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(ygyula, 2010.09.30 13:45)  

A stressz általánosítását kidolgozva, összehangolva a betegségek informatikai vonzatával, arra a 

következtetésre jutottam, hogy az általánosíott stressz sémája alkalmazható minden 

információrendszerrel működő rendszerre, legyen az egy gyár, egy állam egy ember. A lényeg a 

következő: amikor egy rendszert egy hatás ér, az védekezésként túlinformálódik, ez 

túlenergiahasználathoz vezet. Ha ez az állapot nem csillapul időben a rendszer a túlinformálásra 

használja az életéhez szükséges energiát is és elpusztul. Itt az energia teljesen általános: lehet pénz, 

étel, élniakarás stb. Ennek a leosztása a különféle szervekre, az ember esetében az orvostudomány 

területe. Mennyire tudjuk hasznunkra fordítani, ha ezeket tudjuk, és hogyan, azt még gyűjtögetem.  

 

Battonya 

(Imax, 2010.09.29 11:12)  

Véleményem szerint a Tejfalussy Úr által vázolt hatás a megbomlott egyensúlyi viszonyokról 

kétségtelen, jelentős egészségkárosító hatása igazolt. Viszont a betegségek pszihoszomatikus eredete is. 

Ezt nem a Hammer találta ki, már régóta ismert. Én úgy vélem, hogy az a rendszer mely bennünket egy 

bizonyos egészségügyi és mentális szinten akar tartani, nem bíz semmit a véletlenre. Úgymond két 

irányból támad. Egyrészt fizikai másrészt, szellemi vagy energetiki irányból. Így mindkettőkük 

munkásságát nagyra tartom és figyelemmel kísérem.  

 

2621 Verőce, Lugosi u. 71. 

(Tejfalussy András, 2010.09.28 12:58)  

Tisztelt Hölgyek és Urak! 

 

A megbetegedések nagyságrendi elszaporodását, így a rákbetegségekét is, nem a főleg lelki okok, 

hanem a hullák vérszéruma szerinti 1 : 1 nátrium : kálium arányt étkezési optimálisnak hazudás idézte 

elő. Az egészséges élő ember testnedveiben, vérszérumában, s a köldökzsinór vérben, a magzatvízben, 

valamint a fiziológiás sóoldatban, de az élő tenger vizében is, 30 : 1 az optimális nátrium : kálium 

arány. Népirtási célú tudatos csalás, hogy bebeszélik az 1 : 1 arányban való étkezési nátrium : kálium 

pótlást és ennek Nobel-díjas kutatók (1950) mérései alapján ismert népirtó hatásait lelki traumákra 

fogják rá. 

 

A Talmud zsidó törvénykönyv szerint (lásd Taanith 10. a. lap és Baba kamma 93 b. lap) a desztillált, 

teljesen tiszta ivóvíz és az erősebben (fiziológiás mértékben) sózott kenyér a legjobb valódi gyógyszer 

a legtöbb súlyos betegségnek az elhárításához is. 

 

Miután a lakosság észrevette, hogy zsidók kb. 98%-a kigyógyul a rákból, ki kellett valamit találni, ami 

a tényleges gyógymódról eltereli a kemoterápiával gyilkolt nem zsidók figyelmét. Ez az "új orvoslás" 

szélhámosság, amelynél csak lelki okokra vezetik vissza a konyhasó helyett a kálisót pótoltatással 

(kálium túladagolással), s a vírusos, szennyezett ivóvízzel előidézett rákos megbetegedéseket is, egy 

főrabbinak a nyilvános közreműködésével. 

 

Valójában a zsidókat az O.Z.A. Hanish által leírt orvosi desztillált víz kúrával gyógyítják, s annak  

infúziós változatával, miközben biztosítják a fiziológiás konyhasó (NaCl) póltást is. Lásd: a 



www.aquanet.fw.hu és http://desztvizhonlap2.atw.hu honlapokon. 
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