
Nem indul el a COVID 19 megelőzésének folyamata 

“Tanulmányok igazolják, hogy akik napi kalóriabevitelük 25 százalékát (vagy többet) cukorból 

fedezik, megduplázzák az esélyük arra, hogy kardiovaszkuláris betegségben haljanak 

meg. “A csendes gyilkos a cukor évtizedek alatt mérgezi meg az embereket, a vírus miatt 

legtöbben  idősebb emberek haltak meg.  1. Alkoholképződés, 2. Szívinfarktus, 

3.Trombusképződés, 4. Cukorbetegség, 5. Elhízás, 6. Emésztőrendszer megbetegedései, 7. Köszvény 

és csontritkulás, 8. Rák, 9. Vitamin- és nyomelemhiány, 10. Belső elválasztású mirigyrendszer 

zavarai, 11. Fáradékonyság. 

0-5-éves gyerekek csoportjába 20-év alatt 70% nőtt a diabetes. (Philadelphia Dr Terri H Lipman)  

Már az anya mérgezi a picit. Genfi patent szám Nº WO 1995016355 A1 “A cukorral és sütéssel 

készült tésztákban a cukrokat kiváltják a tejfehérjék. A cukrászok legalább 7, pékek 5-6, 

kekszgyártók 4-5 tésztacsoportot gyárthanak. Kénytelenek használni olyan cukrokat amik  hő 

hatásra karamellizálódnak, ekkor lesznek aladhatóak a tészták. A világon annyi cukorral készült 

tésztát adnak el, mint a hentesáruk mennyisége. Ha világon egy másodperc alatt 1 millió  

hamburget adnak el,  ekkor minimálisan 1 600 kg cukot eszünk meg. NEM KELLENE. 200 g sós 

kekszben 32 g cukor van NEM KELLENE. A tej nem mérgező!  Az anyatejben lévő vitaminok, 

ásványi anyagok benne vannak a tejsüteményekben. Sok tejfeldolgozó sok értékes 

mellékterméket a csatornába ereszti, vagy állatokkal etetik meg. A tejipar profitja csökken. A 

tejsütemények  olcsóbbak,  laktóz tartalom 100g/1-3 g, Kínában, Ázsiában is ajánlott. Németek 

írták” ezt egy névtelen senki nem tudja megcsinálni” nem egyedül csináltam az Isten sajnálta 

meg az embereket. Minden cukorral készült tészta matematikai táblázat alapján, tejestésztára 

alakítható. 32-éve dolgozom a tejsütemények projekten, ott tartok mint példaképem 

Semmelweis Iganatius,( őt halálra verték, engem még nem) 34-év mulva kezdték a klórt 

használni. Nem olvastam sehol mennyi gyerek és anya életét menthették volna meg.  Biztosan 

tudom, ha 32-évvel ezelőtt ipari méretekben kezdik el gyártani a tejsüteményeket 2019-ben 

nem jelenik meg a COVID 19. 

“Semmelweis története is bizonyítja, hogy az emberi természet minden korszakban változatlan. 

Mindig voltak, vannak és lesznek olyanok, akik önös érdekből, hiúságból, féltékenységből 

akadályozzák a világ fejlődését. De ezek az emberek a történelem szűrőjén elhullnak, ezért is 

érezhetjük azt, hogy régen mennyivel szebb  volt  a  világ.    Tehát,  ha  akadályozó  tényezőkkel  

állunk  szemben,  akkor  sem  szabad  elkeserednünk  és feladnunk a harcot, ahogy Semmelweis sem 

tette. Semmelweis higiénéről alkotott tanai időtállóak.”Dr Surján Orsolya 2015. 
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