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Válaszcím: "Judit …...........> 
Címzett: "tejfalussy.andras@gmail.com" <tejfalussy.andras@gmail.com> 

Kedves Tejfalussy úr 
  
Lehet ismeri, lehet nem, de inkább kétszer tudjon róla, mint egyszer sem. 
 Ezt az előadást találtam, s döbbenetesen alátámasztja a munkáját ez az előadó. 
 Simán be kell ütni a GOOGLE-ba, 
"Gyors gyógyulás szinte minden betegségből egyvalamivel" 
S a feljött oldalon a második azonnal lehozza az előadást, a harmadik csak az utolsó perceket. Az elég kevés. Ami a 
legfantasztikusabb, megadja hogyan kell elkészíteni konyhasóból a cseppeket. (Bár nem tudom a NaClo2 az a 
konyhasó-e? - eddig úgy tudtam, az csak sima NaCl. Mi a NaClo2?) 
  
Ha netán tudna az MMS jótékony hatásáról, kérem ne tekintsen tudálékos okoskodónak. 
Csak az volt a célom, hogy a só fontosságát, ami alapja a munkájának a kálium ellenében, más is épp olyan 
fontosnak tartja, csak más oldalról megközelítve. 
  
Szívélyes üdvözlettel 
  
….............. Judit      
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Tamás <lu@mku.hu>, "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>, "Posta Im@" <posta.imre@invitel.hu> 

Kedves Judit! 
 
Kiderítettem a rákbetegséget hatékonyabban elhárító desztilláltvíz-kúrát, lásd melléklet-1. Általában a 
desztillált víz és az NaCl konyhasó a ténylegesen gyógyhatású, de csak megfelelő adagolás esetén. 
Akik nem akarják, hogy a nem zsidók is gyógyulhassanak a beteg sejteket feloldó tiszta desztillált víztől, 
azok a tiszta desztillált víz természetes gyógyhatását mindenféle - esetleg semleges hatású - 
adalékoknak, és vagy valami hiányának (pl. "deutérium-szegénységnek") tulajdonítják, annak hazudják, 
és vagy igyekeznek ténylegesen veszélyessé tenni a gyógyuláshoz szükséges dózisú tiszta desztillált 
vizet bejuttatást, pl. a konyhasópótlást csökkentéssel és vagy a káliumbejuttatást mérgezőre fokozással, 
stb. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy mindazok, akik a desztillált víz gyógyhatását és/vagy a 
víz/NaCl=110 és Na/K=30 vízpótlási és nátrium/kálium pótlási optimális dózisarányt elhallgatják vagy 
ezek helyett mást mondanak optimálisnak, azok valamennyien közveszélyt okozó, hozzá nem értő 
szélhámosok és vagy tudatosan fajirtó gazemberek, lásd melléklet-2., akasztófára való gyilkosok. 
 
Üdv, Tejfalussy András 
 
2013. november 2. 21:15 Judit ….. írta, <..........@yahoo.com>: 
[Az idézett szöveg el van rejtve] 

Mellékletek: 
 

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/rakbetegseg-elharito-gyogymod-is-120902-131105.pdf   

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/11/antiterrorista-memorandum-131103.pdf 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/11/csod-fotitkok-131031.pdf 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/09/rezsicsokkentesi-javaslataink-megmutatjak-130912.pdf 
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