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MEHNAM-info / Orvosképzés                                      Ügykód: rakbetegsegterrorizmus-elharitas150129 
 

RÁKOT OKOZÓ ORVOSI TERRORIZMUS   
ELHÁRÍTÁSA (Magyar Önvédelmi PJT) 

 
Orvos és főrabbi német közjegyző előtt nyilatkozta, hogy kemoterápia nélkül a zsidó 
rákbetegek 98% meggyógyul, de a Világfőrabbi parancsára (az orvosok és a gyógyultak is) 
titkolják a tényleges gyógymódot. 
 

1. Orvos és főrabbi német jegyző előtt aláírt nyilatkozatáról az interneten elterjedt hír 
2. Rákbetegség előidézés a víz, konyhasó, kálium pótlás dózisarányai megváltoztatásával 
3. A 98%-ban eredményes tényleges gyógymód 

 
1. 
 

Orvos és főrabbi német közjegyző előtt aláírt nyilatkozata, az interneten 
 

“Világszenzáció! Az első 
rabbi, aki elismerte a 

nemzsidók elleni tudatos, 
világméretű 

tömeggyilkosságot. A 
főrabbi megerősíti: ez 

célirányos, megtervezett, 
világméretű népirtás!”  
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2. 

 
Rákbetegség előidézés a víz, konyhasó, kálium pótlás dózisarányai megváltoztatásával. 

 
Batmanghelidj, egy iráni orvos, aki később Amerikában folytatta a kutatásait, megállapította, hogy 
rákbetegségeket okoz, ha az emberek hiányosan pótolják a konyhasót és túl kevés vizet isznak.  
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A só csodás hatásai 

Idézetek Dr.med. Fereydoon Batmanghelidj könyvéből. 
Ön nem beteg, hanem szomjas! 
Gyógyítás belülről, vízzel és sóval. 

170. oldal 13. fejezet: Életfontosságú ásványok. 

 
A só - egy ősi orvosság 
 
A só minden élőlény számára életfontosságú ez különösen érvényes asztmás, allergiás és autoimmun 
megbetegedésekre. Víz, Kálium és só együttesen szabályozzák a szervezet vízháztartását. A víz, a szállító 
szerepét betöltve a sejtek anyagcsere folyamatainál keletkező bomlástermékeket távolítja el. A sejten belüli 
víz háztartásért a Kálium felelős, mennyiségbeli arányában. A növény világban is a gyümölcsök húsának 
keménysége is a Kálium által megkötött víztől függ. A napi ételeink sok Káliumot tartalmaznak, az 
elfogyasztott gyümölcsök és zöldségek formájában, de szinte sót alig. Ezért fontos a só mindennapos 
utánpótlása. Só vizet von el a sejtekből, így biztosítja a sejten kívüli víz háztartást. Szerveztünkben 
alapjában véve két "tenger" van az egyik a sejten belüli, a másik a sejten kívüli. Az egészségünk e két 
"tenger" egyensúlyától függ. Ezt tudjuk biztosítani elegendő víz bevitellel, Káliumban gazdag gyümölcsök és 
zöldségek, valamint egy természetes só fogyasztásával. Ha nem veszünk magunkhoz elegendő vizet, 
vízhiány lép fel. Ebben az esetben a szervezet a sejten kívüli víz háztartásból veszi el a szükséges vizet, a 
vízhiányban szenvedő sejtek életben tartásához. Végszükség esetén a szervezet, a sejten kívüli vízből 
képes, az életfontosságú sejtekbe vizet bepréselni.  
Az extracelluláris víz mennyiséget a szervezetünk egy óvintézkedéssel tartja meg: a vesének parancsot ad 
sót visszatartani, ami a sejten kívüli vizet megköti, tehát az ödéma (vizenyő) kialakulásáért a vízhiány a 
felelős. 
Ha az intercelluláris víz mennyiséget krónikusan az extracelluláris vízből kell a szervezetnek bepréselni, 
ezzel együtt növelni kell a bepréseléshez szükséges nyomást. Ez a nyomásnövekedés jelentkezik 
Hypertonie, azaz magas vérnyomás formájában. A felgyülemlett víz később okozhat tüdő ödémát (asthma-
cardiale) is. 
A terápia ezeknél a betegségeknél: a vízhiány megszüntetése. 
A víz felvételével a szervezetet nem szabad túl terhelni, hanem lassan, szakaszosan kell inni, addig míg a 
vizelet mennyisége megegyezik a bevitt víz mennyiségével. 
Ha elegendő vizet iszunk, sót mosunk ki a szervezetünkből. Ahogy csökken a só és nő a víz mennyisége, 
már nem kell a szervezetnek a vizenyő folyadékot visszatartani. Így meg tudunk szabadulni a szövetekben-
óvintézkedésként, vízhiány miatt- megkötött víztől. Ne szedjünk vízhajtót, a víz a legjobb vízhajtó szer 
(diureticum). 

A só csodás hatásai 

A sónak, a szervezetünkben a vízháztartás szabályozásán kívül még más szerepe is van, például: 

A só egy természetes antihisztamin. Asztma esetén ugyanolyan hatásos, mint egy inhalációs-spray, csak 
mellékhatások nélkül. Asztmás rohamnál igyunk két-három pohár vizet és tegyünk a nyelvünkre egy 
csipetnyi természetes sót.  
Só védi a sejteket és különösen az agy sejteket az elsavasodástól.  
A vesének szüksége van sóra, a túltengésben lévő savak leépítésére és azoknak vizelettel történő 
kiválasztására. Ha a szervezet sóban szegény egyre jobban elsavasodik.  
A só fontos a lélektani és érzelmi zavarok kezelésében. A depresszió kezelésénél használt Litium a sót 
próbálja meg helyettesíteni.  

A só fontos szerepet tölt be az agyban a serotonin és a melatonin- szint konstans fenntartásában. Ha 
elegendő víz és só van a szervezetben, akkor, mint természetes antioxidánsok eltávolítják a toxikus 
Salakanyagokat, így nem kell esszenciális aminósavakat, mint pl. tryptophan és tyrosin a szervezetnek 
feláldozni. Ugyanis a tryptophan szükséges a serotonin, melatonin és tryptamin képzéséhez.  

A só szükséges a rák megakadályozásában és kezelésben. A rákos sejtek oxigén jelenlétében 
elpusztulnak. Ezek un. anaerob organizmusok, amelyek oxigén hiányos közeget igényelnek. Ha 
elegendő víz van a szervezetben, és a só megnöveli a vér mennyiséget. Akkor a cirkuláló vérrel az 
oxigén mindenhova eljut, és az így aktivált és motivált immunsejtek bejutnak a rákszövetbe és 
elpusztítják azt. A dehidratáció gyengíti az immunrendszert.  

www.tejfalussy.com
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A só fontos az izomzat és az erőnlét fenntartásához.  

Só csökkenti a szívritmus zavarokat és fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályzásában. A víz : só 
aránya nagyon fontos. Egy só szegény táplálkozás magas víz fogyasztás mellett egyes embereknél magas 
vérnyomáshoz vezethet. A logika egyszerű. Ha Ön vizet iszik, de sót nem eszik, akkor nem marad elég víz a 
vérkeringésbe, hogy a véredényeket teljesen feltöltse.  
A só fontos alvás zavaroknál, egy természetes altató.  
Cukor betegségnél a só segít a vér cukor szintet egyensúlyban tartani és csökkenti az inzulin szükségletet. A 
víz és só csökkenti a szem és érrendszeri károsodásokat.  
A sejteknek szükségük van sóra, a hidroelektromos energia fejlesztéséhez. Ugyanis a só szállítja az 
elektromos áramot a sejtekhez.  
A só fontos szerepet játszik az idegsejtek közötti összeköttetésben és az információ feldolgozásában.  
A só szükséges az emésztéshez, a tápanyagok felszívódásához.  
A só tisztítja a tüdőt, a hörgőket és segít a slejm felszakításában. A só felbontja, meglágyítja a nyálkát a 
tüdőben. (Asztma, Emfizema- tüdőtágulat, Mukoviszidose)  
A só nyelvre téve megállítja a száraz köhögést.  
A só szükséges a hurut és az arcüreg lerakódásainak felszakításához.  
A só a köszvény és az arthritis (izületi gyulladás) megelőzésében fontos szerepet tölt be.  
A só megakadályozza az izomgörcsöket.  
A só megakadályozza a túlzott nyáltermelést. Túlzott nyáltermelés só hiányt jelez.  
Az osteoporose- csontritkulás- egyes esetekben a víz és a só hiányára vezethető vissza.  
Sóra van szükség a csontozat erősítéséhez.  
A só mivel szerepet játszik a serotonin és a melatonin- szint konstans fenntartásában és ezek szabályozzák 
közérzetünket, mint pl.: önbizalom, pozitív gondolatok. Így a só közvetetten befolyásolja személyiségünket.  
A só fontos a libido megőrzésében.  
A só segít a toka csökkentésében. Ugyanis a só hiány miatt a nyálmirigyek több nyálat termelnek, hogy 
segítsék a rágást és a nyelést. Valamint hogy elegendő vizet szolgáltassanak a gyomornak a táplálék 
felbontásához. A vérkeringés a nyálmirigyekben megnövekszik és a véredények víz áteresztővé válnak, 
hogy a mirigyeket több vízzel lássák el a megemelkedett nyál termelés érdekében. A véredények már 
nemcsak a mirigyek körül, hanem a nyakban, az állban és az arcban is víz áteresztővé válnak és itt is víz 
gyűlik össze.  
A só megvéd a visszerek és a hajszálér repedéstől.  
Asztmásoknál fontos megemlíteni, hogy amilyen fontos a só, olyan káros a sok Kálium. A Magas kálium 
tartalmú gyümölcsök- pl. narancs, banán- sportitalok asztma rohamokat okozhatnak. Ezért célszerű ezeket 
egy kicsit megsózni, hogy a Nátrium és Kálium egyensúlyát fenntartsuk.  
Sportolás előtt egy kevés só megnöveli a tüdő kapacitását és a túlzott izzadást meggátolja. 

 
Dr.med. Fereydoon Batmanghelidj magyarul megjelent könyve: 
A Tested Vízért Kiált! 

Mandala-Véda Könyvkiadó 

 

 

Tejfalussy András méréstani szakértői megjegyzései: 

1. A fenti idézetek népszerűsítője (forrás: http://hunza.hu/so3.php  Beküldte: Attila Kémia Guru, 

A TORDAI SÓBÁNYA VIDEÓN, A PARAJDI SÓBÁNYA VIDEÓN) sajnálatosan tévesen 
fűzte hozzá a Batmanghwelidj által leírtakhoz, hogy  “Fontos megjegyzés: Az itt leírt hatások nem a 
finomított konyhasóra, hanem egy természetes, kémiailag nem kezelt sóra vonatkoznak. Ilyen 
például a kristálysó”. Utóbbi tisztítatlan sók mérgező mennyiségű kálisót és egyéb betegítő, 
elbutító mérgeket, pl. brómot stb. is tartalmazhatnak!  

2. Hamis a könyv magyar fordításban, hogy 2 gramm NaCl az optimális napi konyhasó dózis. 
Ugyanis amikor csak 2 gramm vagy annál is kevesebb a napi konyhasó dózis, éppen akkor 
keletkeznek a szerző által sóhiánynak tulajdonított rák stb. Betegségek. 

3. Az élettanilag optimális sódózis étkezésnél is megfelel a Ringer-oldat szerintinek. Vagyis napi 
20 gramm körüli. A  szerző is ennyit mondott optimálisnak egy – a fenti könyvtől független - 
előadása alkalmával, azt, hogy napi 4 teáskanályi só kell. Ennyi sónak a súlya kb. 20 gramm. 

www.tejfalussy.com
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http://www.youtube.com/watch?v=DAJZx88J2Y0
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3. 

A 98%-ban eredményes tényleges gyógymód 
 

MEHNAM-info                                                                              Ügykód: rakbetegsegbolkigyogyulashoz  
 

Rákbetegségből kigyógyuláshoz  
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A súlyos rákbetegségből kigyógyulás fiziko-kémiai magyarázata: 
 

Elsősorban a desztillált víz gyógyította meg. Ugyanis a sejtekben kb. 50-szer több kálium van, mint a 
sejtek körüli folyadékokban. A vérbe bejuttatott erős oldóképességű desztillált víz kioldja a káliumot 
minden olyan sejtből, amelynek a sejtfala már valahol nem hibátlan. Ezután feloldja és eltávolítja az 
elpusztult sejteket. A környező egészséges sejtek új sejteket telepítenek az elpusztult sejtek helyére. 

 
A nem zsidók elől titkoltatott desztillált víz kúráról lásd: www.tejfalussy.com (MEHNAM 155.)

www.tejfalussy.com
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ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ KÚRA 
Dr. O. Z. A. HANISHTÓL 

 

Die Heilkraft reinen Wassers  /A gyógyerejű tiszta víz/ 

Die Mazdaznan Wasser-Kur /v í z - k ú r a / 

von Dr. O. Z. A. Hanish   /Dr. O.Z.A. Hanishtól/ 
 

mit reinem dampf-destillierten Wasser /a gôzbôl nyert tiszta desztillált vízzel/ 

reinigt das Blut von Säuren und Salzen und befreit den Organismus 
von Ablagerungen und Schlacken! /megtisztítja a vért  
a savaktól és sóktól és megszabadítja az organizmusoktól,lerakódásoktól, és salakoktól./ 

Die Mazdaznan Wasser-Kur setzen Sie Elfolgreich ein gegen: 
A Mazdaznan víz-kúrát sikeresen alkalmazhatják a következő  ellen: 
 
    * Arteriosklerose /érelmeszesedés/                  * Nierenkrankheiten /vesebetegségek/ 

    * Gefäßverengung undverstopfung         * Osteoporose /csontritkulás/ 
      /érszűkület és érelzáródás/                                   * Prostatabeschwerden /prosztatapanaszok/ 

    * Gelenk- und Muskelschmerzen            * Rheuma /reuma/ 

        /izületi- és izomfájdalmak/                                 * Gelenkversteifung + * Rheomatismus 
                                                                             /izületi merevség + reuma/        
    * Gich  /köszvény/                                         * Ruhr /vérhas/       
                                                                      * Schlaffheit /erôtlenség/ 

    * Hercz- + Hirnschlag                              * Sehnen-Verkürzungen /rövidlátás/ 

       /szívszélhűdés + szélütés                                    * Skrofulose im Blut /vérbaj/ 

    * Krebs /rák/                                             * Stoffweschselkrankheiten /testszövet-elfajulások/ 

    * Brustkrebs, Halskrebs, /mellrák, torokrák/ * Tuberkulose /TBC/ 

       Eingeweidekrebs, Magnekrebs,          * Über- und Untergewicht  
       /bélrák,gyomorrák/                                            /alacsony vagy magas vérnyomás/ 

       Leberkrebs, Sarkome  /májrák, szarkóma/   * Versäuerung /elsavanyodás/ 
    * Leberkrankheiten /májbetegsége/ -              * Verstopfung /szorulás/   
    * Lustlosigkeit /kedvtelenség/                         * Wassersuch /vízkór/ 

    * Nervenleiden /idegbetegségek/                      * Zuckerkrankheit  /cukorbetegség/ 

 
    Aile Angaben nach Dr. O. Z. A. Hanish in "Mazdaznan Wasser-Kur" 
       /Adatforrás:  Dr. O. Z .A. Hanish: "Mazdaznan víz-kúra"./ 
 

Wußten Sie, daß in den USA dampf-destilliertes Wasser als Genuß und 
Heilmittel schon seit 1894 verwendet wird ? (TUDJA-e ÖN, hogy az USA-ban a 
gőzéből nyert desztillált vizet élvezeti- és egészségjavítási célokra már 1894 óta használják?!)    

www.tejfalussy.com
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Dr. O. Z. A. Hanish orvosi tanácsai 

Az orvosi művek tanulmányozása nem használ nekünk semmit sem a szervezet  betegségei 
kezelésénél. Minden bajnál a vér van túlterhelve. Csak egy mód van a vér kitisztítására, a desztillált 
v. halott víz, mellyel kimossuk a vért, mely víz nem tartalmaz semmi élő szervezetet, sem vegyi 
összetételt. Ez a víz a forralásnál keletkező gőzből kondenzálódik és az olyan nyomást gyakorol a 
vérre, mely pillanatok, percek alatt megsemmisíti az anyagokat, idegen elemeket, ásványokat, 
savakat, melyek a vérbe hatoltak, keresztül űzi a szervezeten és rövid idő alatt elillannak.Nem 
lényeges, hogy lassan v. gyorsan, melegen v. hidegen isszák-e a vizet, mindenki a maga módján, 
temperamentje és állapota szerint. Az idegesek és hepatítikusoknak majdnem forrva kell inniuk. 
A lényeg: a szükséges nyomást fenntartani a vérre. Ezért kell egyszerre 2 pohárral (átlag 2 
deci) inni, egész napon át, míg eléri a 3-3 1/2 litert. Idősek, betegek, gyengék csak 2x1 decit 
igyanak, napi 2 l-nél nem többet. Íme egy lehetséges kúra:  

1. A felébredésnél reggel megisszuk az első 2 pohár vizet, melyek már az ágyhoz vannak készítve.  

2. A reggeli előtt (ha egyáltalán reggelizünk) vesszük a 2. adag 2 pohár vizet.  

3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön. 

4. Evés előtt a 4. adag 2 pohár jön, de ennél asztalhoz ülhetünk.  

5. 2 órával ebéd után az 5. adag jön - 2 pohár víz.  

6. 2 órával később a 6. adag 2 pohár víz.  

7. Vacsora előtt (20 óra körül) veheti a 8.-at.  

8. Kevéssel lefekvés előtt a 9. adagot s ezután úgy alszik, mint egy üdvözült.  

Most jön a kérdés, mit lehet a kúra mellett még enni-inni. 

Azt, amit akar és amennyit akar. 

Elvileg a Mazdaznanban semmi sincs tiltva, főleg a kúra alatt. Ha nincs szüksége böjtre, nem kell 
semmit megvonnia magától ehet és ihat, de a kúra szabályait pontosan be kell tartani: minden 2 
órában az étkezés előtt meginni a 2 pohár desztillált vizet. Mégis, súlyos betegeknek megfelelő 
étrendet kell betartani a kúránál. Hamarosan megállapíthatja, hogy már a reggelinél szerényebb 
lesz, miután megitta a 2x2 pohár vizet. 3 nap után már nem vágyakozik sem erre, sem arra többé, 
ellenkezőleg olyan dolgokra vágyik, amire azelőtt sosem gondolt és azokat fogyasztja. Kevés idő 
múlva búzadara, zabpehely és hasonló gabonaneműkre jön vágya. Ha meg akarunk szabadulni 
bajainktól, úgy 1 kanál agar-agart veszünk reggelire.  

Ha gyorsítani akarjuk erősödésünket, úgy este 1 kanál carageenzuzmó teát veszünk, szétmorzsoljuk 
egy csészébe (előzőleg többször átmosni ) s forró vízzel leöntve megisszuk a folyadékot az alján 
maradt sűrűjével együtt. Napról napra kevesebbet eszünk, nemsokára csak a felét, majd az 1/3 
részét annak, amit azelőtt fogyasztottunk. 
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3/4.   

Néhány hét múlva már a szükségleteink szerint választjuk táplálékunkat, úgyhogy egy új testet 
építhessünk. 5-7 hét múlva másként kezdünk élni. Már érezzük a tisztulási folyamatot, a 
vérkeringés megújulását, felfrissülését. A súlyából semmit sem veszít a kúra alatt, sőt gyarapszik, 
mert mennél tisztább a vér és a testsejtek, úgy súlyosabbak lesznek. Ha túlságosan emelkedne a 
súlya, úgy leegyszerűsíti étrendjét, elhagyja az olajat és vajat. E kúrában a legcsodálatosabb, hogy 
nem okoz semmi gondot, minden probléma magától megoldódik, ha szigorúan betartjuk a kúra 
előírásait. Világosabb gondolataink jönnek és szívesebben végezzük a légző gyakorlatainkat. 
Fejlődünk, a saját gondolataink lépnek előtérbe, nem kérdezősködünk többé, gondolkodó lénnyé 
válunk. Sok minden feleslegessé válik, amivel azelőtt foglalkoztunk. A kúra egyszerű, s az érdekes 
benne, hogy minden megerőltetés nélkül nagy eredményt lehet elérni vele. Akár gyomorbajban 
szenved, vagy a máj nem funkcionál rendesen, v. a vesék vannak megtámadva, v. emésztőcsatorna 
eldugult, v. nemi bajok okozzák a rosszullétet, mert a tüdők és idegek nem végzik jól a feladatukat, 
még a szív sem, s végül fekélyek jönnek, melyek rákká fejlődhetnek. Minden bajnak el kell múlnia 
s ehhez a desztilláltvíz kúra elég, nem kell semmit hozzátenni. Idegbajnál ajánlatos 21 napig a kúra 
idején csak pattogatott kukoricán élni, a gyümölcsöt elhagyva, míg a test újra normálisan működik. 
Ha görcsök, merevedések vannak, v. az inak megrövidülnek, csak a panopraktika nyújthat 
segítséget és meg kell veregetni, vagy mással ütögettetni az összezsugorodott testrészeket. A 
tuberkolózis is eltűnik, ha kecsketejet adunk a betegnek, okra-hüvelyt (2 kanál) és pignons teát (1 
kanál). A legsúlyosabb cukorbaj 6 hónap alatt elmúlik, melyet a közönséges orvosi előírások-
rendelések nem képesek elérni. A vízi betegség, köszvény, reuma, bélbajok és skrofulózis 
(vérbajok) 21 nap alatt javulnak. Ekkor 3 heti szünet következik s újabb 3 hétig kell kúrázni 3x 
ismételve. Ha szükséges,folytatni kell, így 9 hónapig, mialatt teljesen kigyógyul mindenből. A rák 

- bárhol legyen is, pl. mell-, gyomor-, máj- v. a belekben v. torokban, vagy egy sarcoma: ki lehet 
űzni a vérből 3 v. 14 hónap közt, desztilláltvíz-kúrával. Néha már pár nap után a sebes helyek 
(rákosak) megszáradnak, eltűnnek a vérből, s a baj ki lesz űzve. A gyomorrák is gyorsan gyógyul, 
ha csak pattogatott kukoricán és sok friss zöldséggel él, salátának elkészítve, v. forró olajba dobva 
egy pillanatig, míg így kissé meghervad - s keveset eszünk belőle. Minden savasat el kell hagyni. A 
bőr színe 3 napi kúra után már kivilágosodik, rózsás lesz, s az egész testben könnyűség érzete 
támad. A 2. és 3. hét után a szemek átható tiszták, fényesek lesznek s világosabb lesz a gondolkodás 
és a túlérzékenység is csökken.  

Túlzásba ne vigyük a vízkúrát sem, mert akkor reomára hajlamosít. Ha kimondott ellenszenv van a 
vízivásra, akkor szüneteltetni kell, vagy jobban diétázni, avagy rövid böjtöket (1-2 hetenként 1 
napot), bélfürdőket végezni. Ugyanakkor a soványak hízni kezdenek, míg a kövérek fogyni 
kezdenek. Hirtelen, heves eseteknél elég a 3 heti kúra, másoknál 5 hétig tarthat. Aki 12 hétig bírja 
megszakítás nélkül, a test minden baja lassan elmúlik, a táplálkozás mértékletes, pontos lesz. A kúra 
befejeztével oly szokássá válik a víz-ivás, hogy szívesen folytatja s az esti étkezés előtt megissza a 
2 pohár vizet. Így nem betegedhetünk meg többé. Miután testünk 87 %-a vízből áll és a víz, amelyet 
naponta pontosan 2 pohárral desztillálva veszünk, kiviszi a sókat és savakat természetes utakon s 
nem engedi többé a vért ezekkel terhelni.  
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4/4. 

Ez a kúra 3 különleges eredményt biztosít: 1. Kimossa a vért úgy, hogy kiűz belőle minden idegen 
anyagot. 2. Ezáltal minden szerv és az egész szervezet is normálisan működik 3. Ez egy fiatalító 
fürdő, egy olyan fiatalodás, amilyet a fiataloknál sem találunk, mert a mirigyfunkciókat 
normalizálja, s így az agyra hatva felélénkül az ember tőle. Ezt a hasznos kúrát mindig elővehetjük, 
újra kezdhetjük, ha úgy érezzük, hogy a szervek nem működnek pontosan és egy pár nap v. hétig 
folytathatjuk. Ha nincs is különös bajunk, akkor is segítségül vehetjük e kúrát, mert a vért időről 
időre tisztítani kell, mindenkinek az ő. temperamentje szerint. Ha minden 3-5-7-9 évben 5-7 hétig 
kúrázunk, úgy tisztán tartjuk a szervezetet, biztosítjuk állandó jólétünket és előrehaladásunkat az 
életben. A desztillált víz a legnagyobb fontossággal s értékkel bír nemcsak az egyén, de egy egész 
nép számára. Egy gondos kormányzat, melynek szívügye a nép egészsége, minden vizet duplán 
desztilláltatna, mielőtt a vízvezetékbe engedné. Ha ez az eset nem áll fenn, úgy magunk 
desztilláljunk, legjobb a márciusi esővíz. Az is valamit ér, ha a vizet 2x felfőzzük 5-10 percig s 
közben mindig lehűtjük s az alját eldobjuk. Lehet a kereskedelemben is venni, de vigyázni kell, 
hogy jóminőségű s főleg jóízű legyen!  
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Kód: davidtamas-grapevital-rakbetegek-121212 
 
Tisztelt Hölgyek és Urak! 
 
Mindenkinek ajánlom, hogy ismerkedjen meg a rákbetegeket 89% gyakorisággal meggyógyító 
speciális infúziós desztilláltvíz-kúrával és étkezési változatával, és szóljon az ismerőseinek is. 
 
Dávid Tamás dr. egyetért velem abban, hogy étkezéssel is optimálisan egészségvédő és gyógyhatású 
a (tiszta) víz és az NaCl és a kálium olyan arányban és mennyiséggel való pótlása, mint a fiziológiás 
infúziós Ringer oldat esetében szokás. Az ennél hosszú időn át sokkal kevesebb NaCl-ot és sokkal 
több káliumot bejuttató konyhasószegény étkezésre rábeszélők mindenféle súlyos betegségeket 
okoznak. Az ezt eltitkoló, elhallgató orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok is tudatosan 
akadályozzák a rák- és egyéb betegségekből kigyógyulást. A betegítő hatásokat Nobel-díjas kutatók 
mérései is bizonyítják. Javaslom a www.aquanet.fw.hu és aquanet1.net76.net internetes honlapjaink 
és a HUN TV-n tartott előadásaink tanulmányozását. A rákbetegeket jelenleg a leghatékonyabban 
gyógyító infúziós desztilláltvíz kúrát és NaCl-ot fiziológiás pótlást és az étkezési változatát is ott 
ismertetem. Korábban Weix. Várhegyi László természetgyógyász is előadta egy még kevésbé 
hatásos változatát az ECHO TV-ben. Dávid prof. megígérte, hogy engem is majd meghív és az 
ECHO TV útján is lesz módom ismertetni ezen legújabb tudományos kutatási eredményeimet és 
„felderítéseimet”. Próbáltam a fentieket megjeleníteni hozzászólásként a GrapeVital honlapon, de 
annak ellenére, hogy szabályosan regisztráltam a saját nevemen, a hozzászólést elutasították azzal 
az ürüggyel, hogy „névtelennek tilos hozzászólnia”.  
 
Copy: Dr. Dávid Tamás úr részére 
 
Budapest, 2012. 12. 12.  
 
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc 
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 
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 Code: rakbetegseg-elharito-gyogymod-is-120902-131105 
 

Kiderítettem a rákbetegséget hatékonyabban elhárító desztilláltvíz-kúrát  
 
Kiderítettem, hogy desztilláltvíz + sózás kúra az a hatásos gyógymód* (a Tórában és Talmudban 
is szerepel: lásd Mózes II. 23., 20-33., V. 7., 2, 22, + Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. 
lap), ami - egy főrabbi szerint  kemoterápia nélkül - sikeresen meggyógyítja a zsidó 
rákbetegek 98%-át, s amit a világfőrabbi eltitkoltat a nem zsidó betegek és orvosok elől. Újabban 
többen elismerték, hogy ezt használják.  
 
„Zsidó gyógymód”: infúzióval 2 óránként megfelelő mennyiséggel gyorsan tiszta desztillált 
vizet juttatnak a vérbe, s időnként, a fiziológiás dózissal NaCl-ot is, pl. a SALSOLA 
(desztilláltvíz+NaCl) infúziós oldattal. Az erős oldóképességű tiszta desztillált víz kioldja a 
legyengült falú rákos, gyulladt sejtekből a káliumot, de csak ezekből, majd feloldja az 
elpusztított rossz sejteket. Helyüket a szomszédos, egészséges sejtek osztódása folytán létrejött 
új, hibátlan sejtek foglalják el. (A daganat méretcsökkenését, eltűnését képmegjelenítő méréssel 
lehet, kell ellenőrizni.)  
 
Ennek étkezési változata a Dr. O.Z.A. Hanish által leírt orvosi desztilláltvíz-kúra (a 
www.tejfalussy.com honlapomon is megtalálható). Általam továbbfejlesztése, amivel, ha az 
infúziós változathoz nem talál orvost, bárki orvos nélkül is gyógyíthatja magát, a Hanish szerinti 
„evéses-desztilláltvíz-kúra” „evésmentes-desztilláltvíz-kúrával kombinálása: 1./ Reggel 
ébredéskor azonnal, s utána 2 óránként, 4 dl tiszta desztillált vizet kell innia „egy slukkra”, napi kb. 
3,6 litert egy 70 kg-os embernek (más súlyúra súlyarányosan átszámolandó). Az ivás ütemezésére 
jelzőóra célszerű! 2./ Az első hét első három napján nem szabad enni, és desztillált vizet kell 
inni, hogy tisztábban juthasson be a vérbe. A 4. nap 2-3 adag desztillált vizet tiszta NaCl-dal 
megsózva kell inni, hogy helyreálljon a testfolyadék-elektrolit élettanilag optimális (fiziológiás) 
víz/NaCl aránya. A diéta 6. napján meg kell enni 1 db, majd a 7. napon 2-3 db almát, apránként, 
lassan, sokáig rágva, 3./A következő héttől, amíg az előző „nulldiéta” miatti testsúly veszteség 
kompenzálódik, a Dr. O.Z.A Hanish szerinti étkezéses, vegetáriánus desztilláltvíz-kúra 
alkalmazandó, tiszta NaCl-dal sózással, s óránként max. 0,4 gramm, 24 óra alatt összesen is 
csak max. 2-3 grammnyi káliummal. 4./Gyógyulásáig kell ismételni az 1-3. szerinti 
kezeléseket.  
 
Akit rákbetegség veszélyeztet jól teszi, ha végleg elhagyja az immunrendszerét túlterhelő 
(dög)húsevést! Akit az orvosa vagy természetgyógyásza sokáig eltiltott a NaCl-dal sózott hús, 
kenyér, tészta fogyasztástól, s ezzel az NaCl konyhasót megfelelően pótlástól, ha újra húst eszik 
jobban érezheti magát, pedig nem a „húsra”, hanem csak NaCl konyhasóra volt szüksége. Aki nem 
sózza fiziológiás dózisú tiszta NaCl konyhasóval a nátriumnál sokkal több káliumot tartalmazó 
tésztákat, zöldséget, gyümölcsöt, egy idő múlva vágyni kezdhet az erősen sózott húsételre, mert 
korábban sózott hússal is pótolta a szervezete által vesztett NaCl-ot. Aki a vegetáriánus ételeit tiszta 
NaCl konyhasóval optimális (fiziológiás) mértékben sózza, csak ezzel is képes biztosítani a 
testfolyadékai nátrium/kálium egyensúlyát, s sosem lesz nátrium hiánya, s idővel, ösztönösen 
undorodni fog a „dögevéstől”. (A nátriumhiányt azért nevezik „vízmérgezésnek”, hogy nemzsidó 
ne merjen gyógyító desztillált vizet inni?)   
 
Vegyi fegyverrel fajirtás, emberiség elleni tudatos bűntett, hogy „életveszélyesen mérgezőnek” 
hazudják a tiszta desztillált víz ivást, s a tiszta NaCl konyhasóval normális (fiziológiás) mértékben 
sózást, s hogy élelmiszereinkben mérgező KCl kálisóval helyettesítik az NaCl konyhasót, "Nemzeti 
Sócsökkentési STOP SÓ Program" címén „önkiirtásra” kényszerítenek, a normális sózású 
élelmiszert gyártót CHIPSADÓ-val büntetik, ezen adóbevételből ígérik az orvosok fizetésemelését,  

www.tejfalussy.com

http://www.aquanet1.net76.net/


23/46 oldal, 2015-01-29, rakokozoorvositerrorizmuselharitas150129 

ami korrumpálja őket, hogy ne jelentsék fel az Na/K=30 élettanilag optimális dózis arányt gyilkoló 
hatású 2/4,7=0,43 hamisítókat!? Valójában a napi étkezés során is a Ringer infúziós oldat több, mint 
100 év óta sikerrel alkalmazott víz/NaCl=110, ill. Na/K=30 dózisaránya, ami élettanilag optimális:   
 

 
Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról  
http://www.youtube.com/watch?v=9R03_qOi3V4&feature=related 
3 perces videó a sóról amit megeszünk 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=mcKvATZd2e0 
YouTube - Videoklipek az e-mail üzenetből 
 
* Megjegyzés: Lásd egy németországi orvos és egy németországi főrabbi németországi közjegyző 
előtt nyilvánosan aláírt nyilatkozatát a www.tejfalussy.com honlapomon („TÖMEGGYILKOS 
VILÁGFŐRABBI”, EmailKonyv19-UjOrvoslasForabbival090209a)  a tudatos tömeggyilkosságról. 
 

 Verőce, 2012. szeptember 7.  ( Legutóbbi pontosítás: 2013. november 4.) 
 

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló 
Hungary, 2621. Verőce, Lugosi u. 71. (Sz.szám.: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit)  
Honlap: www.tejfalussy.com, ahol a www.aquanet.fw.hu, www.aquanet1.net76.net, 

www.aquanet-apla.atw.hu korábbi tudományos honlapjaink is megtekinthetők. 
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, mobil: 36/1/202181408
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Ügykód: salsolinfuzio150103 

 
Rákbeteg meggyógyító, kemoterápia-mentes, természetes gyógymód 

 
A Talmud szerint a zsidók több ezer év óta a tiszta desztillált vízzel és a kellően sózott kenyérrel gyógyítják 
önmagukat. A nem zsidók elől titkolják a desztillált víz és a konyhasóval erősebben sózás gyógyító hatását. 

 
           Talmud, Taanith 10 a. lap, és Talmud Baba kamma 93 b. lap. 
    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  A Dr. O.Z.A Hanish által közzétett étkezési desztillált víz kúrától, lásd melléklet, sokan kigyógyultak a 
rákbetegségből. Ugyanis az emberi test sejtjeiben kb. 50-szer több kálium van, mint az őket körülvevő 
testfolyadékokban. Ezért a túlnyomással bejuttatott nagy oldóképességű desztilláltvíz kioldja a káliumot a 
hibás sejtekből, azok gyengébb sejtfalán keresztül, és ezzel elpusztítja őket. Ehhez a vérbe bejuttatott többlet-
konyhasó is segít. A Csendes Óceán, a Földközi Tenger és az Izraeli Holt-tenger ásványi anyag arányaiból is 
belátható, hogy némi konyhasó tartalom nem csökkentheti számottevően a desztillált víz kálium oldó hatását:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A burjánzó ráksejtekből az osztódás helyén gyengébb sejtmembránon át a desztillált víz könnyen kioldja a 
káliumot. A nátrium-kloridból származó többlet nátriumion behatolása véglegesíti a hibás sejtek pusztulását. 
Ezután osztódnak a szomszéd egészséges sejtek és hamarosan egészséges új sejtek kerülnek az elpusztultak 
helyére. A desztilláltvíz kúra infúziós alkalmazásától a rákbetegek 98%-ának meggyógyulása is lehetséges.  
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A tiszta desztillált vizet és konyhasót tartalmazó SALSOL infúziós oldatot is az étkezési desztilláltvíz 
kúrának megfelelő dózisokkal és ütemezéssel kell bejuttatni. Két kiszerelése van: műanyag-tasakos és üveg-
palackos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A műanyag-tasakos Salsol infúziós oldat feliratai: 
 

SALSOL   Oldatos infúzió                     250 ml     
 
Nátrium-klorid 
 
Hatóanyag: 
9.00 mg nátrium-klorid milliliterenként 
 
Elektrolitkoncentráció: 
Na+                                                            154 mmol/l 
Cl +                                                           154 mmol/l 
Ozmolaritás:                    308 mOsm/1 
pH: 4,5-7,0 
 
Segédanyag: 
Injekcióhoz való víz 
 
Parentális alkalmazás esetén kizárólag intravénásan alkalmazható! 
 
Az orvos kezéhez! 
 
Lásd a mellékelt tájékoztatót is. 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
A forgalombahozatali engedély jogosultja: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13. 
Figyelmeztetés:  
Kizárólag tiszta oldat használható! 
A megbontott oldatot félretenni és később felhasználni tilos! 
 
A zsák épségét annak összeszorításával ellenőrizze! 
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Szivárgás esetén nem alkalmazható! 
Sorba kötve nem alkalmazható! 
 
Inkompatibilitás veszélye miatt egyéb olyan gyógyszerrel történő elegyítése, melynek alkalmazási 
előírásában az izotóniás NaCl, mint kompatibilis oldat nem szerepel, kerülendő! 
Egyéb gyógyszer az oldatba csak olyan esetben tehető, ha annak gyógyszeralkalmazási előírása izotóniás 
konyhasóoldattal való hígítást javasol. 
Legfeljebb 25oC-on tárolandó. 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). 
 
OGYI-T-3514/04          1-88912120/A  
 
TEVA                    
Gy. sz.: 3150611 
Felhasználható: 2014 06 

 
  Egy ismerős orvos elmondta, hogy fiatal korábban őt is a desztillált vizes műanyag tasak kézzel 
összenyomásával gyorsítva bejuttatott desztillált vízzel gyógyították ki a hererákból. Emellett több kórházi 
ápoló is elmondta, hogy látták a desztillált vizes infúzióval rákbeteg gyógyítást. A kétféle SALSOL oldat 
nagy előnye, hogy ezeket bármelyik orvos alkalmazhatja. Nem merül fel protokol probléma. Több kórházi 
ápoló is elmondta, hogy a kórházak kemoterápiás osztályain egyes rákbetegeket SALSOL-lal gyógyítottak. 
 
  A rákbetegségek nagyságrendi elszaporodását egyrészt az okozza, hogy az ÁNTSZ a tiszta desztillált víz 
ivást mérgezőnek hazudja. Másrészt az, hogy a kormány a bizonyítottan mérgező kálisóval műtrágyáztat és 
ételízesíttet.  Harmadrészt betegség előidézőre csökkentették a konyhasó pótlást. A ráksejtek elpusztításához 
szükséges mennyiségű víz benntartását is akadályozza a hiányos konyhasó pótlás. Az élettanilag optimális 
víz : NaCl dózisarány = 110 , a nátrium : kálium dózisarány pedig 30. Például a 3 liter Salsol infúzióval 27 
gramm NaCl konyhasót juttatnak be a vérbe. A Ringer fiziológiás infúziós oldat is ennyit. Utóbbiban kálium 
is van, de a nátriumnál 30-szor kevesebb. Nyilvánvalóan betegítő, gyógyulás akadályozó hatása van, hogy a 
kormány, az ÁNTSZ és a média útján legfeljebb 5 gramm konyhasó, de legalább 4,7 gramm kálium 
naponkénti fogyasztására kényszeríti a magyar lakosság többségét. A hazai kormányok Nemzeti 
Sócsökkentési Stop Só programként nátrium : kálium = 0,42-es dózisarányt kényszerítenek rá az élettanilag 
optimális nátrium : kálium = 30  dózisarány helyett a bennszülött magyarokra. A tiszta desztillált tiszta vízről 
azt hazudja az ÁNTSZ, hogy életveszélyes méreg. Nobel-díjas kutatók 1950 előtti mérései is bebizonyították, 
hogy daganatkeltő, rákelőidéző, vese- és keringés rontó, vérnyomásnövelő idegmérgező, ivartalanító stb., 
vagyis népirtó hatású a hiányos konyhasó pótlás és a kálium túladagolás. Ezt azt jelenti, hogy nem csak a 
rákbetegek gyógyulását akadályozzák. Tudatosan előidézik a daganatos rákbetegségeket (az eltitkolt zsidó 
gyógymód ellenkezőjével). 
 
   Lehet, hogy az Izraelből, Ukrajnából stb. idetelepülni akaróknak „olcsó kiürült ingatlan biztosításhoz” és 
a nyugdíjbefizetéseink elrablásához akarnak az orvosaik e módon kipusztítani innen minket? Könnyen 
kideríthető: Ha Orbán Viktor miniszterelnök továbbra sem állítja le a minisztériumaik, az ÁNTSZ, az 
orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok és egyéb terapeuták, s a médiumok csalását, azt, hogy a tiszta 
desztillált vizet mérgezőnek hazudják, s ha nem állítja le az infúziós Ringer oldat étkezésnél is optimális víz : 
konyhasó: kálium dózisarányai mérgezőnek hazudását, akkor Ő és a kormánya tudatos magyar irtást folytat! 
 
  Az Új Orvoslás és Német Medicina program népszerűsítői elterjesztették az interneten, hogy a zsidó 
orvosok sikeresen meggyógyítják a zsidó rákbetegek 98%-át. Nem kemoterápiás titkos módszerrel. Erről egy 
főrabbi német közjegyző előtt hivatalosan azt nyilatkozta, hogy a világfőrabbi a világ legfőbb tömeggyilkosa.  
  Ha eltitkoltatják a nem zsidó orvosok és betegek elől a titkos zsidó gyógymódot, akkor azt a zsidó orvosok 
és a gyógyult betegek is kötelesek titkolni a nem zsidó orvosok és nem zsidó rákbetegek előtt. Úgy, hogy a 
tényleges gyógyulást eredményező titkos zsidó módszer és anyagok helyett másfajta módszereket és másféle 
anyagokat neveznek meg, reklámoznak a nem zsidók felé.  
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Az „Új Orvoslás” sem a tényleges titkos zsidó gyógymódot alkalmazza, ha a rákbetegségek okaként 
kizárólag „a lelki problémákat” hibáztatja. Ha csak ezek elhárításával ígér gyógyulást. Miközben eltitkolják 
a víz : konyhasó : kálium dózisok nagyságrendben megváltoztatásának a rákbetegség(et is) okozó, 
gyógyulást akadályozó hatásait! (Lásd: Mózes II. 23/20-33?)  
 

 
A fentieket dokumentáló teljes iratanyag a www.tejfalussy.com honlapon is megtalálható (Email könyv 

19). 
 
JELEN DOKUMENTUM KÜLDŐJE: TEJFALUSSY ANDRÁS TEJFALUSSY ANDRÁS okl. vill. mérnök  
(személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló 
méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő 
és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és 
ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési 
és hatás-optimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire 
alapozva, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző 
Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt 
végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés 
korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek 
Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” 
folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, 
Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, 
Mobil: +36 20 2181408.  
 
Budapest, 2015. 01. 05. 
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Ügykód: rakbetegeknekadviz+szodabikrabonarol-150119 
 

---------Eredeti üzenet---------- 

Dátum: 2015. január 14., szerda, 10:11:15 

Feladó: "Heim Pál L." 

Tárgy: FW: FW: Fw: szodabikarbona ?!?! 

Címzett: "Heim Pál L." 

  

MEGDÖBBENTŐ ÚJDONSÁG!!! 
 
  ...de nyugaton már több éve alkalmazzák. A mi orvosaink 
  pedig ?....jaj, jaj. 
  Küldjétek el a lehető legtöbb címre! 
 
  Dr. Tullio Simoncini szerepelt az ECHO tévében .. prof. 
  Dávid Tamás műsorában 
 
  Dr. Tullio Simoncini kutatási eredményei még inkább 
  kihangsúlyozzák a gombák elleni védekezés fontosságát, 
  melyet megelőzésként otthonról is végezhetünk a Zapperrel 
  ill. tisztítókúrákon keresztül. 
 
  Amerikában bestsellernek számít az a könyv, amelyet dr. 
  Tullio Simoncini római onkológus írt "A rák egy gomba?" 
  címmel. Évente tízmillió ember hal meg valamilyen daganatos 
  betegségben. 
 
  A nemzetközi hírű professzor nemrégiben Magyarországon járt, 
  hogy beszámoljon a könyvében is leírt természetes 
  gyógymódról, amely forradalmasíthatja a rákterápiát. 
  Huszonöt esztendős onkológia tapasztalatai alapján Simoncini 
  nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a rák nem más, mint egy 
  fertőzés, amelyet gomba okoz. Az orvos évtizedekig 
  gyermekrák osztályon dolgozott, ahol vizsgálni kezdte a 
  daganatokat. Azokat felvágva azt tapasztalta, hogy belül 
  mindig fehérek voltak. 
 
  Feltette magának a kérdést, egyáltalán mi a rák (ami még ma 
  is egy misztérium, hiszen legalább száz teória létezik a 
  mibenlétéről)? És mik az áttétek? S vajon mitől fehér a 
  daganatok belseje? 
 
  Hosszas kutatómunka alapján arra következtetésre jutott, 
  hogy a daganat "csak" egy tünet, s hogy a rákot gombák, 
  pontosabban a Candida albicans okozza. Véleménye szerint, ha 
  az ember ellenálló képessége megrendül, vagyis az 
  immunrendszere legyengül, szervezetében mértéktelenül 
  elszaporodnak az ott egyébként is jelenlévő gombák. 
 
  Simoncini a daganatok pusztítására egy újfajta természetes 
  terápiát alkalmaz, sikerrel. Az agydaganat, a tüdő-, a 
  mell-, a mellhártya, a hashártya-, a gyomor-, vastagbél-, a 
  bőr-, a prosztata- valamint a húgyhólyagrák gyógyítására 
  katéteren keresztül, infúzió formájában öt százalékos 
  szódabikarbonátos oldatot juttat be a daganatot tápláló 
  érbe, ezzel öblögeti, mossa a mellhártyát illetve, a hasüreget. 
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  - A szódabikarbónás kezelésnek, szemben a hagyományos 
  daganatellenes terápiákkal, semmilyen mellékhatása nincs - 
  állítja a professzor, aki intravénás adagolással, napi 
  ötszáz milliliter öt százalékos infúziót alkalmaz (hat napon 
  át infúzió, amelyet hat nap szünet követ, és ez így 
  folytatódik még négy-öt cikluson át). 
 
  Szájon át adagolva egy hétig két kávéskanál szódabikarbóna 
  egy pohár vízben feloldva is segíthet. 
 
  Ezzel párhuzamosan naponta ötszázalékos szódabikarbónás 
  fürdést valamint naponta három-hat alkalommal öt százalékos 
  szódabikarbonátos beöntést javasol. 
 
  Tullio Simoncini professzor szerint a szervezet 
  méregtelenítése, gyors lúgosítása, a magas 
  NaHCO3-koncentráció révén a gombák elhalnak, és az 
  immunrendszerünk megerősödik. 
 
  Simoncini a bőr daganatos elváltozásainak, sőt a 
  pszoriázisnak, amelyet tapasztalatai szerint szintén gomba 
  okoz, gyógyítására is talált gyógymódot. Ez nem más, mint az 
  érintett terület hét százalékos jódtinktúrával való ecsetelése. 
 
  Az ötszázalékos szódabikarbónás, plusz glukóz oldatos 
  infúzió beadásával a leukémiás és agydaganatos gyermekeknél 
  is kiváló eredményeket, gyógyulást ért el. 
 
  A Simoncini-féle szódabikarbónás kezelést Amerikában, 
  Németországban és Norvégiában már alkalmazzák. 
 
  DOKTOROK ÉBRESZTŐ!!!! 

 
 ---------------- 
 

Tejfalussy András mérésszakértői megjegyzései: 
 

1. A CANDIDA ALBICANS gomba elszaporodását és ellene védekezőképesség 
NAGYSÁGRENDI csökkentését is okozza a „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só 
Programként” a hazai kormányok által a bennszülött magyarokra kényszerített 
legfeljebb napi 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm káliumpótoltatás, a 
konyhasóhiányos, káliumtúladagoló táplálkozás. A szódabikarbonás gyógymód 
hatóanyagai (desztillált víz + nátriumhidrokarbonát) megegyeznek a Dr.O.Z.A 
Hanish által ismertetett orvosi desztilláltvíz kúra és az infúziós változata ( 
desztillált víz + nátrium bejuttatás) hatóanyagaival. 

 
2. Tudományos orvosi publikáció szerint 1950 előtt egyértelműen bizonyították 

az ezért Nobel-díjjal is elismert mellékvesekéreg kutatók, hogy a sócsökkentés 
és káliumtúladagolás életrövidítő, gyilkos, rákkeltő hatású is.  

 

3. A fentiek egyértelműen azt bizonyítják, hogy rákbetegségek elszaporodása a 
bűnöző zsidó orvosok fajirtó rasszizmusának az „eredménye” lásd melléklet: 

www.tejfalussy.com
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MEHNAM-info / Orvos továbbképzés     Iratjel:  verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029 
 

Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a 
konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása  
 
Három mellékvesekéreg kutató 1950-ben arra (is) kapta a Nobel-díjat, hogy 
patkányoknál és embereknél konkrét etetési kísérletekkel, méréssel bebizonyították, 
hogy a konyhasó pótlás csökkentés és a kálium túladagolás is életrövidítő és 
ivartalanító (=fajirtó) hatású. Kiderítették, hogy csak rövid távú hatása a 
vérnyomás csökkenés az NaCl konyhasó pótlás csökkentésnek. Azért csökkent a 
vérnyomás, mert nátriumhiány esetén a vér vizet veszít, és kevesebb vér kering a 
szervezetben.  Később azonban megnő a besűrűsödött vér mennyisége, és a szív csak 
megnövelt vérnyomáson tudja a besűrűsödött vért keringésben tartani. Azt is 
kiderítették, hogy életveszélyes a kálium túladagolás, ami a szívműködés elrontásával 
(akár nullára is) csökkenti a vérnyomást. Kivégzésnél és szívműtétnél is kálium 
túladagolással állítják le a szívet. Veszélyes méreg! 
 
A legtöbb orvos meggyőződéssel hangoztatja a fentiek ellenkezőjét. Valószínűleg 
azért, mert nem ismeri a témában 1950-ben Nobel-díjat elért kutatók alább mellékelt 
vonatkozó mérési eredményeit, amit már régen, 1976 során, és csak 7000 példányban 
publikált a Medicina Könyvkiadó. Érdemes megtekinteni, amit a neves szívsebész, 
Prof. Papp Lajos akadémiai nagydoktor ezekről mond. Lásd a www.tejfalussy.com 
honlap Videó rovatában.   
 
Lehetőleg mindig a testnedvek szerinti, élettanilag optimális (fiziológiás) aránynak 
megfelelő dózisokkal kell pótolni a testünk által ilyen arányban veszített vizet, 
konyhasót és káliumot. A fiziológiás infúziós Ringer oldat dózisarányai is ennek 
felelnek meg. Étkezésnél is hasonlóak az optimális dózisarányok. (Víz : konyhasó = 
110, Na : K = 30).  Ez azt jelenti, hogy például 3 liter tiszta desztillált víz mellé 27 
gramm tiszta konyhasó és 0,4 gramm kálium pótlás a legjobb. Nobel-díjas kutatók 
mellékelt mérési eredményei is bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító is a 
„Nemzeti Sócsökkentési Program (Stop só)” és „Chips adó” útján a magyarokra (és 
nem csak magyarokra) akármennyi víz pótlásnál ráerőszakolt „legfeljebb napi 5 
grammnyi konyhasó- és legalább 4,7 gramm átlagos kálium pótlás”.   
 
Nem „vérhígító”, meg „vérnyomáscsökkentő” gyógyszerekkel, hanem a Ringer 
oldat élettanilag optimális fiziológiás víz, nátrium, klór, kálium dózisai szerinti 
étkezési víz, konyhasó és kálium dózisokkal kell elhárítani a hibás dózisú víz-, 
konyhasó- és kálium pótoltatás miatti vérbesűrűsödést és vérnyomásnövekedést! 
 
Melléklet: Nobel-díjas kutatók hazánkban publikált, teljesen egyértelmű hatásmérési 
eredményei + a fentiekkel kapcsolatos legfőbb megállapításaik (általam) kigyűjtése:  
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Az idézett orvostudományi könyv címlapjának és 3. fejezetének fénymásolata: 
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A fenti orvostudományi publikáció jelen témabeli legfőbb megállapításainak az általam kigyűjtése: 
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JAVASLAT: Sürgősen vitassa meg kezelőorvosaival a fenti mérési eredményeket, ha 
Önnel az OPTIMÁLISHOZ KÉPEST túl kevés konyhasót és vagy túl sok káliumot 
pótoltatnak és/vagy vérhígító és/vagy vérnyomás csökkentő gyógyszert szedetnek!! 
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Utószó: Egy zsidó ismerősöm szerint a világfőrabbit tömeggyilkosnak elismerő 
főrabbi „egy elmebeteg”. Szerintem nem elmebeteg. Inkább arról lehet szó, hogy a 
gyógyíthatatlan rákbeteg zsidó közszereplők meglepően nagy számban 
meggyógyulása felkeltette a figyelmet. Emiatt, ennek ellensúlyozására, a 
tömeggyilkosok kitalálták a rákbetegek csak „lelki ráhatással” gyógyításának 
meséjét. Azóta mutogatják azokat a titkos módszerrel meggyógyítottakat, akiket 
köteleztek a tényleges gyógymód (a fenti speciális desztilláltvíz-kúra és sópótlás) 
eltitkolására és hogy a gyógyulásukat kizárólag az „Új Orvoslásnak”, a „Német 
Medicinának” tulajdonítsák. Vagy egyéb csodagyógymódoknak, csodaszereknek. 
Emellett elkezdtek olyan személyeket is mutogatni, akiket hamis diagnózissal 
nyilvánítottak rákbetegeknek, tehát akik ”kizárólag csak a lelki kezeléstől” is 
meggyógyulhattak (a nem is létező rákbetegségükből). Utóbbinak egy olyan 
változata is lehetséges, amikor a mintavételnél ráksejtet vittek be, majd ehhez közeli 
időpontban operációval megakadályozták a túlszaporodását. Ezután is 
„eredményes” az Új Orvoslás, a Német Medicina, mint „utókezelés” ... 
 
Ezt a közérdekű kárelhárító dokumentumot azzal küldöm meg Orbán Viktor 
miniszterelnök úrnak, hogy ajánlatos, ha személyesen másolatot ad belőle a 
közeljövőben Őt meglátogató Merkel Miniszterelnök Asszonynak, valamint Putyin 
Államfő Úrnak! 
 
EZ A KÖZÉRDEKŰ TERRORELHÁRÍTÁSI DOKUMENTUM VÁLTOZATLAN FORMÁBAN 
BÁRHOL, BÁRMIKOR, BÁRKI ÁLTAL SZABADON TERJESZTHETŐ! Létrehozási dátum: 
Magyarország, 2015. január 29., FELELŐS KÖZZÉTEVŐJE: nemes Sydo Tejfalussy András 
Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) 
feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai alapját képező GTS-
Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output tolerancia-
kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó 
nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és 
hatás-optimalizáló  eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási 
eredményeire alapozva, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és 
Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi 
Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és Környezetvédelmi 
Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS 
RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint 
magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok 
jogos védelmeként. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 
71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, 
Mobil: +36 20 2181408. 
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