Code: rakbetegseg-elleni-tenyleges-gyogymod-ta-120906

Kiderítettem a rákbetegségek ellen is nagy százalékban hatásos, de a
nemzsidók elől a világfőrabbi által (?) eltitkoltatott* zsidó gyógymódot
A Tórában és a Talmudban is már szereplő (Mózes II. 23., 20-33., V. 7., 2, 22, +
Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap), de a világfőrabbi parancsára a
nem zsidó betegek és orvosaik elől titkolt, hatásos gyógymód*, amivel zsidó orvosok
(egy főrabbi szerint is) kemoterápia nélkül 98%-os sikerrel meggyógyítják a zsidó
rákbetegeket, nem lehet más, mint az alábbi, már többen is elismerték, hogy így van:
Gyógymód: 2 óránként, pár perc alatt, infúzióval tiszta desztillált vizet kell a vérbe
juttatni, s utána fél órával NaCl-ot pótolni. A nagy oldóképességű tiszta desztillált víz,
a káliumot kioldva belőlük, megsemmisíti a gyengébb membránú rákos, gyulladásos,
stb. sejteket, majd eltakarítja a maradványaikat, s a hibás sejtek helyét a szomszédos
egészséges sejtek osztódása folytán létrejött hibátlan sejtek foglalják el. A daganatok
méret csökkenését, eltűnését az ismert képmegjelenítő mérésekkel lehet, ill. célszerű
ellenőrizni. A Dr. O.Z.A. Hanish által leírt „étkezéses orvosi desztilláltvíz-kúra” a
www.aquanet1.net76.net honlapomon is megtalálható. Aki nem tud a jobb, infúziós
változathoz orvost találni, reggel ébredéskor és utána 2 óránként (70 kg körüli
testsúly esetén) alkalmanként 4 dl tiszta desztillált vizet juttathat be szájon át
egyszerre, gyorsan, összesen napi kb. 3,6 litert (célszerű jelzőórát használnia). A
gyógykúra részletei: 1./Közben, hogy a desztillált víz kevés más anyagot oldva
jusson el a vérébe, 3 napig nem szabad a desztillált vizen kívül más italt vagy ételt
fogyasztania. 2./A 4. napon, a desztillált vizet ivás és NaCl-ot nem evés miatt helyre
kell állítania a testfolyadékai élettanilag optimális fiziológiás víz/NaCl arányát: pl. a
SALSOLA infúziós oldatos infúzióval lehet a tiszta NaCl-ot a vérbe juttatni, vagy
tiszta NaCl-dal sózott desztillált vizet ivással, vagy tiszta NaCl konyhasóval sózott,
0,5 gramm/óra, ill. 2 gramm/24óra káliumnál nem többet bejuttató, minden káros
vegyszertől mentes kenyérrel, vagy egyéb vegetáriánus étellel. Aki nem sózza
elegendő mennyiségű tiszta NaCl konyhasóval a nátriumnál sokkal több káliumot
tartalmazó növényi eredetű ételt, egy idő múlva vágyni kezdhet az erősen sózott
húsételre. Azért, mert korábban nagyrészt a sózott hús és a kenyér és más sós tészták
pótolták a szervezete által veszített NaCl-ot. Akit az orvosa vagy természetgyógyásza
eltilt az NaCl-dal sózott kenyér, sózott tészta fogyasztástól, a konyhasó pótlás ezen
lehetőségeitől, esetleg jobban érzi magát az újabb húsevéstől, de nem húsra, csak
konyhasóra lenne szüksége. Aki tiszta NaCl konyhasóval jól (fiziológiásan) sózza a
vegetáriánus ételeit, fenntartja a testfolyadékai nátrium/kálium egyensúlyát, nem lesz
nátrium hiánya, vagyis nem lesz ún. „vízmérgezése”, s egy idő múlva valószínűleg
ösztönösen is undorodni fog a húsevéstől. Akit rákbetegség veszélyeztet jól teszi, ha
az immunrendszerét túlterhelő (dög)húsevést végleg elhagyja! 3./A testsúlyvesztés
kompenzálására az 1. és 2. szerintieket infúziós tápanyagpótlással és/vagy a Dr.
O.Z.A Hanish által leírt desztilláltvíz-kúra szerinti, de NaCl-dal sózásos vegetáriánus
diétával célszerű folytatni. 4./ Teljes gyógyulásig kell ismételni az 1-3. szerintieket.
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Biokémiai fajirtás, hogy a kormányok életveszélyesen mérgezőnek hazudják a tiszta
desztillált vizet ivást és a tiszta NaCl konyhasóval normális (fiziológiás) mértékben
sózást, és az NaCl konyhasót a KCl kálisóval helyettesítik. Hazánkban "Nemzeti
Sócsökkentési, STOP SÓ program"-ként bebeszélik ezt az önkiirtást, a normálisan
sózott élelmiszerek előállítóit ún. "CHIPS ADÓ"-val büntetik, s ezen bevételéből ígér
fizetésemelést az orvosoknak a kormány, ami korrumpálja az orvosokat, akiknek
emiatt nem érdekük feljelenteni az élettanilag optimális víz/NaCl/kálium pótlási
arány meghamisítóit. Étkezésnél és infúziónál egyaránt optimálisak élettanilag a
Ringer infúziós oldatnál régóta alkalmazott víz/konyhasó/kálium arányok és dózisok:

Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról
http://www.youtube.com/watch?v=9R03_qOi3V4&feature=related
3 perces videó a sóról amit megeszünk
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=mcKvATZd2e0
YouTube - Videoklipek az e-mail üzenetből

* Megjegyzés: TÖMEGGYILKOS VILÁGFŐRABBI címmel ( EmailKonyv19UjOrvoslasForabbival090209a ) a www.aquanet1.net76.net honlapomon is látható a
német közjegyző előtt egy orvosnak egy főrabbi által is aláírt nyilatkozata ez ügyben!
Verőce, 2012. szeptember 7.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló
Hungary, 2621. Verőce, Lugosi u. 71. (Sz.szám.: 1-420415-0215, a.n. Bartha Edit),
www.aquanet.fw.hu, www.aquanet1.net76.net, www.aquanet-apla.atw.hu
e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, mobil: 36/1/202181408
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ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ KÚRA
Dr. O. Z. A. HANISHTÓL

Die Heilkraft reinen Wassers /A gyógyerejű tiszta víz/
Die Mazdaznan Wasser-Kur /v í z - k ú r a /
von Dr. O. Z. A. Hanish

/Dr. O.Z.A. Hanishtól/

mit reinem dampf-destillierten Wasser /a gôzbôl nyert tiszta desztillált vízzel/
reinigt das Blut von Säuren und Salzen und befreit den Organismus
von Ablagerungen und Schlacken! /megtisztítja a vért
a savaktól és sóktól és megszabadítja az organizmusoktól,lerakódásoktól, és salakoktól./

Die Mazdaznan Wasser-Kur setzen Sie Elfolgreich ein gegen:
A Mazdaznan víz-kúrát sikeresen alkalmazhatják a következő ellen:
* Arteriosklerose /érelmeszesedés/
* Gefäßverengung undverstopfung
/érszűkület és érelzáródás/

* Gelenk- und Muskelschmerzen
/izületi- és izomfájdalmak/

* Nierenkrankheiten /vesebetegségek/
* Osteoporose /csontritkulás/
* Prostatabeschwerden /prosztatapanaszok/
* Rheuma /reuma/
* Gelenkversteifung + * Rheomatismus
/izületi merevség + reuma/

* Gich

* Ruhr /vérhas/
* Schlaffheit /erôtlenség/
* Hercz- + Hirnschlag
* Sehnen-Verkürzungen /rövidlátás/
/szívszélhűdés + szélütés
* Skrofulose im Blut /vérbaj/
* Krebs /rák/
* Stoffweschselkrankheiten /testszövet-elfajulások/
* Brustkrebs, Halskrebs, /mellrák, torokrák/ * Tuberkulose /TBC/
Eingeweidekrebs, Magnekrebs,
* Über- und Untergewicht
/köszvény/

/bélrák,gyomorrák/

/alacsony vagy magas vérnyomás/

Leberkrebs, Sarkome /májrák, szarkóma/ * Versäuerung /elsavanyodás/
* Leberkrankheiten /májbetegsége/ * Verstopfung /szorulás/
* Lustlosigkeit /kedvtelenség/
* Wassersuch /vízkór/
* Nervenleiden /idegbetegségek/
* Zuckerkrankheit /cukorbetegség/
Aile Angaben nach Dr. O. Z. A. Hanish in "Mazdaznan Wasser-Kur"
/Adatforrás: Dr. O. Z .A. Hanish: "Mazdaznan víz-kúra"./

Wußten Sie, daß in den USA dampf-destilliertes Wasser als Genuß und
Heilmittel schon seit 1894 verwendet wird ? (TUDJA-e ÖN, hogy az USA-ban a
gőzéből nyert desztillált vizet élvezeti- és egészségjavítási célokra már 1894 óta használják?!)
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Dr. O. Z. A. Hanish orvosi tanácsai
Az orvosi művek tanulmányozása nem használ nekünk semmit sem a szervezet betegségei
kezelésénél. Minden bajnál a vér van túlterhelve. Csak egy mód van a vér kitisztítására, a desztillált
v. halott víz, mellyel kimossuk a vért, mely víz nem tartalmaz semmi élő szervezetet, sem vegyi
összetételt. Ez a víz a forralásnál keletkező gőzből kondenzálódik és az olyan nyomást gyakorol a
vérre, mely pillanatok, percek alatt megsemmisíti az anyagokat, idegen elemeket, ásványokat,
savakat, melyek a vérbe hatoltak, keresztül űzi a szervezeten és rövid idő alatt elillannak.Nem
lényeges, hogy lassan v. gyorsan, melegen v. hidegen isszák-e a vizet, mindenki a maga módján,
temperamentje és állapota szerint. Az idegesek és hepatítikusoknak majdnem forrva kell inniuk.
A lényeg: a szükséges nyomást fenntartani a vérre. Ezért kell egyszerre 2 pohárral (átlag 2
deci) inni, egész napon át, míg eléri a 3-3 1/2 litert. Idősek, betegek, gyengék csak 2x1 decit
igyanak, napi 2 l-nél nem többet. Íme egy lehetséges kúra:
1. A felébredésnél reggel megisszuk az első 2 pohár vizet, melyek már az ágyhoz vannak készítve.
2. A reggeli előtt (ha egyáltalán reggelizünk) vesszük a 2. adag 2 pohár vizet.
3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön.
4. Evés előtt a 4. adag 2 pohár jön, de ennél asztalhoz ülhetünk.
5. 2 órával ebéd után az 5. adag jön - 2 pohár víz.
6. 2 órával később a 6. adag 2 pohár víz.
7. Vacsora előtt (20 óra körül) veheti a 8.-at.
8. Kevéssel lefekvés előtt a 9. adagot s ezután úgy alszik, mint egy üdvözült.
Most jön a kérdés, mit lehet a kúra mellett még enni-inni.
Azt, amit akar és amennyit akar.
Elvileg a Mazdaznanban semmi sincs tiltva, főleg a kúra alatt. Ha nincs szüksége böjtre, nem kell
semmit megvonnia magától ehet és ihat, de a kúra szabályait pontosan be kell tartani: minden 2
órában az étkezés előtt meginni a 2 pohár desztillált vizet. Mégis, súlyos betegeknek megfelelő
étrendet kell betartani a kúránál. Hamarosan megállapíthatja, hogy már a reggelinél szerényebb
lesz, miután megitta a 2x2 pohár vizet. 3 nap után már nem vágyakozik sem erre, sem arra többé,
ellenkezőleg olyan dolgokra vágyik, amire azelőtt sosem gondolt és azokat fogyasztja. Kevés idő
múlva búzadara, zabpehely és hasonló gabonaneműkre jön vágya. Ha meg akarunk szabadulni
bajainktól, úgy 1 kanál agar-agart veszünk reggelire.
Ha gyorsítani akarjuk erősödésünket, úgy este 1 kanál carageenzuzmó teát veszünk, szétmorzsoljuk
egy csészébe (előzőleg többször átmosni ) s forró vízzel leöntve megisszuk a folyadékot az alján
maradt sűrűjével együtt. Napról napra kevesebbet eszünk, nemsokára csak a felét, majd az 1/3
részét annak, amit azelőtt fogyasztottunk.
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Néhány hét múlva már a szükségleteink szerint választjuk táplálékunkat, úgyhogy egy új testet
építhessünk. 5-7 hét múlva másként kezdünk élni. Már érezzük a tisztulási folyamatot, a
vérkeringés megújulását, felfrissülését. A súlyából semmit sem veszít a kúra alatt, sőt gyarapszik,
mert mennél tisztább a vér és a testsejtek, úgy súlyosabbak lesznek. Ha túlságosan emelkedne a
súlya, úgy leegyszerűsíti étrendjét, elhagyja az olajat és vajat. E kúrában a legcsodálatosabb, hogy
nem okoz semmi gondot, minden probléma magától megoldódik, ha szigorúan betartjuk a kúra
előírásait. Világosabb gondolataink jönnek és szívesebben végezzük a légző gyakorlatainkat.
Fejlődünk, a saját gondolataink lépnek előtérbe, nem kérdezősködünk többé, gondolkodó lénnyé
válunk. Sok minden feleslegessé válik, amivel azelőtt foglalkoztunk. A kúra egyszerű, s az érdekes
benne, hogy minden megerőltetés nélkül nagy eredményt lehet elérni vele. Akár gyomorbajban
szenved, vagy a máj nem funkcionál rendesen, v. a vesék vannak megtámadva, v. emésztőcsatorna
eldugult, v. nemi bajok okozzák a rosszullétet, mert a tüdők és idegek nem végzik jól a feladatukat,
még a szív sem, s végül fekélyek jönnek, melyek rákká fejlődhetnek. Minden bajnak el kell múlnia
s ehhez a desztilláltvíz kúra elég, nem kell semmit hozzátenni. Idegbajnál ajánlatos 21 napig a kúra
idején csak pattogatott kukoricán élni, a gyümölcsöt elhagyva, míg a test újra normálisan működik.
Ha görcsök, merevedések vannak, v. az inak megrövidülnek, csak a panopraktika nyújthat
segítséget és meg kell veregetni, vagy mással ütögettetni az összezsugorodott testrészeket. A
tuberkolózis is eltűnik, ha kecsketejet adunk a betegnek, okra-hüvelyt (2 kanál) és pignons teát (1
kanál). A legsúlyosabb cukorbaj 6 hónap alatt elmúlik, melyet a közönséges orvosi előírásokrendelések nem képesek elérni. A vízi betegség, köszvény, reuma, bélbajok és skrofulózis
(vérbajok) 21 nap alatt javulnak. Ekkor 3 heti szünet következik s újabb 3 hétig kell kúrázni 3x
ismételve. Ha szükséges,folytatni kell, így 9 hónapig, mialatt teljesen kigyógyul mindenből. A rák
- bárhol legyen is, pl. mell-, gyomor-, máj- v. a belekben v. torokban, vagy egy sarcoma: ki lehet
űzni a vérből 3 v. 14 hónap közt, desztilláltvíz-kúrával. Néha már pár nap után a sebes helyek
(rákosak) megszáradnak, eltűnnek a vérből, s a baj ki lesz űzve. A gyomorrák is gyorsan gyógyul,
ha csak pattogatott kukoricán és sok friss zöldséggel él, salátának elkészítve, v. forró olajba dobva
egy pillanatig, míg így kissé meghervad - s keveset eszünk belőle. Minden savasat el kell hagyni. A
bőr színe 3 napi kúra után már kivilágosodik, rózsás lesz, s az egész testben könnyűség érzete
támad. A 2. és 3. hét után a szemek átható tiszták, fényesek lesznek s világosabb lesz a gondolkodás
és a túlérzékenység is csökken.
Túlzásba ne vigyük a vízkúrát sem, mert akkor reomára hajlamosít. Ha kimondott ellenszenv van a
vízivásra, akkor szüneteltetni kell, vagy jobban diétázni, avagy rövid böjtöket (1-2 hetenként 1
napot), bélfürdőket végezni. Ugyanakkor a soványak hízni kezdenek, míg a kövérek fogyni
kezdenek. Hirtelen, heves eseteknél elég a 3 heti kúra, másoknál 5 hétig tarthat. Aki 12 hétig bírja
megszakítás nélkül, a test minden baja lassan elmúlik, a táplálkozás mértékletes, pontos lesz. A kúra
befejeztével oly szokássá válik a víz-ivás, hogy szívesen folytatja s az esti étkezés előtt megissza a
2 pohár vizet. Így nem betegedhetünk meg többé. Miután testünk 87 %-a vízből áll és a víz, amelyet
naponta pontosan 2 pohárral desztillálva veszünk, kiviszi a sókat és savakat természetes utakon s
nem engedi többé a vért ezekkel terhelni.
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Ez a kúra 3 különleges eredményt biztosít: 1. Kimossa a vért úgy, hogy kiűz belőle minden idegen
anyagot. 2. Ezáltal minden szerv és az egész szervezet is normálisan működik 3. Ez egy fiatalító
fürdő, egy olyan fiatalodás, amilyet a fiataloknál sem találunk, mert a mirigyfunkciókat
normalizálja, s így az agyra hatva felélénkül az ember tőle. Ezt a hasznos kúrát mindig elővehetjük,
újra kezdhetjük, ha úgy érezzük, hogy a szervek nem működnek pontosan és egy pár nap v. hétig
folytathatjuk. Ha nincs is különös bajunk, akkor is segítségül vehetjük e kúrát, mert a vért időről
időre tisztítani kell, mindenkinek az ő. temperamentje szerint. Ha minden 3-5-7-9 évben 5-7 hétig
kúrázunk, úgy tisztán tartjuk a szervezetet, biztosítjuk állandó jólétünket és előrehaladásunkat az
életben. A desztillált víz a legnagyobb fontossággal s értékkel bír nemcsak az egyén, de egy egész
nép számára. Egy gondos kormányzat, melynek szívügye a nép egészsége, minden vizet duplán
desztilláltatna, mielőtt a vízvezetékbe engedné. Ha ez az eset nem áll fenn, úgy magunk
desztilláljunk, legjobb a márciusi esővíz. Az is valamit ér, ha a vizet 2x felfőzzük 5-10 percig s
közben mindig lehűtjük s az alját eldobjuk. Lehet a kereskedelemben is venni, de vigyázni kell,
hogy jóminőségű s főleg jóízű legyen!

____________________________________________________________
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lent pedig otthagyják.
A talmudi ivóvíz diszkriminációs szabály hazánkban alkalmazása:

10/14. oldal, Code: rakbetegseg-elleni-tenyleges-gyogymod-ta-121102

Kód: fajirto-torvények-hatalyon-kivul-helyezese-121028
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, a Ptk. 484-487. § alapján, közérdekű kárelhárítás keretében,
nyilvános közérdekű bejelentés, mint fajirtás elleni feljelentés a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához:
Miért engedik a magyarországi alkotmányok és egyéb törvények alapján az alkotmánybíróságok, a
magyarországi bírói és ügyészi kar, a magyarországi miniszterelnökök, köztársasági elnökök, országgyűlési
képviselők, miniszterek, s a keresztény papság, hogy a MAZSIHSZ érdekkörében a Tóra és Talmud izraeli
törvény fajirtó előírásai* érvényesüljenek a más vallású magyarok kárára? Miért engedik, hogy miközben a
hithű zsidók desztillált vízzel és tiszta NaCl konyhasóval erősen (fiziológiás mértékben) sózott kenyérrel
gyógyítják, védik magukat a betegségtől, meddőségtől és korai haláltól, a más vallású magyaroknak
bebeszéljék, hogy „életveszélyes vízmérgezést” okozhat a tiszta desztillált víz, s hogy emiatt sokkal
veszélyesebb, mint az arzénnel, növényvédő szerekkel, fogamzásgátló szerekkel, fertőző vírusokkal stb.
szennyezett vezetékes ivóvíz, s hogy legjobb, ha a más vallásúak az élettanilag optimális, fiziológiás 30:1
nátrium:kálium dózis arány helyett felnőttként tiszta NaCl konyhasó helyett KCl kálisóval, Redi sóval vagy
Bonsalt-tal ízesíttetéssel úgy juttatják be a nátriumot és a káliumot, hogy felnőttnél 1:1 legyen a konyhasó:
kálisó dózisarány, lásd a VIVEGA sókeverék zacskóira írt hamis egészségügyi tájékoztató szöveget, s hogy a
csecsemőiknél és kisgyerekeiknél 1:3 arányú legyen, lásd a HUMÁNA babatápszer dobozára írt hamis
egészségügyi tájékoztató szöveget? Miért engedik, hogy a világfőrabbi parancsa büntetlenül kirekessze a
más vallásúakat a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyító kemoterápia mentes gyógyításból? E népirtási
vádat közjegyzővel hitelesíttette és terjeszti egy főrabbi és egy orvos: internet, Német Medicina, Új Orvoslás.
Élettani mérési bizonyítékok: A vérszérum és magzatvíz 30:1 Na:K aránya, és az ennek megfelelő Ringer
oldatban a fiziológiás dózisú desztillált víz és NaCl pótlás gyógyhatása, és az NaCl-ot hiányosan pótlás és a
kálium túladagolás Nobel-díjas élettani mérésekkel bizonyított betegítő hatásai (www.aquanet1.net76.net) !
* Tóra, Mózes II. könyve 23. rész 25-33.: 25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te
kenyeredet és vizedet; akkor eltávolítom ti közületek a nyavaját. 26. El sem vetél, meddő sem lesz a te
földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem. 27. Az én rettenésemet bocsátom el előtted, és minden népet
megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet megfutamítom előtted. 28. Darazsat is bocsátok el
előtted, és kiűzi előled a Khiveust, Kananeust és Khitteust. 29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled,
hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad. 30. Lassan-lassan űzöm ki őket
előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet. 31. És határodat a veres tengertől a filiszteusok tengeréig
vetem; és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat
előled. 32. Ne köss velük szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel. 33. Ne lakjanak a te földeden, hogy
bűnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”
Mózes V. könyve 7, 22.: 2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől
veszítsd ki őket; ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok. 22: És lassan-lassan kiűzi az Úr a te
Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak
ellened! Talmud: Taanith. A böjtnap. 10 a. lap: "IZRAEL ORSZÁGA ESŐVIZET ISZIK (= desztillált
vizet), AZ EGÉSZ VILÁG PEDIG A MARADÉKOT. Izrael országa iszik elsőnek és azután a világ,
hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig
otthagyja. Baba kamma, 93 b. lap: Betegség alatt az epét kell érteni, mégpedig azért, mert az 83 betegségnek
van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. DE MINDEZT ELŰZI EGY SÓSKENYÉR ÉS
RÁ EGY KORSÓ VÍZ” (ami esővíz, vagyis desztillálódott tiszta ivóvíz). Ugyanez áll a Baba m. 107 b.
alatt is.). 94 b. lap. (Tosephot.) Az idegenek (nemzsidók) magva barommag. Ugyanez áll: a Kethugoth 3 b.
lapján a Tosephotban.) Somon bar Jochaj mondá: (...) (Ezech.34,31.): ti az én legelőm juhai vagytok: ti
embereknek neveztettek, a világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem barmoknak. (Lásd
Jabmuth 61 a.) 114.a. Rasi. Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után
tévelyegnek, barbár tanaik különböznek, mégis valamennyien bálványimádók ... Így velük úgy kell bánni,
mint a bálványozókkal szokás... így tanítja ezt a Talmud.
A Mózes V. könyve 7. 2. zsidó törvény a bálványimádó keresztényeket kiirtást is előírja. Újabban ezért
írták át a keresztény bibliákban a sózott takarmányra vonatkozó Ézsaiás 30/24. előírást „tiszta” takarmányra?
A világfőrabbi fajirtási parancsáról lásd a függelékként csatolt „EmailKonyv29-ZsidoBunozesUjorvoslas”-t!
Verőce, 2012. október 28.

Tejfalussy András Béla okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló
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További tájékozódási lehetőség az oksági összefüggéseket a „ne hidd, mérjed”
elv alapján tisztázással: HUN TV – Archivum - Tejfalussy András (előadások)
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