
CSEKÉLY ENERGIAKÖLTSÉGŰ HATÉKONY HÁZTARTÁSI IVÓVÍZ DESZTILLÁLÓ 
LÉTESÍTMÉNYEK BÁZISTERVEI. (PTK szerinti megbízás nélküli ügyvitellel kárelhárítás) 

Bevezetés
 Ellentétben az Állami Népegészségügyi Szolgálat magyarirtó tudományos titkosszolgálati ügynökei által 
híresztelt tévtanokkal, amelyek szerint „mindenhol össze kell gyűjteni a háztartási szennyvizet és be kell  
vezetni az ivóvíz készítéséhez használt folyókba, tavakba”, és „életveszélyes méreg a desztillált ivóvíz”, az  
igazság a következő:
 Károkozás a háztartási szennyvíz folyókba és tavakba vezetése, a folyók és a tenger állandó szennyezése,  
ahelyett, hogy a szennyvízben lévő vizet és a növénytáplálásra alkalmas szervesanyagokat altalajöntözésre 
újrahasznosítanák. Az ellenőrzés hiányos, s a bemért ivóvíz kb. 50%-ban szabványsértő, lásd melléklet-1.
 Csal  és  hazudik  a  fenti  magyarirtó  szervezet,  amikor  a  honlapján is,  a  tiszta  desztillált  ivóvizet 
életveszélyesen mérgezőnek híreszteli, tiltva az ivóvízként tisztán használatát. Valójában a tiszta desztillált 
víz a legegészségesebb ivóvíz, ha a testnedvekben lévő természetes arányuk szerinti víz, konyhasó és kálium 
dózisarányban pótolják. Magyarirtó csalás, hogy Nemzeti Stop Só és Menzareform programként tiltják az 
ehhez szükséges étkezési sódózist.  Minden vallásos zsidó tudja, mivel az ő mindennapjaikat szabályozó 
törvénykönyvben, a Talmudban ez van:  „Izrael országa esővizet (vagyis tiszta desztillált vizet) iszik, az 
egész világ pedig a maradékot ...” (vagyis az elszennyeződöttet, elszennyezettet), lásd Talmud Taanith 10 a. 
lap. Továbbá ”83 betegség elmúlik egy korsó víztől (vagyis tiszta desztillált víztől) és sózott (vagyis tiszta  
konyhasóval jól sózott) kenyértől”... (Lásd Talmud Baba kamma 93 b. lap.) További ténybizonyíték arra, 
hogy kitervelt csalás a Stop sós Menzaprogram és élelmiszergyártókat az alkalmazására rákényszerítő 
büntető chipsadó, valamint a tiszta desztillált vizet mérgezőnek híresztelés: a gyógyítási célra a vérbe 
közvetlenül bevezetett  SALSOL és SALSOLA infúziós oldat csak és kizárólag nagytisztaságú desztillált 
vízből és nagytisztaságú NaCl konyhasóból áll! A víz és a konyhasó dózisaránya 110, vagyis minden liter 
ilyen oldat  9 gramm konyhasót juttat be a vérbe. Ugyanilyen a víz:konyhasó dózisarány a Ringer infúziós 
oldatban is, amiben kálium is van, de literenként csak 0,133 gramm. Ehhez képest a fenti magyarirtó maffia 
„stopsós menzaprogramja” mindenkinél napi maximum 5 gramm NaCl, 2 gramm nátrium és minimum 4,7 
gramm kálium pótlást rendelt el. Nem a 30, hanem 0,43 nátrium:kálium dózisarányt! Tudni kell, hogy 
1950-ben Nobel díjat is kaptak, akik bemérték a nátrium:kálium arányt 0,43-ra változtatás mindenkit 
megbetegítő, elhülyítő és ivartalanító, fajirtó hatását!!  A magyarirtó maffiával szemben túléléshez lásd a 
melléklet-2. szerinti szabályokat, s mint közérdekű javaslatokat, az alábbi kárelhárítási megoldásokat:

 Kárelhárítási megoldások
1. Mindenhol, ahol  100 Celsius fokosnál melegebb vizet állítanak elő, pl.  a lakótelepek fűtéséhez, a 

desztillálásos víztisztításnak nulla lehet az energiaköltsége, ugyanis az elpárologtatásra használt hő 
mind visszajuttatható a fűtésvezetékbe, miután a gőz vízzé visszahűtésénél visszanyerődött. 

2. A visszanyert hő háztartási víz felmelegítésére és (hővel) lágyítására, valamint helyiség fűtéshez is  
újrahasznosítható. Kifejlesztettünk egy ilyen kislétesítmény terv-modellt, lásd melléklet-3.

3. Csak olyan háztartási víz melegítő villany- és gázbojlereket szabadna árusítani, amelyekben gáz- 
vagy villany fűtéses desztilláló készülék hűtőspirálja melegíti fel a háztartási vizet.

4. Csak olyan fa- és gáz-, stb. fűtéses kályhákat szabadna árusítani, amelyekbe eleve be van építve a 
gőzfejlesztő tartály, amihez a gőzt vízzé visszahűtő,  bojler és vagy helyiség fűtőradiátor csatlakozik.

5. Az ivóvíz desztillálásakor felmelegítésre és elpárologtatásra felhasznált hő a gőz vízzé vissza-
hűtésénél majdnem teljesen visszanyerhető, és további víz melegítéséhez és elpárologtatásához 
is újrahasznosítható. Ezzel,  mint  létesítmény bázistervvel  kapcsolatban is fenntartom a szerzői 
jogaimat. E terv megvalósításához csak az kell, hogy például a Magyar Honvédség, amely jelenleg 
kb. 800.000 ember részére kénytelen naponta eljuttatni az arzénmentes vizet, megbízza, pl. a  KFKI-
t, vagy valamelyik másik akadémiai kutatóintézetet, hogy keressen vagy kísérletezzen ki,  hozzon 
létre a vízforraláshoz is használható hőszivattyút, készítse el a vele működő ilyen háztartási ivóvíz- 
desztilláló modell(eke)t, és gondoskodjanak a gyártásról és a magyar lakosokhoz eljutásáról is!
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Melléklet-1.
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Melléklet-2.

TÚLÉLÉSI STRATÉGIA
CÉL: TERMÉSZETES MÓDON VALÓ SZAPORODÓKÉPESSÉG MEGŐRZÉS,

 BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULÁS, EGÉSZSÉGESEN MARADÁS 

Túlélési étkezési technika: vérelektrolit optimalizálás (VEOP)

1. Nagytisztaságú desztillált víz ivóvízként és ételkészítéshez is mindig, mindenhol használata.

2. Nagytisztaságú konyhasóval, vízpótlás-arányos sózás: naponta 15-25 gramm konyhasó kell.

3. Optimális káliumpótlás: óránként 0,6 grammnál kevesebb, napi 0,6 grammtól 2,2 grammig.

 A Ringer-infúzió vérelektrolit szerinti víz:konyhasó:kálium=99:0,9:0,013 dózisaránya étkezésnél is 
optimális. Ezek a dózisarányok és dózishatárok egy egészséges 70 kg súlyú felnőttre vonatkoznak. 

Nobel díjas kutatók mérései bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító a napi 2 gramm
 nátriumot és 4,7 gramm káliumot pótoltató „Nemzeti Stop Só Menzaprogram”, tehát a „sózás
reformként” elrendelt nátrium:kálium=0,43 új dózisarány, a nátrium helyett kálium pótoltatás.
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Melléklet-3.

Nyílt közérdekű kárelhárítási javaslat (www.tejfalussy.com/ MEHNAM-info)  Iratjel: Dviz-Hende-150712 

Hende Csaba honvédelmi miniszter Honvédségi vízkiszállítás helyett otthoni vízdesztillálás
Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!

  Közérdekű megbízás nélküli kárelhárítás keretébe (Ptk.) ismételten felhívom szíves figyelmét a 
következőkre. A Pénzügyminisztérium részemre adott tájékoztatása szerint 110.000.000.000 Ft 
európai uniós támogatás volt a hazai ivóvizek arzénmentesítésére. A minisztérium velem közölt 
álláspontja is az volt, hogy a desztillálás az egyik lehetséges megoldás. Véleményem szerint a 
legolcsóbb és legbiztonságosabb megoldás a hő újra hasznosításos otthoni ivóvíz desztillálás. 
  Hamis teória, hogy mérgező a desztillált víz. Ha valaki több mint 15 litert (!) inna belőle, akkor
is csak egyidejű hiányos konyhasó pótlásnál okozhat mérgezési tünetet, elektrolit ionegyensúly 
eltolódást. Ezt is nem a desztillált víz, hanem a nátriumhiány okozza. Például a Salsol  infúziós oldat 
csak gyógyszerkönyvi tisztaságú desztillált vízből és gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid 
konyhasóból áll. Naponta 3 liter Salsol (vagy Salsola, vagy Ringer) vérbejuttatása 3 liter desztillált 
vizet és 27 gramm nátrium-kloridot juttat be a vérbe. Érdemes lenne ezt a kérést személyesen is 
megbeszélnünk, hogy a katonai fontosságú ivóvíz méregmentesítés ügyében megismerhesse
a jobb megoldást, a jelenleg katonákkal végeztetett (?) naponkénti tiszta víz kiszállítás helyett.
  Évekkel ezelőtt kifejlesztettünk egy energia újrahasznosító háztartási ivóvíz desztillálót, aminek 
azóta több száz példánya jól működik. Rendelkezem a jogvédett létesítmény terv-modell licencével. 
Mellékelek róla egy előnyleírást és egy ilyen kislétesítményeket bemutató fotót is. A katonaság, egy 
hazai üzemmel (pl. Alumíniumgyár?) gyártathatná, majd szétoszthatná az ilyen kislétesítményeket 
az arzénnel szennyezett ivóvizű területek lakosainak. A 110 milliárdos támogatási összegből a túl 
arzénes ivóvizű 1,3 millió magyar mindegyikére kb. 84.000 Ft-ból jut. Ennyiből megoldható. Csak kb. 
40.000 Ft egy ilyen kislétesítmény anyagköltsége. Mobil desztilláló is kapható. A kínaiak gyártják. 
 
IVÓVÍZ ENERGIATAKARÉKOS HÁZTARTÁSI DESZTILLÁLÁSSAL MEGTISZTÍTÁSA 

A DVÍZBOILER terv-modell licenc szerinti ivóvíz desztilláló kislétesítmény hőtakarékosabb a mobil 
desztillálóknál. Visszanyeri és újra hasznosítja a víz gőzzé alakításához használt hőt. A tisztítási 
hatásfoka is jó, mert attól kezdve desztillál, hogy 100 Celsius fokos lett a gőz. Mialatt átpárol 5 liter 
vizet, eközben a visszanyert párologtatási hővel felmelegít 50 liternyi háztartás vizet, amit vegyszer 
nélkül, hővel lágyít is. Mint hőtárolós radiátor, a hővisszanyerő tartályában maradt meleg vízzel, a 
desztillálás befejeződése után is fűti a helyiséget, Könnyen össze illeszthető részekből áll. Gyorsan 
felszerelhető. Szétszedni is egyszerű. Rövid idő alatt alatt áttelepítő egyik helyről a másikra. 
Részletesebben információ:  http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/
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címzett:Közérdekű bejelentés címzettje <ugyfelkapu@keh.hu>
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titkos 
másolat:. . . . 

dátum:2015. november 29. 15:46

tárgy:

Jogos védelemként, kárelhárítási nyilvános közérdekű javaslat: CSEKÉLY 
ENERGIAKÖLTSÉGŰ HATÉKONY HÁZTARTÁSI IVÓVÍZ DESZTILLÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK 
BÁZISTERVEI. (PTK szerinti megbízás nélküli ügyvitellel kárelhárítás) . . . Ellentétben az Állami 
Népegészségügyi Szolgálat magyarirtó tudományos titkosszolgálati ügynökei által híresztelt 
tévtanokkal . . . ,

küldő:gmail.com
:Fontos a varázsgömbünk szerint.
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