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Somlyai László gátlástalanul szélhámoskodik a „deutériumszegény vize” állítólagos gyógyhatásával
Az, hogy az egymillió vízmolekulából "körülbelül 150 deutérium molekula" (pontosan?) 125-re
csökkenésére fogja rá Somlyai László a rákbetegek gyógyulását, 100%-osan bizonyítja, hogy aljas
szélhámos, aki visszaél a rákbetegek hiszékenységével. Eközben a világfőrabbira hivatkozással,"Új
Orvoslás, Német Medicína" fantázianévvel hirdetik az interneten , hogy a zsidó orvosok a ("jehovahű") zsidó
rákbetegek 98%-át meggyógyítják, de a módszerük titkos. A kétféle szélhámosságból kiderítettük, hogy a
tiszta desztillált víz és a tiszta konyhasó megfelelő mennyiségben hozzáadása lehet csak a titkolt megoldás. A
Talmud is leírja, hogy ezektől gyógyulnak ki a betegségeikből a zsidók (Baba kamma 93 b. lap, Taanint 10 a.
lap). De a Mózes II. 23./20-33 szerint is ilyen módon gyógyítják magukat a zsidók, miközben az
ellenkezőjével lassanként kiirtják a nemzsidókat. Többen is megtalálták az étkezési desztillált víz kúra
leírását (Dr. O.Z.A. Hanish írta le),. Az infúziós változatához alkalmazott SALSOL infúziós oldatot nekem
sikerült megtalálni. A SALSOL kizárólag tiszta desztillált vízből és ahhoz literenként 9 gramm hozzáadott
nátrium-kloridból, azaz konyhasóból áll. Naponta 3 liter ilyen oldattal 27 gramm konyhasót juttatnak be a
vérbe. A SALSOL gyógyító hatás azon alapul, hogy a rákos sejtek osztódásakor az szétválás helyén
gyengébb a sejtmembrán. Emiatt a nagy oldóképességű desztillált víz kioldja mindkét sejtből a káliumot. A
helyére befurakodik a konyhasó. Ezektől mind a két sejt elpusztul. (Ezt a tényleges gyógymódot titkolják el.
A desztilláltvíz gyógyhatását ráfogva a deutériumhiányra stb. További csalása, hogy a tiszta desztillált
ivóvízről, és a napi 5 grammnál több konyhasó evésről azt terjeszti a rasszista tömeggyilkos csalóbanda,
hogy "életveszélyes mérgek". Például az OÉTI honlapján is.) Egyébként Somlyai a Négy Kalmár BT-ben
árusította a BUSZESZ-nél készített desztillált vizet. Miután attól sokan valóban meggyógyultak, és írásban
igazolták a gyógyulásukat, és megindult a kereslet a PREVENTA iránt, ráírta, hogy egyik előnye a
„nátriummentesség”. Később telerakta mindenféle anyaggal, amelyek a tiszta desztillált víz oldó hatását,
vagyis a gyógyító hatását csökkentik. 1 liter tiszta desztillált víz otthoni előállításának kb. 50 Ft az
áramköltsége. Somlyaiék ehhez képest a „Preventát” horribilis áron árusítják. Nagyon sok rákbeteg
meggyógyult a Dr. O.Z.A. Hanish által leírt orvosi gyógymód desztilláltvíz kúrától. Még több gyógyulhat
meg a SALSOL szerinti infúziótól, melynél nátriumklorid:víz=110 a dózisarány. Teljesen nyilvánvaló, hogy
a Dr. O.Z.A. Hanish féle orvosi desztilláltvíz kúra és a SALSOL oldatos infúziós desztilláltvíz kúra a
tényleges gyógymód, melyet a a világfőrabbi utasítására a zsidó orvosok és a gyógyult zsidók is kénytelenek
titkolni előlünk.
Origo hírportál közlemény, amihez a szakvéleményemet csatoltam: http://www.origo.hu/egeszseg/20150507deuteriummegvonas-magyar-kutatas-adhat-remenyt-rakos-betegeknek.html
Közérdekű bejelentés/feljelentésként kapja: Orbán Viktor miniszterelnök
Verőce, 2015. 05. 13.
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit) méréstudományi
szakértő, Magyar Nemzetbiztonsági Pjt alapító elnök, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (Megbízás nélküli
kárelhárító, a Ptk. szerint)
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Név eltitkoló személy(ek) "Köves Slomó stílusú röhögcséléses" hozzászólása, a talmudi-mózesi törvényeik
szerint fajirtó zsidók aljas rasszizmusát is kifogásoló szakvéleményeimet követően:

Értesítés új hozzászólás érkezéséről
Ön az Origo oldalon feliratkozott az alábbi cikkre érkező hozzászólások értesítési listájára:
Az alábbi új hozzászólás érkezett:
Név: Ikárium
Téged már irtanak?
A cikket az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:
http://www.origo.hu/tudomany/20150511-valoban-halalt-okozhat-a-sok-banan.html

---feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
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