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Tejfalussy  András  méréstani  szakértői  állásfoglalása  Ph.D.  Sándor  Peresztegi  az  Európai  Unió 
Apostille Jogkörű Független Orvosi Tanácsadója – a Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biomedicina 
főigazgató  rákbeteg  gyógyítási  lehetőségekkel  kapcsolatban  közzétenni  kért  közleményével  (1. 
melléklet) kapcsolatban. 

Kedves Sándor!

Azt  írtad egy  korábbi  írásodban, hogy  „A  sejtek  feloldása  a  legjobb  mód  a  rákos  sejtek 
eltávolítására". 

Ezzel kapcsolatban, a beteg sejtek feloldásáról, feloldódásáról a következőket derítettem ki:

•A sejteket  a  tiszta  víz  oldja  fel,  amiben csak  konyhasó van.  A feloldás  a  sejtmembrán 
gyenge pontján indul el. Úgy, hogy a víz kioldja a káliumot, amiből kb. 50-szer több van a 
sejten belül, mint a sejt körül.

•Ez az osztódás helyén a legvalószínűbb. Akkor, amikor egy sejt két sejtre válik szét. Az 
osztódás helyén gyenge a membrán és emiatt kioldódik a kálium és behatol a nátrium. A a 
sejt körüli folyadékban ugyanis sokkal több nátrium van, mint az ép sejteken belül. 

A tényleges gyógymód ezen alapul, lásd 2. melléklet. A lúgosítás, a bélen át oxigén bejuttatás és a 
lelkizés  rákbetegség  kiküszöbölő  hatása  nem  bizonyítható  konkrét  mérésekkel.  Ugyanakkor  a 
helyes víz,  konyhasó és kálium dózisok nem konkretizálása is  probléma. Ha ezek egyidejűek a 
vérelektrolit  helyreállítással  és  desztillált  vízzel  sejtfeloldással,  akkor  ezekre  is  ráfogható  a 
gyógyulás.

Részemről  azt  javasolhatom,  hogy a mellékelt  méréstani  szakértői  dokumentációt  juttassátok  el 
valamennyi  orvoshoz  és  természetgyógyászhoz,  hogy  tudjanak ezekről  a  mérhető,  látható 
helyreállítási mechanizmusokról.

Verőce, 2015. 01. 30. 
Üdvözlettel, Tejfalussy András
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A biogyógyászat vívmánya – a rákgyógyítási technikák egyesített alkalmazása – 
KÖZLEMÉNY – az orvosi társadalom és a rákos betegek részére

 A rák akár négy hónapon belül gyógyítható. De ez csakis a kellő módszerekkel lehetséges. Néhány rákfajta 
akár órákon belül is elpusztítható. Sok orvos ismerhet spontán gyógyuló eseteket.
 Az első feladata a betegnek, a hozzátartozóinak és az orvosnak, hogy előbb a helyes módszert kell 
megtalálni. 
 Voltak, akik zarándoklásuk után gyógyultak meg. De nem a hely gyógyította meg őket, hanem az oda vezető 
út, - vagyis hittek a gyógyulásukban, ezért az immunrendszerük beindította az öngyógyító folyamatokat a 
szervezetükben (lásd: ÖNGYÓGYITÁS (Az emberi test csodája) A rák gyógyítása című könyvemet) és ha 
életmódot is váltottak, a sikeres gyógyulás útjára léphettek.
 Fontos, hogy a szervezetet lúgosítsuk és méregtelenítsük – erre szolgál a fermentált (erjesztett) tápanyagok 
fogyasztása és a FLANOX antioxidáns elixír.
 A SPOONZ bélbaktérium tartalmú joghurt fogyasztása, segít, hogy a lyukacsossá vált bélrendszert be tudjuk 
foltoztatni.
 A szervezetet oxigénnel dúsíthatjuk a THETIS oxigénnel dúsított természetes bükki forrásvízzel, (Kalcium 
95 mg/l, Magnézium 28 mg/l, Nátrium 12 mg/l, Szulfát 0,86 mg/l, Kálium 2,6 mg/l, CO2 2 mg/l – tehát 
nyomelemekben is arányosan megfelelő) ami felgyorsítja a rákos sejtek pusztítási folyamatát. 
Ha sok nyers zöldséget fogyasztunk, mindent, ami zöld, akkor sok klorofil kerül a szervezetünkbe, ami a 
testünket sok oxigénhez juttatja, ez által szintén felgyorsulhat a rákos sejtek pusztulása.
 Mindig hangsúlyozom, hogy a szervezetet el kell látnunk kellő mennyiségű Kalcium-Magnézium-D-vitamin 
komplexszel, amit csak egyetlen gyógyszerben találhatunk meg a kellő minőségben, ez pedig a Cal-sea-um 
nevű Neways által forgalmazott gyógyszer – ami már évtizedek óta bizonyítja világelsőségét – ami szintén 
erőteljesen lúgosítja a szervezetet. 
 Amint a szervezet kellő módon lúgossá válik, a ráksejtek szaporodása azonnal leáll, persze ez eltarthat 
néhány hónapig is. A pH értéket 0 és 10 közé kell állítani – a 7-es érték a közömbös szint, tehát ennél egy 
kicsivel kell lúgosabbá válnunk – a 7,36 pH az ideális szint, de a rák elleni küzdelemben a 7,5 pH szükséges 
átmenetileg, mert a szervezetet túl kell lúgosítanunk, amíg a rákos sejtek elpusztulnak. De ezután sürgősen 
vissza kell állítanunk a pH értéket a normális 7-es szintre.
 Kellő minőségű természete C-vitamin fogyasztására is figyelni kell, hiszen ezzel megerősítjük szív- és 
érrendszerünket, ami segít a rák leküzdésében is.
 Sajnos, a természetes C-vitaminokat ki akarják vonni a forgalomból és helyettük a hatástalan szintetikus C-
vitaminokat akarják népszerűsíteni. 
 Ami szintetikus, az már nem olyan hatásos – lásd az E-vitamin esetét – bebizonyosodott, hogy a vegyszerek 
nem hatnak, csak a természetes anyagok. 
 A Vívj! Harcolj egészségedért! című könyvemben olyan receptek is találhatók, amelyek segítenek az 
egészséges ételek elkészítésében is. 
 Fontos még a helyes vízfogyasztás. A beteg két liter vízbe keverjen fél teáskanál tengeri sót, mert a test 
helyes működéséhez minden esetben sóra van szükség, mert a testi funkciókat az elektromosság biztosítja, 
elektromosság pedig csak megfelelő mennyiségű só segítségével hozható létre. A sóhiány a vérnyomás 
problémájához is hozzájárul.

Sajnos, igaz, hogy az asztali só gyakran tartalmaz egyharmad üveget, egyharmad homokot és egyharmad sót 
– ez pedig az érrendszer sérüléséhez vezethet – ezért az immunrendszer koleszterinnel védekezik, hogy 
elállítsa az érfalak belső vérzését, ez az valódi oka az érszűkületnek, ami magas vérnyomáshoz vezethet. 
Ellenben, ha nincs elegendő koleszterin a szervezetben, az halálhoz is vezethet.
 Tehát nem kell védekeznünk a magas koleszterin ellen. A túl sok koleszterin nem okoz halált, példa erre, 
hogy sok embernek a koleszterinszintje elérheti a hatszázas szintet, mégis egészségesek. Tudjuk, hogy az 
égési osztályon a betegekkel naponta több mint húsz főtt tojást megetetnek, mert ez emeli a 
koleszterinszintet, ami pedig gyorsítja a sebek gyógyulását, mert így épít új egészséges hámsejteket.
 Tehát nem a só és nem a koleszterin okozza a betegséget… 
 A gond az, hogy a sót káliummal dúsítják, ez pedig felborítja a kálium-nátrium egyensúly, ami pedig a 
legfőbb okozója a ráknak (lásd a Tudományos Rendőrség PJT. jelentéseit, amely igazolja, hogy földünkön 
tudatos népirtás folyik).

2/3. oldal, 2015-01-30, Iratjel: Peresztegi-Sandor-publikacioi-150130

www.tejfalussy.com



 Ha valaki beteg lesz, azonnal nyers ételekre, diétára, nyers zöldségek fogyasztására kell buzdítani… és a 
fent közöltek aktív alkalmazása is szükséges… 

Tejfalussy András pontosító megjegyzései:

1./ A többség csak a hittől nem gyógyul meg. 2./ A gyomorsavat nem lehet lúgosítani. A zsidó rákbetegek 
gyógyítására használt, a vérbe közvetlenül beadagolt, csakis desztillált vízből és konyhasóból lévő Salsol 
infúziós oldat pH-ja nem lenne 5,5 és 7 között, ha a tényleg a pH lenne a lényeg, s az, hogy 7,5-e növeljék.
3./ Nem a 7,5-ös pH-tól oldódik fel a rákos sejt, hanem a túlnyomással jelenlévő desztillált víz kálium kioldó 
hatásától és a többletnátriumtól. 4./ az erősebb lélegzés sokkal több oxigént juttat a vérbe, mint az oxigénes 
víz. 5./A vitaminok túladagolása vitaminvesztésre állítja át a szervezetet, és utána állandóan vitaminhiányos 
lesz, ha a túladagolást abbahagyják. 6./Milyen mérés bizonyítja, hogy a mesterségesen előállított C-vitamin  
(aszkorbinsav)  hatástalan?  7./Az  E-vitaminnál  tapasztaltak  hogy bizonyítják,  hogy csak  az  összes  többi 
természetes vegyi anyag nem hat? 8./Tengeri só a mérgező kálium, és a mérgező brómsó is. Tiszta NaCl  
konyhasót kell használni. 9./Felnőttnél a vérbe juttatott helyes víz, konyhasó és kálium dózis napi kb. 3 liter 
víz, 27 gramm NaCl és 0,4 gramm kálium, lásd a Ringer-infúziós oldat, étkezésnél is irányadó dózisait.  
10./A nyersdiétáknál  fokozottan  ügyelni  kell  a  kálium-nátrium  dózisarányra.  A növények  tele  vannak 
káliummal, de alig van bennük nátrium. Ügyelni kell a kálium bejuttatási sebességre. pl. 1 db. banánban kb.  
0,5 gramm kálium van. Klinikai ellenőrző mérések bizonyítják, hogy egy órán belül már 1 vagy 2 grammnál  
több kálium minden előtte egészséges felnőttnél is vesemérgező. Emellett rontja a szívműködést is. Nem is  
szabadna előírni „napi” káliumdózist, a gyorsabb bevitel több mint tízszer mérgezőbb hatását elhanyagolva! 

2. melléklet

RÁKOT OKOZÓ  ORVOSI  TERRORIZMUS ELHÁRÍTÁSA (Magyar  Önvédelmi  PJT).  Ügykód: 
rakbetegsegterrorizmus-elharitas150129
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