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Tisztelt Tejfalussy András!

Már régóta használom az önök tiszta sóját. Sok nem igazán diagnosztizálható egészségügyi problémával 
küzdök fiatal férfi létemre. Szeretném ha öntől a tiszta víz előállítására alternatívákat kaphatnék. Hol tudok 
ilyen vizet venni? Melyek ezek közül a tényleg jók? Milyen tisztítót vegyek? Mi a jó módja ennek?

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt . . . . Gergely úr!

A tiszta  só  a  hazai  gyógyszertárakat  ellátó  cégtől  származik,  amely  saját  akkreditált  laboratóriumában 
ellenőrzi. Egy KFT ezt csomagoltatja át, ill. árusítja az interneten, lásd a www.tisztaso.hu honlapon. Egyéb 
só is lehet tiszta, de a jelenlegi hamis élelmiszertörvény és hiányos ellenőrzés mellett szerintem csak ez a  
biztosan jól ellenőrzött konyhasó a megbízható.

Tiszta ivóvíz készítésére legmegbízhatóbb a háztartási ivóvíz desztillálás. A desztillált víz és konyhasó, és 
kálium vízpótlás arányos pótlásához irányadóak a Ringer infúziós oldat dózisarányai. Az orvosi desztilláltvíz 
kúra étkezéses változatának a leírását lásd a www.tejfalussy.com honlapon (Email-könyv 1.)

Hazudnak az ÁNTSZ és az orvosok (lásd csatolmány), amikor azt állítják, hogy mérgező a tiszta desztillált  
víz meg, hogy a napi 5 grammnál több konyhasó is mérgező. Ugyanis pl.  a SALSOL infúzió tiszta desztillált 
vízben oldott gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasóból áll. Minden 1 literében 9 gramm konyhasó van. Ezzel 
gyógyíthatók a leghatékonyabban a rákbetegek. Lehet, hogy azért hazudnak, mert a világfőrabbi megtiltotta 
zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyító módszernek az alkalmazását a nemzsidók gyógyítására is. Ha ez 
igaz, akkor mind a világfőrabbi bérenc orvosok, mind a gyógyult rákbetegek ezért titkolják, ha a Salsol-lal  
gyógyították meg őket. Nekem, miután méréstani szakértőként rájöttem, többen is elmondták, hogy Salsollal  
gyógyították ki őket a rákbetegségükből.

Budapest, 2016. 04. 25.

Üdvözlettel: Tejfalussy András

Csatolmány:  Kérdezzétek  meg  a  keresztény  orvosaitokat!  Általános  terjesztésre:  Nyilvános  kérdés  a 
Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságához 
Azonosító: nyilvanoskerdesakeresztenyorvosokmagy.tarsagahoz160424j

Melléklet-1: A „VIVEGA” ELNEVEZÉSŰ „SZABADALMAZTATOTT SÓKEVERÉKBEN” 40% A MÉRGEZŐ 
KÁLISÓ, DE JÓÍZŰ FŰSZEREK HOZZÁADÁSÁVAL ELNYOMJÁK A KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT, HOGY NE  
FIGYELMEZTETHESSE A KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉRE A SÓZÓT, A FOGYASZTÓT . . .  (Azonosító:  
vivegavalmergezes-BM-email1)

  Melléklet-2:  Feljelentés a rendőrségnél a tiszta konyhasóval sózást akadályozó és az életrövidítő,  
ivartalanító  kálisóval  sózást  megengedő,  ajánló  szervezetek  ellen.  (Azonosító:  
KMBT22220160321081943)

  Előzmény: „KERESZTÉNY ORVOSOK MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA „Elmenvén azért,  tegyetek 
tanítványokká  minden  népeket”  …  Ez  évi  konferenciánkat  2015.  október  9-11.  között  rendezzük 
Debrecenben, címe: „Szívvel, Lélekkel az Emberért” (Máté 28,19) …. Meghívó.” (Azonosító: Meghívó-
Keresztény-Orvosok-Magy.Társasága-2015-10.9-11.Debrecen (4).doc)

(Azonosító: keresztenyorvosokmegkerdezese160424)
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