INTERNETEN TERJESZTETT TÁJÉKOZTATÁS RÁKBETEGEKNEK ÉS A MÉG NEM BETEGEKNEK
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 vagy a Ringer infúziós oldat: napi 3 liter víz mellé 27 gramm konyhasót. Ez az optimális
dózisarány. Azért ennyi, mert az emberi testben, az elektromos áramvezetést biztosító elektrolitban, 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 szükséges a vérbe juttatni. A
Ringer oldattal is ennyit juttatnak be. Szájon át kb. a kétszerese szükséges, a felszívódási vesztesség miatt.
Mint tudjuk a szív számára is a Ringer oldat összetétele a lehető legjobb. Több száz év óta 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, a 0,8 vagy 1,6 grammnál,
vagyis 20 vagy 40 mval-nál több kálium is veszélyes kálium mérgezést okozhat, ha a vérbe 1 órán belül
akárhonnan, akárhogyan bejut. 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 beteg lesz, elveszti a nemiségét és lerövidül az élete.
A gyógyító hatás legegyszerűbb természeti magyarázata: az erős oldóképességű nagy tisztaságú desztillált
víz az osztódásuk helyén még gyenge sejtfalon keresztül kioldja a rákos sejtekből a káliumot, s ezzel az
osztódó sejtek mindkét felét elpusztítja. Azért oldja ki belőlük a káliumot, mert a kálium koncentráció 49szer nagyobb az élő sejtben (az intracelluláris térben), mint a sejt körüli folyadékban (extracelluláris térben).
A fentiekbe ütköző ellenkező nézeteket terjesztő személyek és intézmények tudatosan rákbetegség okozással
és a rákbetegek tényleges gyógyulása akadályozásával foglalkoznak. Ugyanis 1950-ben Nobel díjat kaptak,
akik patkányoknál és embereknél kísérletileg bebizonyították, hogy a szükségesnél kevesebb konyhasó és
vagy több kálium rákbetegség előidéző, magas vérnyomást és ivartalanodást is okozó hatású! Lásd: Technika
a biológiában 8., Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája (Medicina Könyvkiadó, Budapest).
További részletesebb tájékozódási lehetőség: www.tejfalussy.com, Videók, Email könyvek, MEHNAM
rovat, Tudományos kutató képzés on-line, s az e honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu régi honlapunk.
Mindazok elleni feljelentésként kapja az ORFK, akik akadályozzák a rákbetegek SALSOL-lal gyógyítását,
akik terjesztik, hogy a SALSOL oldat konyhasó dózisaival is életveszélyes méreg a tiszta desztillált víz, akik
felbiztatják a magyarokat a Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chips adó útján, a bármennyi víz
mellé napi 5 grammnál kevesebb konyhasó és 4,7 grammnál több kálium bármely ütemezésű, akármilyen
gyors pótlására. A rákbetegségek azért szaporodnak hazánkban, mert konyhasópótlás csökkentésre és kálium
túladagolásra biztatják fel a magyar lakosságot. Valójában a SALSOL oldatos infúzió a desztilláltvíz kúra
leghatékonyabb, de állítólag a világfőrabbi parancsára az orvosok és a gyógyult zsidó rákbetegek által mások
elől eltitkolt változata. Titkosszolgálati ügynökei a 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a.
lap és Baba kamma 93 b. lap szerinti fajirtással segítik az izraeli és ukrán izraeliták helyünkre telepítését? *
Verőce, 2017. 04. 08.
Jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárításként közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla
Ferenc oknyomozó mérnök, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom feltalálója (Személyi szám: 1420415-0215, an: Bartha Edit), tejfalussy.andras42@gmail.com, www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408
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Iratjel: rakbetegmentofeljelentes170408

*

A MIGRÁCIÓS PROGRAMOK TERRORIZMUS VESZÉLYEI

A HÍDFŐ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt hosszútávú magyar ellenes terv:
Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII.
fordítása szerint a következőket tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek
fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek,
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a
pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt
elérhessétek.”
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Izraeli parlamentben előadott „memorandum” az izraeli nem izraeliták természetes szaporodása
csökkentésére, földjei, nyugdíjbefizetései megszerzésére.
(1981-ben az MSZMP kiadó vállalata (KOSSUTH) kiadta Böcz Sándornak a "Mit kell tudni a
palesztinokról" című könyvét. A 71. oldaláról idézzük, a Magyar Fórum lapban (1998.III.26.,6.old.)
megjelent másolata alapján).
" A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab kisebbségben , amelynek az eltávolítását
fölöttébb kívánatosnak tartják . Ez a szándék botrányt keltő módon fogalmazódott meg a hírhedt
König-memorandumban , amelyet a galileai megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976.
tavaszán.
A memorandum főbb pontjai : szigorítani kell az arabok rendőri, katonai ellenőrzését; olyan nemzeti
pártot kell rákényszeríteni az arabokra , amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll; különleges
hírszerző rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetői ellen folytatott kémkedésre, lejáratásuk
végett; szigorú intézkedéseket kell hozni a diákvezetők megrendszabályozására, be kell zárni az
egyetemeket az arab diákok előtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és egyidejűleg
ösztönözni őket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani a számukra a visszatérést; el kell érni,
hogy az arabok a nap huszonnégy óráját megélhetésük biztosítására fordítsák, s ne maradjon idejük
arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel törődjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével
kell megfosztani az arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktől, amelyek révén
életszínvonalukat és társadalmi pozíciójukat javíthatnák; ki kell rekeszteni az arabokat a
társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek; folytatni
kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából ; meg kell akadályozni az arab
népesség természetes szaporodását , és intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére.
A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika kifejezője."
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