
Miért hirdetik a gyógyító desztilláltvíz és konyhasó életveszélyes mérgezőségét, és a túladagolt kálium
egészségjavító hatását egyes orvosok

A többsejtű élőlények, növények állatok és emberek sejtmembránjaiban ún. „nátrium- kálium” pumpa vezérli
a környezettel való kapcsolatokat.  Az őket  körülvevő víztérvíz, nátrium, klorid és kálium tartalma,  mint
elekrolit . Vagyis a sejtek közötti elektromos kommunikációt és a sejtek tápanyagfelvételét is.  

Egészséges ember testnedvei, a vérszéruma minden 1 litere is, vízben (H2O) feloldva, 9 gramm konyhasót
(nátrium-kloridot) és 0,12 gramm káliumot tartalmaz. Ugyanilyenek ezen anyagoknak a régóta alkalmazott,
gyógyhatású Ringer infúzióval bejuttatott dózisai is. A Ringer infúzió napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm
konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe!

A tiszta esővíz (ami desztillált víz)  és a hozzá társított megfelelő mértékű tiszta konyhasó egészségvédő- és
gyógyító hatását egyesek azért titkolják,  mert a Biblia és a Talmud előírja, hogy csak a zsidók tudjanak róla,
csak ők gyógyulhassanak tőle, csak nekik biztosítsa a nemzőképességet és a hosszú ,egészséges életet. (II.
Mózes 23. 20-33 és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kama 93 b. lap.)

Ez az oka, hogy számos orvos azt terjeszti a desztillált ivóvízről, hogy mérgező. „Vízmérgezésnek” nevezték
el, és elriasztják a magyarokat a szükséges mértékű, vízpótlás arányos étkezési konyhasó fogyasztástól is.
Tanulták, tudják, hogy a túl sok desztillált víz akkor lehet egészségkárosító, ha nem társul hozzá megfelelő
dózisarányú konyhasópótlás. (Kb. napi 10 liter desztillált víz konyhasó pótlás nélkül elfogyasztása  veszélyes
elektrolit zavart tud okozni.) Közben a SALSOL és SALSOLA infúziókban 99% a desztillál víz és 0,9% a
konyhasó, s nincs bennük más anyag! A SALSOL és SALSOLA infzióval kb. 98%-os sikerrel gyógyítják ki
a hithű zsidókat a rákbetegségből is! Állítólag a világfőrabbi tillja, hogy a nemzsidókat is meggyógyítsák.

Megoldás: a hatékony orvosi desztilláltvíz kúra a  www.tejfalussy.com honlapom 1. email könyvében van
leírva. Prof.  Papp Lajos szívsebész professzor vonatkozó előadása pedig a 10. videó. Szakvéleménye az
ellenőrzötten gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasó feliratán is szerepel (lásd: www.tisztaso.hu):

Egyébként: A pápák szerint a három legfontosabb szó az „igen”, a „só” és a világosság”. („Só” alatt a tiszta
konyhasót kell érteni, nem pedig az interneten kosher tanúsítványal reklámozott BONSALT kálisót!) 1950-
ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik hatás mérésekkel bizonyították a hiányos konyhasópótlás és a túlzott
káliumbevitel  életrövidítő  és  nemzőképtelenség okozó biológai  hatását.  Ezt  elhallgatva hirdeti  az  izraeli
HAAREC lap, hogy 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi. Ez a sózási csalást kb. 4 nemzedéken át
akalmazva érhető el. A „keleti férfiak” azért maradhattak nemzőképesek, mert őket még nem mérgeztetik.

Ezért nem lépnek fel zsidók is a patkányméreg kálisót „kosher étkezési BONSALT sóként” hirdetők ellen?! 
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