
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. 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.
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  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!

Szivárgás esetén nem alkalmazható!
Sorba kötve nem alkalmazható!
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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. 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?)  
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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.

   Jogos védelmet megvalósító megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében Polt Péter legfőbb ügyész és
Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez is megküldve, mint közérdekű bejelentés és közérdekű feljelenő irat.
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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!
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