INTERNETEN KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÁS A RÁKBETEGEK ÉS MÉG NEM RÁKBETEGEK MENTÉSÉHEZ
A Dr. O.Z.A. Hanish által közzétett, a rákbetegségek ellen is hatásos étkezési orvosi desztillált víz kúra pontosítása. A
desztillált víz kúra magyarra fordított leírása megtalálható a www.tejfalussy.com honlapon is, lásd: Email könyv 1.
1./ Étkezéssel is, a desztillált víz mellé annyi konyhasót, tiszta nátrium-kloridot optimális pótolni, amennyit a SALSOL,
SALSOLA, RINGER infúziós oldatok: napi 3 liter víz mellé 27 gramm konyhasót. Ez az optimális dózisarány. Azért
ennyi, mert az emberi testben, az elektromos áramvezetést biztosító test-elektrolitokban, a testnedvekben, a
vérszérumban is, ugyanilyen ( kb. 3000 : 27 = 111) a víz és a konyhasó természetes aránya.
2./ A 3 liter desztillált víz mellé egy napon belül csupán 0,36 gramm káliumot optimális a vérbe juttatni. A RINGER
oldattal is ennyit csak juttatnak be. Szájon át kb. kétszer ennyi káliumot szükséges bejuttatni, a felszívódási vesztesség
kompenzálásához. A szív számára is a Ringer oldat összetétele a lehető legjobb. Több száz év óta így gyógyítanak vele!
3./ EKG torzulás igazolja, hogy egy felnőtt szívműködését is elrontja 2,2 vagy 3,5 grammnál több kálium (5 vagy 8
grammnál több kálisó) szájon át 24 óra alatti bejuttatása. Lásd: Magyar – Petrányi: A belgyógyászat alapvonalai,
Hyperkalaemia (Medicina könyvkiadó, Budapest). Sokkal kevesebb, 0,8 vagy 1,6 grammnál (20 vagy 40 mval-nál) több
kálium is veszélyes kálium mérgezést okozhat, ha 1 órán belül, akárhonnan, akárhogyan bejuthat a vérbe! Lásd: Varga
Péter és társai: Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata, Hyperkalaemia (Medicina Könyvkiadó, Budapest).
Aki a fentiektől nagyon eltérő dózisú vagy dózisarányú víz, konyhasó és kálium pótlást folytat ne számítson a desztillált
víz megfelelő gyógyhatására! Valószínűleg egyre betegebb lesz, elveszti a nemiségét és lerövidül az élete.
A gyógyító hatás legegyszerűbb természeti magyarázata: az erős oldóképességű nagy tisztaságú desztillált víz kioldja a
káliumot az osztódásuk helyén még gyenge sejtfalon keresztül a rákos sejtekből, ezáltal az osztódó sejtek mindkét felét
elpusztítva. Azért tudja kioldani a káliumot, mert a kálium koncentráció kb. 49-szer nagyobb az élő sejtekben (az
intracelluláris térben), mint a sejteket körülvevő folyadék közegben (az extracelluláris térben).
A fentiekbe ütköző ellenkező nézeteket terjesztő személyek és intézmények tudatosan vagy tudatlanságból rákbetegség
okozással és a rákbetegek tényleges gyógyulását akadályozással foglalkoznak. Valószínűsíthető, hogy tudatosan
csinálják, miután 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál és embereknél konkrét (nátrium és kálium dózis
variációs) hatás vizsgáló kísérleteikkel bebizonyították, hogy a szükségesnél kevesebb konyhasó és vagy több kálium
idővel minden sejtet, szervet tönkretesz, megszünteti a stressz elleni védekezőképességet, rákbetegség előidéző, magas
vérnyomást és ivartalanodást is okozó, vagyis egyértelműen életrövidítő és fajirtó hatású! Lásd: Technika a biológiában
8., Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája (Medicina Könyvkiadó, Budapest). Ez magyarázza a következőket:
Szerinted mi más lehet az oka, mint a fenti módszer fajirtási módszer alkalmazása, hogy a magyarokkal elhitetik, hogy
(a SALSOL infúzió só dózisaival is!)„életveszélyes méreg” a méregmentes tiszta desztillált ivóvíz és felbiztatnak a
szennyvíz tartalmú csapvizek ivására, s hogy a Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chipsadó csalásaikkal
bármennyi ivóvíz mellé napi 5 grammnál kevesebb konyhasó, de 4,7 grammnál több kálium bármilyen ütemben,
akármilyen gyors bejuttatására kényszerítenek rá minket? Mi más lenne a tényleges oka, hogy hazánkban 1950 óta a
magyar lakosság körében nagyságrendileg nőtt azon betegségek aránya, amiket a konyhasópótlás korlátozás és a
káliumtúladagolás idézhet elő? Szerinted mi más miatt azért szaporodnak el hazánkban a rákbetegségek is ennyire, ha
nem azért, mert az állami szervek felbiztattak az étkezési konyhasópótlás csökkentésre és a kálium túladagolásra?
Tudtad, hogy a kemoterápiának nevezett műveletnél a gyógyítani akart betegeket SALSOL infúzióval, másokat viszont
az egészséges embert is megölni képes mérgekkel kezelik? Tudtad, hogy az orvosok és gyógyult betegek - állítólag a
Világfőrabbi parancsára – el kell titkolják előlünk a tényleges gyógymódot? Tudtad, hogy a Világfőrabbival vitatkozó
Újmedicína szerint főként a lelki problémák okozzák a rákot és minden más betegséget? Tudtad, hogy a tiszta desztillált
víz megfelelő sópótlás mellett általános gyógyhatása a zsidó törvénykönyvekben is benne van? Lásd: Talmud, Taanith
10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. A Bibliában az is benne van, hogy a zsidók a víz- és (kenyér-) sózás különbözőségre
alapozva irtják ki az általuk elfoglalni akart területek népeit. Lásd: 2 Mózes 23/20-33, V. Mózes 7/1-26. Nem tudtad???
További, részletesebb tájékozódási lehetőség, bűnügyi bizonyítékok stb.: www.tejfalussy.com, Videók, Email könyvek,
MEHNAM rovat, Tudományos kutató képzés on-line, s az e honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu régi honlap.
Verőce, 2017. 04. 08.
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