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SZÉLHÁMOSKODÁS A RÁKBETEG GYÓGYÍTÁSI ÚJ MÓDSZEREKÉNT REKLÁMOZOTT
„ÚJ ORVOSLÁS, NÉMET MEDICINA” ELNEVEZÉSŰ „LÉLEKKEZELÉSI MÓDSZER” IS ???
Véleményem szerint az "Új Orvoslás, Német Medicina" elnevezésű zsidó módszernél elhallgatják a
nem zsidók elől a rákbetegség elleni tényleges titkos gyógymódot, amit a megtudásáért Dr. Hammer
által megkeresett világfőrabbi "térdenállásos könyörgésre" sem árult el, vagy ha mégis, akkor azt
neki is, csak zsidók gyógyítására engedte alkalmazni, kötelezve őt, hogy titkolják a nem zsidók elől.
Ismételten szólok, hogy a rákbetegség tényleges gyógymódja a SALSOL-oldatos és vagy étkezési
desztilláltvíz kúra. A SALSOL infúziós oldatban kizárólag nagy tisztaságú desztillált víz és nagy
tisztaságú („gyógyszerkönyvi tisztaságú”)konyhasó van. 1 liter SALSOL-ban 9 gramm konyhasó
van. Vagyis 110 a desztillált víz és a konyhasó súlyaránya. A SALSOLA infúzióban is ennyi. A
Ringer infúzióban van kálium is. A konyhasóhoz képest kb. olyan arányban, mint az elektrolit
szerepű testnedvekben, a (vérelektrolit) vérszérumban. A rákbetegség elleni védekezéshez, a
desztilláltvíz kúra alatt, de általában is, ezen anyagok bejuttatásánál a Ringer infúziós oldat szerinti
víz : konyhasó = 110, és nátrium : kálium = 30 dózis arányt kell alapul venni. Ugyanis ezek az
élettanilag optimális VÍZ : KONYHASÓ : KÁLIUM pótlási dózis arányok. Akik ezt a dózis
összefüggést eltitkolják a nem zsidó betegek elől, azok a (Talmudban is, lásd Baba kamma 93 b. lap
és Taanith 10 a. lap szereplő) legalapvetőbb természetes gyógyító és egészségvédő módszerről
terelik el a figyelmet!
Az is szélhámoskodás, hogy "elsősorban lelki okokra" fogják rá a hiányos konyhasópótlás és a
káliumot túladagolás rákbetegség okozó életrövidítő (és ivartalanító) stb. hatásait, amit az 1950-ben
Nobel-díjjal is jutalmazott tudományos kutatók kísérletei, a konkrét dózis-hatás-vizsgáló-mérések, a
patkányoknál és embereknél is egyértelműen, tényszerűen bebizonyítottak, s ezzel persze azt is,
hogy tévednek, vagy tudatosan hazudnak, akik a „Stop só programot” és a hasonlókat bebeszélik.
Jogos védelemként, mint nyilvános közérdekű tájékoztatást kapja: Biologika Szabadegyetem
<titkarsag@biologika.hu>
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