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NEM TUDJA ANGELINA JOLIE, HOGY VAN JOBB MEGOLDÁS AZ 
AMPUTÁCIÓNÁL? 

Valaki, aki megteheti, szólhatna Angelinának, hogy az orvosai nem ismerték, vagy eltitkolták előle 
a rákbetegségek tényleges elhárítási módját, ami infúziós úton a vérbe gyorsítva bejuttatott kb. 4 dl-
es desztillált víz-löketekből és az ezek közötti időben a vérszérum élettanilag optimális fiziológiás 
víz/Na/Cl arányai helyreállítására bejuttatott NaCl konyhasóból áll. Állítólag a zsidó rákbetegek kb. 
98%-át – akiknél a Világfőrabbi megtiltotta a kemoterápia alkalmazást – ezzel gyógyították meg, de 
ezt – állítólag a világfőrabbi parancsára - mindenki más elől eltitkolják. Egy orvos, ha ismeri is, 
akkor sem meri alkalmazni, mert nem áll rendelkezésére megfelelő hivatalos előírás (protokol).  

Miután aki nem orvos, nem tud infúziót beadni, kialakítottam a gyógymód infúziós gyógykúra 
étkezési változatát, amelyet bárki alkalmazhat, az orvosoktól csak a kúra daganatcsökkentő 
hatásának a korszerű képalkotó módszerekkel – bárki számára kiértékelhető - megjelenítését kérve.  

A gyógymód a tiszta desztillált víz erős oldó hatásán alapul. A vérbe gyorsan bejuttatott tiszta 
desztillált víz átszakítja a rákos, sérült, gyulladásos stb. gyengébb membránú sejtek falát, hogy 
kioldhassa belőlük a káliumot. Az elpusztult sejt maradványait is szétoldja. Ez lehetővé teszi, hogy 
az eltávolított hibás sejtek helyét a szomszédos egészséges sejtek osztódása folytán keletkező 
egészséges új sejtek foglalhassák el. A desztillált víz legkönnyebben a káliumot oldhatja ki. Az igen 
erős oldó hatású tiszta desztillál víz ellenében az egészséges sejt is csak nagy többletenergia 
felhasználással tudja benntartani a káliumot, mivel a szervezet összes kálium tartalmának 98%-a 
van sejteken belül, s csak 2% van a sejteken kívül (az extracelluláris térben). Az egészséges sejteket 
nem károsítja a desztillált víz. Jól látható ez abból is, hogy a tiszta víz (pl. az esővíz) mindig csak a 
sérült sejteket oldja le bőr felületén lévő sebekből. Nem véletlen, hogy például a zsidó 
törvénykönyv Talmud is hangsúlyozza, hogy a tiszta desztillált víz esővizet (= tiszta desztillált 
vizet) ivás és hozzá a konyhasóval erősen sózott kenyér a legtöbb betegség leghatékonyabb 
természetes ellenszere (lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93. b. lap).  

A részleteket lásd a www.aquanet1.net76.net és www.tejfalussy.com honlapokon és Dr. Horkovics 
Kovács János szülész-nőgyógyásszal a HUN TV-n látható beszélgetésünkben. 
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„ Amputálták Angelina Jolie melleit 
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A színésznő anyja mellrákban halt meg, egy mutáns gén miatt Jolie-nak is nagy esélye volt a rákra. 

Nála még nem alakult ki a betegség, megelőző műtétet és mellimplantátumokat kért. Erősnek érzi 

magát, hogy meghozta a döntést. 

11,8 milliót ér Angelina Jolie meztelen képe  
 

angelina jolie, mell, masztektómia  

Orvosai szerint 87 százalék esélye volt mellrákra és szintén komoly esélye volt petefészekrákra, de a 

betegség még nem alakult ki nála. „Úgy döntöttem, hogy amennyire csak lehet lecsökkentem a betegség 

kockázatát” – a BBC szerint a színésznő ezzel indokolta a döntését.”   
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