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RÁKBETEG GYÓGYÍTÓ A SALSOL. Slomó rabbi és YouTube is blokkolják a népmentő információt. 

 

1./Nemrég konzultáltam egy szakértővel a Salsol (desztilláltvíz+NaCl) infúziós oldatról és klinikai 

alkalmazásáról. A következő kórteremi gyakorlatról tájékoztatott: A Salsol alkalmazásánál számításba 

veszik a betegbe egyéb úton bejutó vízmenyiséget is. 70 kg-os felnőttnél 24 óra alatt összesen kb. 3 

liternyi vizet pótolnak (infúzióval + étkezéssel). Az alkalmazott infúziós Salsol dózis az egyes betegek 

súlyának is függvénye. Ha 70 kg-nál könnyebb a beteg, akkor a 70 kg-os betegnél alkalmazottnál 

(súlyarányosan) kevesebb, ha nehezebb a beteg (súlyarányosan) több Salsol-t juttatnak be a vérébe. Ha 

csak a Salsol pótolja a vizet és az NaCl-ot, akkor egy 70 kg körüli súlyú embernek napi 3,5 liter Salsol 

is beadható. A Salsol-lal fél órán belül juttatják be a vérbe a kb. fél liternyi dózist. Napi 3 liter Salsol 

3 liter desztillált vízzel 27 gramm tiszta NaCl-ot juttat be a vérbe. Fontos, hogy az aktuális Salsol 

dózis a lehető leggyorsabban jusson be a betegnek a vérébe. Elősegíti az infúziós műanyag tasak infúzió 

indításkor való kézzel összenyomása. A további Salsol dózisokat kb. 3 órás szünetek közbeiktatásával 

juttatják be. Összenyomható tasakos Salsol-ból fél literes is van. Felnőttnél ezt alkalmazzák. A kisebb 

súlyúaknál, pl. a gyerekeknél is, a kisebb tasakos Salsol-t használják. A fenti mennyiségű napi víz- és 

NaCl pótlás a Ringer infúziónál alkalmazott élettanilag optimális víz- és NaCl pótlásnak is megfelel. A 

Salsol-lal gyógyított személy csak az infúzió előtt és vagy után ehet vagy ihat (kivéve a feketekávét)*. 

 

2./*Fentiek (általam) kiegészítése: Az orvos Dr. O.Z.A. Hanish által leírt étkezéses desztilláltvíz-kúra 

szabályait figyelembe véve, mindig a reggeli evés és/vagy ivás előtt kell beadni az „indító Salsol-

dózist”. A következő dózisok előtt legalább 2 órán át mellőzni kell a táplálékbevitelt. Az egyes infúziók 

után legalább fél óra időtartamra mellőzni kell az evést. A gyógyulás után tiszta desztillált vizet kell 

inni és nem szabad többé húst enni, hogy szennyezett ivóvíz és hullaméreg tartalmú hús se terhelje az 

immunrendszert. Aki a Salsol és a Ringer-oldat szerinti NaCl : desztilláltvíz = 1/110 dózisokkal 

pótolja a vizet és NaCl-ot, nem szorul rá, hogy sózott döghússal pótolj a sót! Én kb. 20 éve nem eszem 

húst. A Ringer-oldat szerinti dózisú tiszta NaCl-dal sózok. Kerülöm a mérgező kálium túladagolást (3 

liter Ringer-oldat is csak 0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe!). 73 éves múltam. Ma 120/80 körüli a 

vérnyomásom. Huszonéves koromban is magasabb volt. Volt, hogy a sportorvosunk 145/100-at is mért! 

 

3./A YouTube-ról eltűnt egy sor HUN TV-s videó, amelyeket a honlapom is idézett. Nem sokkal 

azután, hogy az ún. „Köves Slomo rabbi blogjába” beírtam egy, „a béke érdekében javasolt jogszerű 

megoldást”. Azt írtam be, hogy a rabbiknak és/vagy az arra illetékes bíróságnak hatályon kívül kell 

helyeznie a zsidókat a világ többi népcsoportjai kiirtására, megrablására, megcsalására, a nemzsidók 

elleni bírósági hamis tanúzása és egyéb ítélkezési csalásra, a nemzsidókat állandóan megalázásra 

felbujtó mózesi és talmudi törvényeiket, s amíg megtörténik, addig a zsidók menjenek haza a saját 

országukba, éljenek ott. Oda írtam be a „Slomó blogba”, ahol személyes kioktatásra hívta Vona Gábor 

Jobbik elnököt Slomó rabbi, aki a blogjában a „magyarok ostobaságain röhögcsélő barátaira” is 

hivatkozik. Sejtve, hogy Slomó kitörli a blogjából a javaslataimat, a saját honlapomon is közzétettem 

azokat. Ezután eltűntek a YouTube-ról a velem, ill. általam készített, s eddig a www.tejfalussy.com 

honlapról is hívható közérdekű videóim, s ezek témáihoz kapcsolódó videók is. A „YouTube ellenőrök” a     

szerzői jog(aim) általuk védésére hivatkozva, előzetes figyelmeztetés nélkül tüntették el a videóinkat... 

 

4./A RÁKKELTŐ STOP SÓ programmal, a tiszta desztillált víz mérgezőnek hazudásával és a 

rákbeteg meggyógyító valódi gyógymód eltitkolásával is gyilkoló terroristákat leleplező információk 

cionszelektíven tűntek el az internetről. A magyar jogvédőket antiszemitázók „médiafelügyelői” előbb 

kitörölték a freeweb-ről a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkat, s most a videóinkat is 

törölték. A www.aquanet.fw.hu jelenleg a külföldi szerveres www.tejfalussy.com honlapon belül 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.co/
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működik. Aki indokoltan kéri, megkaphatja tőlem a www.tejfalussy.com videó listájából kiválasztott 

„eltűnt videót” is.  

Verőce, 2015. 03. 11.   
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Feljelentés a cionszelektíven diszkrimináló honlap és YouTube internetes médiafelügyelők, ismeretlen 
tettesek ellen a Legfőbb ügyészséghez. RÁKBETEG GYÓGYÍTÓ A SALSOL. Slomó rabbi és YouTube 
is blokkolják a népmentő információt. 
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