9c1218akf137k45f7542aed3kkakk178k2ff&b=1&x=7247&y=16&
z=1&dt=1425947396).
A hírlevélről való leiratkozáshoz [kattints ide]
(http://www.biologika.hu/hirlevel/subscriber.php?
g=1&subscriber_ID=7247&verify_code=96kk9c1218akf137k45f7542aed3kkakk178k2ff&down=16&b=1&x=7247&y
=16&z=1&dt=1425947396).
Ha továbbküldöd a levelet ismerőseidnek, az adatmódosító és leiratkozó linket töröld ki a levél végéről!
Jól gondold meg a hírlevélről való leiratkozást, mert eleshetsz tanfolyami kedvezményektől és egy
felhasználó által letiltott e-mailcímet a rendszer nem enged újból regisztrálni.

-----------------------------*HTML levéltartalom
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