Közérdekű bejelentés tartalmú országos rezsicsökkentési közérdekű javaslat! ALL RIGHTS RESERVED!
Javaslat közvetlen háztartási szennyvíz újrahasznosításra és saját kerti kútból tiszta ivóvíz biztosításra
1. Erőszakkal is csatornáztathatják a kertes ingatlanokat az önkormányzatok. Ahelyett, hogy a háztartási
szennyvíz hagyományos emésztőgödrökkel növényöntözésre és tápanyag visszapótlásra újrahasznosítását
jutalmazzák! „A felszín alatti értékes ivóvízkészletek csatornázással védésére” hamisan hivatkoznak olyan
kertes ingatlanoknál, ahol megengedik a csatornázási cégtől (vissza)vásárolt szárított szennyvíziszap, állati
trágya, műtrágya és növényvédő méreg használatot. Csatornázó vállalkozókat, csatorna üzemeltetőket
gazdagít az önkormányzat, sokszoros vízdíjjal büntetve az ingatlan tulajdonost, aki azért utasítja el a
szennycsatorna használatot, mert a szennyvizét hagyományosan újrahasznosítja a kertjében!
2. Otthoni desztillálással olcsón lehet tiszta ivóvizet készíteni a saját kerti kút vizéből: a vízgőz vízzé
visszahűtésénél visszanyerhető forralási hő – megfelelő hőszivattyú segítségével – újrahasznosítható a
további víz forralásához. Alaptalanul kiáltották ki életveszélyesnek a tiszta desztillált ivóvizet. Ráfogták a
tiszta vízre az életveszélyes „Stop só” konyhasópótlás csökkentéssel előidézhető vér(elektrolit) torzulást.
Bizonyíték a csalás tudatosságára, hogy a gyógyító Ringer infúziós oldattal (víz : konyhasó=110, kálium :
nátrium=1/30 dózisarány mellett) egy napon belül 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasó és 0,36
gramm kálium is bejuthat a vérbe! Étkezéssel is ennyit optimális bejuttatni. A tiszta desztillált ivóvíz és a
napi 5 grammnál több konyhasó ”mérgezőségét” elhíresztelés a vezetékes víz szolgáltatók, ásványvízgyártók
és gyógyszergyártók gazdagodását szolgáló tervszerű csalás. Én több mint 20 éve iszom ivóvízként a tiszta
desztillált vizet, tiszta konyhasóval a fenti arányban élelmiszer sózás mellett. A zsidók pedig több ezer éve!!!
3. Amelyik telken van saját kút, annak vize akkor is tökéletes ivóvízzé tehető a házilagos desztillálással, ha a
kút körül szennyvízzel trágyáznak és (altalaj)öntöznek! Lásd: http://www.tejfalussy.com/tiszta-viz/.
Miért ütközhetnek, ütköznek ezek a környezetkímélő, lakossági rezsi csökkentő, egyszerű és olcsó, anyagés energiatakarékos, egészségvédő megoldások az „uralkodó korruptak érdekeivel”? Ez a három alapvető ok:
1./ Az ingatlankereső külföldiek számával arányosan csökkenthető a magyar tulajdonosok száma a
csatornázással szennyezett vezetékes vízzel. Pl. ha a növényvédő mérgekkel, vírusokkal szennyezett vízmű
nyers vízkutakat rányitják az ivóvíz hálózatra. Vagy, ha leállítják a fertőtlenítő klórozást, amikor épp nincs
vízmintavétel (Átlagban kb. 8 naponként vesznek vízmintát. Letagadhatják, ha bemérték a veszélyes
méregtartalmát!) És arra is használható, hogy akármikor megmérgezhessék a települések „fellázadt” lakóit.
2./ Milliárdos állami és európai uniós támogatások bezsebelését is elősegíti a szennycsatornázás.
Ingatlanspekulációt is lehetővé tesz. Magas áron értékesíthető lakótelekké minősíthetik át az
önkormányzatok a fejlesztési terveiket előre ismerő spekulánsok által az áramhálózathoz, szennycsatorna- és
vezetékes vízhálózathoz csatlakoztatás és útépítés előtt olcsó áron felvásárolt szántóföldeket és zártkerteket.
3./A Talmud ma is hatályos alábbi törvényei előírják a „jehovahű zsidóságnak”, hogy csak izraelita
gyógyulhasson tiszta desztillált (eső-) víztől és (tiszta) konyhasótól (lásd: Taanith 10 a. lap és Baba kamma
93 b. lap.), s az Ószövetségi Biblia szerint is csak „hithű” izraelita kaphat gyógyító, élethosszabbító,
meddőség elhárító „optimális” ivóvizet (desztillált ivóvizet) és jól sózott kenyeret (lásd: 2 Mózes 23/20-33.)!
Verőce, 2017. május 03.
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