
FÁJDALMAK, GYÓGYSZEREK, BETEGSÉGEK NÉLKÜL!  

BÁRMILYEN ÉLETKORBAN, KILÓSZÁMRA ELFOGYÁSZTOTT GYÓGYSZEREK ELLENÉRE! 

http://www.youtube.com/watch?v=JxoEusvCtfA 

 

MEGSZABADULHATSZ EGYSZERRE MINDEN BAJTŐL: ÖNÁLLÓAN, VÉGLEGESEN, KÖLTSÉGMENTESEN, EGÉSZSÉG 
KOCKÁZTATÁSA NÉLKÜL, TERMÉSZETES, VESZÉLYTELEN MÓDON (AHOGY ÉN 65 ÉVESEN 2002-BEN). 

A BETEGSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG – A MEGTESTESÜLT ÉLETMÓD, MELYEN CSAK A BETEG VÁLTOZTATHAT.  

EZÉRT EGYEDÜL RAJTA MÚLIK AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA.  

HA SZERVEZETBEN SAV/LÚG EGYENLEGE MEGBOMLIK, MERT TESTIDEGEN ANYAG BELE KERÜL, AZ ENZIMEK AZ 
ANYAGCSERÉT NEM TUDNAK TÖKÉLETESEN ELVÉGEZNI, CSAK HIÁNYOSAN. A SZERVEZET NEM MŰKÖDIK. 

ANYAGCSEREZAVAR – AZ EMBERISÉGENEK EGYETLENEGY BETEGSÉGE (MINDEN HÍRESZTELÉS ELLENÉRE).  

AZ ANYAGCSEREZAVAR TÜNETEI KRÓNIKUS FÁRADSÁGGAL KEZDŐDNEK ÉS HALÁLLAL VÉGZŐDNEK, AMIKOR AZ 
ANYAGCSERE-FOLYAMAT LEÁLL.  

  A TÜNETEK (RÁK, AIDS, EPILEPSZIA,…VÉGTELENSÉGIG) NEM KÜLÖN, FÜGGETLEN BETEGSÉGEK.    

EGYETLEN  ÚT AZ EGÉSZSEG FELÉ – HELYREÁLLÍTANI A MEGBOMLOTT SAV/LÚG EGYENLEGET (TÁPLÁLKOZÁSSAL).  

A TÖBBIT ELVÉGZI AZ ÚJRA MŰKÖDŐ SZERVEZET (MEGEMÉSZT MINDEN IDEGEN FEHÉRJET, A TUMORT IS).   

GYÓGYÍTÁSBAN A FOLYAMATOSAN ÚJJÁÉPÜLŐ TESTHEZ  HOZZÁFOGHATÓ EREJÚ ÉS EREDMÉNYESEBB GYÓGYÍTÓ 
NEM LÉTEZIK. 

A TESTNEK EZ A VELESZÜLETETT ÚJJÁÉLÜLÉSI TULAJDONSÁGA, KÉPESSÉGE, AZ ÖNGYÓGYULÁSA – A 
TEREMTŐTÓL VAN, ÉS EZ KÜLÖNBÖZTETI AZ ÉLŐT AZ ÉLETTELENTÓL.  

ÚJJÁÉPÜLÉS=ANYAGCSERE SORÁN FOLYAMATOSAN KELETKEZŐ ÚJ SEJTEK EYSZERRE CSERÉLIK KI MINDEN 
ELHASZNÁLODÓTT, SÉRÜLT, BETEG, HOLT SEJTET MINDEN SZERVBEN, NEDVBEN, SZÖVETEKBEN.  

http://www.youtube.com/watch?v=JxoEusvCtfA�


 EZ AZ EGYETLEN VALÓSÁGBAN LÉTEZŐ GYÓGYÚLÁSI FOLYAMAT – AZ ÖNGYÓGYULÁS.   

A fenti kijelentéseimre saját gyógyulási tapasztalatom eredménye jogosít fel: 2002 közepétől a mai napig 
egyszer sem voltam meghűlve, nem volt hőemelkedésem, nem romlott fogam, nem szedtem semmi 

gyógyszert, vitamint, ásványt, táplálék kiegészítőt.  
Minden betegség elmúlt, és nem jött vissza! 

Az emberek unszolására kisnyugdíjamból kiadtam két könyvet a 
tapasztalatomról. 
 

Dr. MOLNÁR ALBINA KÖNYVEI 

         Élj fájdalom és gyógyszer nélkül 

         a természet törvénye szerint 

                                                                      (gyakorlati alapszabályok)  

                                                                               (az a könyv elfogyott) 

 

Akkor, amikor azt kiadtam, nem értettem, azt, amit fent említem, a gyógyulást a szervezet nagytakarításának 
véltem, a könyvemet a szervezet nagytakarításának hirdettem.  

Májtisztítás, előtte vastagbéltisztítás, tiszta víz, különvált étrend – erről írtam. Hittem, sok külön betegség van.  

Ami elmúlt:  

Gyerekkorom óta kísért, egymást követő meghűlések, szövődményekkel szívre és izületekre. (miatta 
évhalasztás az iskolában, eltiltás a tornától, majd mandulaműtét, amely nem használt). Évtizedekig ősszel és 



tavasszal (megelőző) antibiotikum-kúrák, többszöri korházi kezelések a szívemmel és izületekkel. Egyszer TBC- 
pozitív tesztem is volt. Egyre súlyosabb izületi gyulladások. 1996-ban középfokú csontritkulást állapítottak meg. 
A gyógyszerre, amit írtak, úgy éreztem, a szervezetem önmagát emészti. Egyre súlyosbodóbb egészségromlást: 
jöttek a lumbágók, először évente egyszer, majd kétszer. Térd-, forgó-, váll-, derékfájdalom, majd sarkamon 
sarkantyú nőtt ki. Hormonkezelésre, a méhfalon mióma keletkezet, mely egy év alatt 12x-re nőtt. Újabb 
gyógyszerekre – gomba, kandida, reflux, gyomorpanaszok, sebek a gyomorban és emésztőtraktusban, 
Helicobacter pylori, magas vérnyomás, álmatlanság, erős májfájdalom, húgyhólyag-gyulladás, pisilési inger stb. 
2002-ben átestem az orrsövény műtéten, amikor végre diagnosztizálták a 30 éve tartó krónikus 
arcüreggyulladásomat. A műtét nem oldott meg semmit, a fülem tönkre ment. Megértettem, ez az út nem járható, 
más megoldás kell. Két év alatt 8x kitisztítottam a májam, nyers koszt lett a domináló, elmúlt minden bajom. 

A sztorimban a leghihetetlenebb talán az, hogy igaz. : 63 évesig szokásos betegkálvária: időpontok, orvosi 
várok, kezelések, vizsgálatok, küldözgetések egyik helyről a másikba, gyógyszerek… Aztán 2 év alatt 
teljes felépülés, ennyi kellett a szervezetnek, hogy kitisztuljon, és felépüljön.  

Évtizedes hosszú gyógyítás után, gyors gyógyulás egyszerre mindenből! 
Sokan jópofán hencegtek volna, mint egy kuriózumról, vagy a szerencséről. Én tudtam: ez nem véletlen és nem szerencse. 

Nagyon csodálkoztam, hogy minden betegségem egyszerre elmúlt. Az orvosok értetlenül nézték a leleteket.  

A tényre, magyarázatot kerestem. Megtaláltam. Pénz és szponzorok nélkül kiadtam Lenni, vagy nem lenni… 
második, az életem legfontosabb könyvemet, melyet kicsi unokáimnak szántam, hogy senki se mossa ki az 

éretlen agyaikat.  

 A benne lévő ismeretek nélkül nem érthető semmi: se egészség, se betegség, sem maga az élet.  

 



Költség-, és kockázatmentes, természetes, intelligens, veszélytelen, gyors, biztos, biztonságos 
gyógymódot a működő test tudja és végzi, ha nem öljük azt folyamatosan esztelen, életölő 

szokásainkkal.   
 

A test nem külön alkatrészekből áll. Nem lehet külön részeket, szerveket gyógyítani, a szervezetben semmi 
se létezik külön, minden összefügg. Ezt az ősi kódolt tudást őrzi, hordozza a nyelv évezredeken keresztül: 

EGÉSZSÉG! 
Balesetek a kivételével!  

 
Mivel saját esetemből indulok, senkivel nem vitatkozom semmiről!  

 
 

„LENNI, VAGY NEM LENNI! 170 ÉVE TITKOLT TUDOMÁNY, TUDÁS ÉS 
IGAZSÁG A BETEGSÉG EREDENDŐ OKÁRÓL” 

Az élet és halál, az egészség és a betegség megértésének kulcsa.  

A túlélési egészségstratégia. 

Az élettel, egészséggel és a vagyonnal felérő, az emberek elől féltve titkolt, 
szenzációs, egyedülálló információ. 

 

Gyógyulás van, azt a működő testem eredményesen elvégezte 2 év alatt.  

Létezik-e gyógyítás, ha az évtizedeken át csak az állapotromlást hozta? 



Szertefoszlott az illúzióm, hogy minden az egészségért van, rájöttem:  

a „gyógyítás” – az emberi szenvedés pénzzé váltása – hatalmas pénz, biztos üzlet.  

Az egészséges ember nem pénzforrás. Nincs belőle haszna sem a gyógyszer-, sem a betegségiparnak. 

Egészség körüli misztifikálás, az emberek manipulálása – olyan ősi trükk, mint maga az ember és a betegség.  

Közülük melyik igaz, és melyik szemenszedett hazugság, nehéz eligazodni. Az információs háborúban a reklám-
nagyagyúi naponta élésben találják el tömegeket saját otthonukban. 37000 diéta, 100 millió „gyógy-”, 
immunerősítő, vitamin, ásvány csali-szóval ellátott szintetikus vegyület ádáz csatát vív a vevőkért.  

Négy reklámból három – gyógyszert reklámoz, és nagyon meggyőző tud lenni a megrendelők pénzéért.  

Fel kell ismerni saját érdekeinket, különválasztani azokat a pénzérdekelt reklámoktól.  

Az egyetlen igazság az, hogy senki nem tesz minket egészségessé, mert nem áll érdekében.  
A betegség – vizsgálatok, kezelések, gyógyszerek – csillagászati pénz, biztos üzlet.  
A betegség oka az emberben van, ha ő kiküszöböli az okot, az egészsége helyre áll.  
Ezt senki nem tesz helyette, mert ez a gyógyszer-, és a betegségipar halála. 
Jó akaró sem segíthet. Kívülről senkit nem lehet meggyógyítani, mert nem lehet helyette élni: gondolkodni, 
érezni, tanulni, enni, inni, emészteni, üríteni, lélegezni, mozogni.  
És önmagától kívülről senkit nem lehet megmenteni.  
Mindenki mást tud, és mindenki úgy gondolja, hogy ő tudja a dolgokat a legjobban. Aki másképp tudja, mint ő, az 
”rosszul tudja”. Magát tartja a legokosabbnak, azért él így, mert így helyes, és fáj, ha nincs igaza. 
Segítséget betolakodásnak veszi, nem enged be. 
Az információból minden ember csak azt hallja, látja, érti, amit akar, ami öt erősíti.  
És végül, mindenki mindent másképp érti és csinálja. Ahány ember, annyi út.  
Platón mondta: „mindenkinek igaza van, ezen kívül van még igazság, a Teremtőnél”.  
Ha az élet nem igazolja az ember igazát, érdemes elgondolkodni és változtatni az „igazán”.   
 



Érték-e az egészség? 
2011-ben nemzetközi felmérésekre bukkantam rá. Különböző országokban mérték fel, a lakosság hány 
százaléka érdeklődik az egészség iránt, és az értékrendben hányadik helyen áll az egészség. Az eredmény 
mindenütt hasonló: 5% érdeklődik, az nem tudni, köztük hány %-a hajlandó az ujját megmozdítani önmagáért. 
Az értékrendben az egészség ötödik helyen áll.  
Az egészség, mint a levegő, ha adva van. Nem fizettünk, és nem dolgoztunk érte, amíg van. Nehéz értékelni. 
Ezért az egészséget nem érezzük személyes vagyonnak, tőkének, jól hasznosítható árúnak.  
De ha nincs levegő, elzárják? A betegség az embert tehetetlen húsdarabbá képes változtatni.  

Csak saját tapasztalataim, saját véleményem, és következtetéseim írom le, amelyek a gyógyulásomból 
keletkeztek, és a felkutatott válaszokat a kérdésekre, pontos hivatkozásokkal a forrásokra. Senkit nem 
szándékozom se rá-, se lebeszélni semmiről, saját tapasztalatomat adom át. Ez az egyetlen cél.  

Ebben az információban csak a beteg érdekelt, aki betegségből, gyógyításból él, majd lejárat.  

A könyvemnek nincs vastagsága, se felesleges szava, ez nem olvasmány, hanem útbaigazítás. 

Az előzmények  
2006-ban, amikor „Élj fájdalom és gyógyszer nélkül” megírtam, már 4 éve (2002-óta) gyógyszer és fájdalmak 
nélkül éltem. 2006-ban csontritkulás-vizsgálat kimutatta, hogy a csontritkulás is elmúlt.  
Csak ez után, az emberek unszolására, megírtam és kisnyugdíjból kiadtam.  
Később értettem meg, miért minden baj egymás után jön, és megy.  
Akkor még nem értettem, miért többé nem tudok „megfázni”. 30 évig tartó, kínzó arcüreggyulladás is végre 
elmúlt. Miatta a fürdőbe nem mehettem, fájt az arcom, ha vizes lett, nem tudtam síelni, amit szerettem, de még 
szabadba sem tudtam kimenni.  
Amikor minden bajom sorban egymás után gyorsan elmúlt, megfordult a fejemben: egyetlen betegségem volt 
sok-sok tünettel. De ez úgy hangzott volna, mint hogy a Föld lapos, és az égbolt forog a Föld körül.  

Ma ez eretnekség! Nem is olyan régen az ellenkezőért égették tűzben az embereket az Isten nevében. 



Amikor végre rá akadtam az ismeretanyagra, ami a Lenni, vagy nem lenni könyvembe tettem, megértettem, az 
orvosoknak tanítják az eretnekséget, a fejetetejére állított dolgokat, hogy a gyógyszeripar érdekeit kiszolgálják.  

A felkutatott tudósok megerősítették: egyetlen betegség van, a tünetek megszámlálhatatlanok lehetnek. A tünet 
nem betegség! Én a betegség okát küszöböltem ki. Ez a siker titka.   

A Lenni, vagy nem lenni… – válasz arra, mi a betegség, hogyan keletkezik, fejlődik, hatalmasodik el, és mit kell 
tenni, hogy elkerüljük, visszafordítsuk a kóros folyamatokat, vagy megszabaduljunk tőle.  
Bolygó-nagyságrendű tudósok életmunkai, felfedezései, precízen ledokumentált kísérletei világos, logikus 
magyarázatot adnak. Megértjük, hogyan működik a szervezet, és hogyan kell kiküszöbölni a betegség okát.  

Válasz kapunk mindenre, önállóan eligazodunk mindenben, nem lesz szükség sem gyógyítókra, sem 
gyógyszerekre, sem állapotfelmérőkre. Minden csak a táptalaj-kérdés. Úgy kell élni és enni, ahogy teremtve 
vagyunk, nem szemben. A többit a hatalmas gyógyító erejével bíró szervezet helyrehoz.  

És megértjük azt, ami a weblap elején áll. (Kivétel a balesetek.)  

 
A tünet elnyomással mókuskerékben fogunk futni a végső, halálos kimerültségig, szívszakadásig. Nem jutunk 
előbbre, végelgyengülésben kimúlunk. Senki nem fog megállítani, sem kivenni a kerékből, mert forgókerék – ez 
másoknak energia, pénzforrás.  
„Lenni vagy nem lenni…” vékonysága ellenére minden elegendő, szükséges és nélkülözhetetlen információt 
tartalmaz, hogy nem a tünetek elnyomására pazaroljuk az életünket és a pénzünket.  
 

 
„Nincs olyan rákkeltő organizmus, vírus, baktérium, gombásodás, élesztő, féreg, vagy bármi 
más, aminek esélye lenne a fennmaradásra egy egészségesen működő szervezetben.” (Dr. 
James P. Cima)  
 
 



 
 A gyógyszeripart kiszolgáló nyugati orvosi társadalom azt állítja, hogy sok-sok külön, független 
betegség létezik, hogy ezeket meghatározott, állandó, változatlan alakú kórokozók váltják ki, és hogy 
ezeket a külön betegségeket külön-külön szintetikus vegyületekkel lehet gyógyítani.  

 

   
    
 
 
 
 
 

 
 

      
   Izomszövet, szem, érfal, agytumor, fekete penész és kukacok az agytekervényekben. cukor-, és 
májzsugor-has, Dede, indonéz halász, faemberré változtatta öt a humán papilloma.  

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.battlediabetes.com/wp-content/uploads/2007/05/beer-belly-diabetes.jpg&imgrefurl=http://www.battlediabetes.com/beer-and-diabetes/&usg=__mhvilx3kVfkE0T2TYMe2fbUjadg=&h=533&w=400&sz=26&hl=hu&start=163&tbnid=4BQVzjgB5H8pJM:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N&start=160�
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Az ok közös: sav/lúg egyenlegbomlás, elégtelenemésztés. A felemésztetlen ételmaradékokon az ideális 
körülmények között: állandó hőmérséklet, nedvesség, táp-utánpótlás kifejlődik mindaz, ami miatt az ürüléket 
megkerüljük. Az emésztetlen ételmaradékokon jól megélő és szaporodó élősködők az életük melléktermékeit 
folyamatosan a vérünkbe ürítik, mérgezik a testünket. A jó emésztés megfosztja őket a táptalajtól, és 
elpusztulnak. Csak a táplálkozásunk függvénye az egész. Újabb mérgekre csak újabb kórokozók keletkezenek. 

                        
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                         „Lenni, vagy nem lenni” könyv tartalmából  
 

LOUIS PASTEUR (1822 – 1895) –  A NYUGATI ORVOSKÉPZÉS ÉS ORVOSTUDOMÁNY ATYJA ÉS A 
SZENTTEHENE.   

A nyugati medicina és az orvosképzés alapja Louis Pasteur vírus-elmélete, mely szerint, a 
kórokozók kívülről megtámadnak minket, bekerülnek a steril testünkbe, és bárkit 
megbetegítenek. Minden betegségnek saját változatlan alakú kórokozója van, mindegyikre 
saját gyógyszere.  pasteur 
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Ha valóban ez így lenne, már nem lenne ember a Földön, a sok járványnak nem lenne egyetlen túlélője sem, 
mert nem élték volna túl a járványt azok, akik érintkeztek a betegekkel: ápolták, temették, mellettük éltek.  
Érdekes tények: Paszteur, aki egész élete alatt biológiával és gyógyítással foglalkozott, akinek az elméletével az 
orvosok igazítanak a betegeit az egészség felé, soha nem tanult biológiát, nem volt orvosi diplomája. Fizika-, 
később fizika-tanári diplomái voltak.   
 
 

ANTOIN BECHAMP (1816 – 1908), A BOLYGÓNK  MINDEN ÍDŐK 

LEGNAGYOBB TUDÓS-ÓRIÁSA, A TUDOMÁNYOK BAJNOKA, 
AKADÉMIKUS, FIZIKUS, GYÓGYSZERÉSZ, PROFESSZOR, 

PRAKTIZÁLÓ ORVOS, KUTATÓ, AZ ÉLETCSÍRA=ENZIM 

FELFEDEZŐJE   

(ANTOINE BECHAMP) 

Enzim– minden élősejt szerves része, pici fermentuma, életmagja, egy 
„életcsíra”, mely nélkül nincs anyagcsere, így, nincs élet se. Enzim változtatja az anyag állapotát, sejt állapotát, 
az előkörnyezet=TÁPTALAJ függvényében. Minden terepen enzimből kikel a terepnek= az életfeltételeknek= a 
táptalajnak megfelelő életforma, mely abból A TALAJBÓL táplálkozik, azt fogyasztja. Bontja és emészti 
veszélyes mérgeket, azokat termőtalajjá változtatja. Így lehetséges Földünkön az élet is. Bechamp az enzimre a 
mikrozyma szót alkalmazta, ahol mikró jelent a picit, a zyma= enzim=fermentum, hogy megkülönböztesse a 
többi mikrobától.   

„A mikroorganizmusok (vírusok, baktériumok) – élőlények – méreganyagokon táplálkoznak, melyeket a beteg 
szervezetben találnak, és így azokat előkészítik a szervezetből való eltávolításhoz. Ezek a mikroorganizmusok 
még kisebb mikroorganizmusból származnak, melynek a neve mikrozyma”. (Antoin Bechamp.)  

Ez a sejtelmélet: a sejt belsőállapota határozza meg, milyen életformának kedvez. A sejtelmélet és a 
pleomorphizmus (alakváltoztatás) Bechamp felfedezésének magja. E szerint a mérgezett terepen az enzimből 
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kikelő mikroorganizmusuk állandó alakváltozásokon mennek át, a táptalaj változásával egy időben, miközben 
takarító munkát végeznek a testben, megszabadítják a sejtet, a testet a mérgektől. Ha sikerül megbirkózni a 
mérgekkel, kitakarítani a sejtet, a tiszta terepen, visszaváltoznak az eredeti enzim-alakká, és továbbra is az 
anyagcserét, a sejtéletet segítik, építik a testet. Ha nem, lebontják a mérgezett testet, közben maguk életben 
maradnak. „Pórból …porrá…” – szól az ősi kódolt tudás. Ez nem vicc, hanem az igazság! Az élet körforgása! 

Az enzim – élő organizmus, a hordozó része egy fehérje, ami hőhatásra összeáll. 42oC fölötti testhőmérséklet 
azért életveszélyes, mert a vér összeáll (ez fizika). 
A vér csak egytizedes pH különbséggel, 7,45 – 7,35 között veszi fel az oxigént, ezen túl nem. Ez az egytizedes 
különbség határa a lenni és nem lenni között.  
 

Bechamp követői 
 

GÜNTHER ENDERLEIN (1872 – 1968) német tudós szerint ha a sejtben az életének nem megfelelő, 
kedvezőtlen, mérgező belső állapot alakul ki,  az enzimből (szóhasználatával, „protit”, mely azonos gyökű 
szó a protonnal és a protiummal, gör. elsődleges  = az élet kezdője, elindítója, alapja) a mikroorganizmusok 
megszámlálhatatlan variációi keletkeznek a testben. A sejt állapotának (=táptalajának) függvényében, a 
keletkező mikroorganizmusok variációi gyakorlatilag végtelenek. A mikroorganizmusok ciklikus 
változáson mennek át. Günther Enderlein  

Ma a neve, és a felfedezése, a lényegéből kiforgatva, a pénz csínálas eszköze.  

Úgy hirdetik: „Enderlein-féle élő vércsepp analízis.” 1200-szoros nagyításban egy egyénre 
szabott átfogó vérvizsgálat megállapítja a betegségekre való hajlamát, az immunrendszer 
aktivitását, kórokozók – baktériumok, vírusok, gombák – jelenlétét a szervezetében, 
anyagcserezavarokat, degeneratív megbetegedések kockázatát, daganatos betegségre való hajlamát 
stb. Azonnali terápiás tervet kap! A vizsgálattal megítélhető a szervezet sav–bázis egyensúlya és 
fehérjeháztartása, a máj, a vesék és a belek megterheltsége, a bélflóra esetleges károsodása. A 
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vérvizsgálatának legnagyobb erőssége a nehezen diagnosztizálható panaszok okainak felderítése, mint fáradtság, 
energiahiány, teljesítőképesség csökkenése, fertőzésekre való hajlam”.  

A diagnózis (=tünet) – a pillanati állapot, mely Enderlein szerint, folyamatosan változik, más pillanatban máris más, egy 
pohár vízre, egy ételre megváltozik. A diagnózis (=a jelenlegi állapot) és az egészség helyrehozatala két külön dolog, még 
köszönőviszonyban sincsenek egymással. Enderlein felfedezése épp az, hogy „protit”ból megszámlálhatatlan variációkban 
keletkezik más-más életforma, a terep, a táptalaj alakulásának függvényében, és ahogy a mikroorganizmus bontja a 
mérgeket, változtatva a terepet, azzal változtatva saját életfeltételeit, párhuzamosan maga a mikroorganizmus is alakilag 
folyamatosan változik. Magyarán: örökösen, végtelenül változó életformáknak, mely minden mérget képes lebontani, 
köszönhetjük, hogy a Bolygónkon megmarad az életet eszméletlen méregtermelés és mérgezés ellenére.  

 

ROYAL RAYMOND RIFE (1888 – 1971) BOLYGÓNK OPTIKUSOK OPTIKUSA, A BIOREZONANCIA ATYJA  

 

és a mikroszkópok mikroszkópja 
60 000x nagyítással élőben láthatóvá tette a vírust 

100 évvel Bechamp után az általa épített ultramikroszkóppal (mikroszkópok 
mikroszkópja 60 000x nagyítással) vizuálisan bebizonyította, ledokumentálta, 
megerősítette Bechamp és Enderlein az enzimről=életcsiráról szóló 

életfontosságú tudományos alapfelfedezését. A világon egyedülálló mikroszkópján élőben látta, hogyan alakulnak egymásba 
a mikroorganizmusok az élőkörnyezettől függően. És saját frekvenciájukra elpusztulna. A frekvenciamódszerével sikeresen, 
gyorsan és olcsón gyógyultak a betegei a klinikáiban. És ez volt a veszte.  

„A betegség nem azért lett, mert valami mikroorganizmus bekerült a szervezetbe. Az mindig is ott volt, csak valami 
átalakította egy betegséget okozó alakká… A betegséget kiváltó eredeti ok nem a vírus, hanem annak élő környezete…Egy 
sokk, stressz, méreg, sugárzás, negatív gondolkodásmód stb. savas kémhatást vált ki, és ez a savas belső környezet, és az 
oxigénhiányos szövetek a mikrobák elszaporodásának kedveznek.” (R.R.Rife)  



 
  GASTON NAESSENS (SZÜL.1924)  

Az általa feltalált 30 000 nagyítású szomatoszkópon megfigyelte az 
enzim= mikrozyma=protit=vírus=szomatid 16 fejlődési stádiumát, 
amelynek az első 3 szakasza biztosítja az anyagcserét, építi a testet, a 
következő 13 szakaszában pedig alakilag felismerhetők a közismert 
kórokozók, és ez már tünetekkel párosul. Minden az orvosok által ismert, 
diagnosztizált kórokozótípus tisztán látható: élesztő, gomba, spóra, vírus, 
baktérium, dupla baktérium, pálca.  

Minden kórokozó a szervezetben kel ki, a belső környezet (táptalaj) hatására. Somatid (soma gör.= test, tid = épít, testépítő)  
– (pici test) minden élősejt része.  www.whale.to/cancer/naessens   

 

Szomatid-ciklus 16 szakasza 

 A zseniális műszere, és kutató munkája most már vizuálisan is teljesen alátámasztja 
Bechamp, Enderlein, Rife felfedezéseit, eredményeit, munkáit, miszerint a test, a sejt 
belső állapota hozza a változást, a kialakult táptalajra az enzimből kikel másfajta 
életforma, mely ezen a táptalajon képes élni, és addig él, amíg a táptalaja biztosított.  
Mint 100 évvel előtte a földije – Antoin Bechamp, Naessens is a 
szomatidot=microzyma-t tartja az élő és élettelen természet közös építőkőnek, a vér 
hármadik elemének. Szerinte szomatidokat a Marson is megtalálják majd.  
  

 

 

RÁK OKA ÉS A PH  
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 OTTO WARBURG (1883 –1970)  

Kétszeres Nobel-díjas német kutató egész életében a rákkutatással foglalkozott. A kísérletei során 
akárhányszor lecsökkentette az egészséges sejtek oxigén ellátását 35%-kal, az egészséges sejtek elrákosodtak. 
Végső stádiumban lévő rákos betegek rákos sejtjei oxigénhiányosak, a pH-juk 1000-szer savasabb, mint az 
egészséges sejtek pH-ja. Ugyanakkor az egészséges sejteknek kissé lúgos a pH-juk, és magas az 
oxigéntartalmuk.  A rákos sejtek szinte teljesen oxigén nélkül élnek, az energiát a tejsav- és a cukor 
erjesztéséből szerzik. Emiatt óriási mennyiségű cukorra van szükségük.   Otto Warburg    

 

HERMAN AIHARA „ACID & ALKALIN”(SAV ÉS LÚG) KÖNYVÉBŐL: 

„Ha a sejten kívüli folyadék, különösen a vér elsavasodik, a fizikai állapotunk először 
fáradékonysággal jelez, hajlamossággal a meghűléses betegségekre stb. Ha a savasodás fokozódik, 
a testünk fájdalmakkal jelez: fej-, mellkas-, gyomorfájás stb. Ha az elsavasodási tendencia 
folytatódik, egyes sejtek elhalnak, és maguk is savvá változnak. Más sejtek adaptálódnak a savas 
környezethez: túlélnek, de abnormális sejtekké válnak: kikerülnek az agykontrol alól és elfelejtik a 

DNS-kódot, ez a rák.” Acid and Alkaline by Herman Aihara   

 

KEIICHI MORISHITA „HIDDEN TRUTH OF CANCER” (Rejtett igazság a rákról) könyvében azt írja: 

„Ha a vér állapota túl savas, a vér kénytelen lerakni a savas dolgokat a test valamelyik részén, különben 
képtelen lenne megtartania lúgkondícióit, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az oxigént szállítsa, hogy a sejtek 
ne legyenek túl savasak és oxigénhiányosak”. keiichi morishita   

 

Tisztázza a sav/lúg-egyenleg helyzetét. Mi nyugtatja a gyomorégést a szódabikarbóna, a citromos víz, vagy a sókristályok 
szopogatása és az ecetes víz. A lúg és sav egyformán maró. Ha a szódabikarbóna csak fokozza a gyomorégést, próbálja ki 
régi görög módszert, akik sókristályokat szopogatták és gyenge bór ecetes vizet itták, így erősítették a gyomorsavat. 
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Gyomorégés sokszor azért van, mert a gyomorsav nem erős. Az ételpép nem éri el azt a kémhatást, mely nítja a gyomor és 
a nyombél közti záró gyűrűt, és tovább engedi a pépet a nyombélbe. Az savanyú ételmassza „megfekszi a gyomrot”, eléri a 
nyelőcsövet, és irritálja azt.   
Víz és leves étkezés előtt felhígítja a gyomorsavat. Ideálisan a fehérjék pH 1,2 mellett bomlanak. A gyenge gyomorsav 
nem bontja le azokat. Rothadnak, a szénhidrátok erjednek,  mérgek keletkeznek a belekben, és terjednek a testben. Nincs 
erő, rosszul vagyunk. Csak maga az ember tud rájönni, erős, vagy gyenge a gyomorsav.  
 
MINDEN TEREMTETT LÉNY SZÜLETÉSKOR TUDJA, MI A TÁPLÁLÉKA, ÉS HOGYAN KELL MEGSZEREZNI.  
Egyetlen kivétel – az ember.  

Isten adta az embernek az étkét, sátán a szakácsot.  
Isten adta étkek azok, melyeket az ember ne”javítja” fel.  
Készen vannak, nem igénylik emberi beavatkozást. 
A „feljavított táptól a marhák megőrülnek (marhakergekór), a disznók 
között pestis tör ki, a baromfi influenzás lesz.  
A vadón élők, akik pocsolyából isznak, földből, földdel esznek, épségben 
maradnak.  
Minden a táplálkozássál kezdődik. 
„A halál a belekben van”, szól az ősi kódolt tudás.  
 

Vastagbél elváltozásai (a képen): divertikulumok, tumor, baktérium, polipok, 
összenövés, fekélyek, Crohn betegség, stb.  

 
Bélhám könnyen összeragadhat.   

Beöntéssel 
kimoshatjuk.  
Az elégtelenemésztés 
miatt májban 



koleszterindugók eltömítik a járatait, megnehezítik a méregtelenítő munkáját.  
  

 
 
 

MÁGNESES TÖLCSÉR 
 

A mágnesezett víz áldásos tulajdonságait 1950-ben a NASA kutatók fedezték fel, amikor észrevették, hogy a 
forralásakor a vízkő nem rakódik le, úszik. Kiönthető az edényből. 
Mágnes a vízkövet mikró homokká zúzza, és feltölti, emiatt a kő nem rakodik le a falakon, lebeg, és a haladás során 
finoman súrolja a meglévő, régi lerakódásokat, tisztítja az ereket és vezetékeket. 
 A mágnes átrendezi a víz szerkezetét, ez rögtön ízre érezhető: a víz lágyabb, finomabb, a kávé, tea aromásabb lesz. 
A víz sokkal apróbb és egységesebb állagú lesz, és ez növeli a sejtmembrán áteresztő képességét, jótékonyan hat az 
emésztő traktusra, javítja az anyagcserét, csökkenti a koleszterin szintet. Az arteriális vérnyomás csökken, a vesekő, 

a húgyhólyag és epehólyag mészkő-lerakodások is csökkennek, vagy felszámolnak, 60%-al csökken a fogkő és foglepedék kialakulása, erősödik 
az ínyt. A sejtek jobb hidrogén és oxigén ellátást kapnak, és ez növeli a szervezet energiaszintjét, aktivitását. A szélütés után az emberek 
hamarabb épülnek fel.  
Vannak beszámolók arról is, hogy a mágneses víz fogyasztása után az izületi fájdalmak és fejgörcsök csökkennek, vagy megszűntek.  
A mágnesezett víz visszaadja az embernek a szomjúság érzetét. 
A mágnes a sejtszinten támogatja a szervezetet, ezért olyan széles a hatásspektruma. 
Figyelmeztetés: A mágneses tölcsért nem szabad órák és precíz műszerek mellett tartani. 
                           Nem szabad 200o C hőmérséklet felett átereszteni rajta semmit. 
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Könyv és előadás-rendelés: malbina1@hotmail.com  tel. +3630 3138662  
Konzultáció csak információszinten. 
 
Ebben az anyagban egyedül a beteg érdekelt! Aki betegségből él, nem fog terjeszteni.  
Ha az anyagomat érdemesnek találod. Küld tovább azoknak, akik mindent kipróbáltak, és nem segített semmi,  
Azoknak, a gyógyulni vágyóknak, akik hajlandóak önmagukért tenni.  
Bárki megismételheti a tapasztalatomat, sikerrel.  
 

 www.molnaralbina.hu Fájdalmak, gyógyszerek, betegségek nélkül! Youtube  
ongyogyulás.5mp.eu (mi az öngyógyulás) most készül,  
 

www.malbina.freeweb.hu    
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