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Feljelentés az ORFK-hoz, a gyógyhatású tiszta desztilláltvíz ivást és normális dózisú 
konyhasó pótlást ártalmasnak hazudó FEMINA közlemények írói és terjesztői ellen: 

 

 

A desztillált vízről legtöbbeknek az autó hűtője ugrik be. Nem véletlenül, hiszen a motor túlmelegedését ezzel - illetve 

ioncserélt vízzel - lehet megakadályozni. Azt, hogy a desztillált víz emberi fogyasztásra alkalmatlan, már az általános 

iskolában megtanították. 

 

Éppen ezért nehezen érthető, hogy miért említik egyes cégek a legtisztább és egyben legbiztonságosabb ivóvízként a 
desztillált vizet, ami véleményük szerint kitakarítja a szervezetet - és amihez plusz sóbevitel szükséges. A témában dr. 
Pozsonyi Zoltánt az Emineo Egészségügyi és Baleseti Központ belgyógyász-kardiológusát kérdeztük. 

A desztillált víz tiszta, de ne idd meg! 

A csapvízből desztillációs eljárás során nyerhető ionmentes, tiszta víz, amely nem - vagy legalábbis nagyságrendekkel 
kisebb mennyiségben - tartalmaz ásványi anyagokat. Ez a desztillált víz a gépjárművek hűtőrendszere számára azért 
előnyös, mert az ásványi anyagokban gazdag csapvíz a hűtőrendszer rozsdásodását okozza. Ami azonban a gépeknek 
jó, az emberi szervezetnek nem feltétlenül. 

Hazai vezetékes víz 

A desztillált víz fogyasztását propagálók arra hivatkoznak, hogy a vezetékes vízhálózat tele van szennyeződésekkel, 
melyek a szervezetbe kerülve károsítják azt. Valójában a hazai csapvizek minőségét rendszeresen ellenőrzik, a 

közegészségügyileg nem megfelelő ivóvízzel rendelkező települések száma 1995-től 2011-ig 78-ról 11-re csökkent. 

Inkább az ásványvízre szavazol? 

Ha jobban szereted az ásványvizet, mint a csapvizet, kattints az alábbi videóra és hallgasd meg, milyen szempontok 
alapján érdemes választanod! 
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http://www.femina.hu/egeszseg/ivovizminoseg_magyarorszagon
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Mi történik, ha desztillált vizet fogyasztasz? 

A vezetékes víz fogyasztása tehát hazánkban biztonságos, ráadásul a szervezet működése szempontjából fontos 
ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmaz. Ezzel szemben a desztillált vízről ugyanez nem mondható el: károsítja a 
szervezet só-víz háztartását. Mivel a vízben jobban oldódnak az ásványi sók, mint a vérben, a desztillált víz mintegy 
kimossa azokat a szervezetből, megnövelve ezáltal különböző hiánybetegségek kialakulásának esélyét. Egy nem 
kellőképpen kiegyensúlyozott étrend mellett ez komoly egészségügyi kockázatokkal járhat. Nagyobb mennyiség 
elfogyasztása életveszélyes lehet. 
- A desztillált víz fogyasztása nem takarítja ki a szervezetet, persze az sem világos, ez pontosan mit jelentene. A 
vezetékes víz Magyarországon tiszta, minőségét folyamatosan ellenőrzik, annak egészségkárosító hatása nem ismert. A 
forgalomban lévő ásványvizekkel hasonló a helyzet - mondja dr. Pozsonyi Zoltán. 

 

 

 

 

Hazudozik a desztillált víz és a konyhasó mérgezőségéről a népirtó kollektíva. Ivóvízrontással és 

kenyérrontással fajirtásról van szó, amit Mózes 2. 23 ,20-33 előír a mások országát elfoglalni kívánó 

zsidóknak. Nekik nem árthat a szennycsatornákkal fertőzött, mérgezett vezetékes víz és a konyhasó 

helyett a patkányméreg kálisóval kenyérsózás. Ugyanis "Izrael országa esővizet (desztillált vizet) 

iszik, az egész világ pedig a maradékot . . ." (Talmud, Taanith 10 a. lap.). " 83 betegség elmúlik egy 

korsó (desztillált) víztől és (tiszta konyhasóval) sózott kenyértől (ételtől)...." Talmud, Baba kamma 93. 

b. lap.). A zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyítják a SALSOL infúzióval, ami desztillált víz és 

konyhasó, víz:konyhasó 110 dózisarányban. A KÖJÁL mérései szerint a csapvizek kb. fele 

országosan túlszennyezett. Az Állami Számvevőszék jelentése szerint az ivóvíz szennyezettség 

fokozódik, az ellenőrzés romlik. A vonatkozó dokumentumokat lásd a honlapjaimon.  
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http://www.femina.hu/egeszseg/asvanyviz_vagy_csapviz_melyiket_idd_a_szakerto_szerint
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Az alábbi hivatalos dokumentum szerint csak kb. a vízminták fele felelt meg a kötelező előírásoknak. 

Az is látható belőle, hogy mivel 3200 település van és egy évben 365 nap, az évente 128.000 vízminta 

azt bizonyítja, hogy (átlagosan, településenként) 8 naponta 1 db. vízmintát vesznek. Ennyire kevés 

vízmintával nem lehet ténylegesen ellenőrizni a vízszennyezettséget, amikor hiányosan tisztított 

szennyvizekkel fertőztetik, mérgeztetik az ivóvízbázis folyóikat: 

 

 

 

Megjegyzés: Csak a desztillálással tisztított, átpárolt víz biztonságos. Az ioncserélés nem távolítja el 

a nem ionosan, hanem molekulárisan és vagy atomosan oldódó veszélyes szennyeződéseket. Nem 

véletlen, hogy a zsidók mindennapjait szabályozó törvénykönyv, a TALMUD (Taanith 10 a. lap) is a 

tiszta esővizet, ami tiszta desztillált víz, írja elő egészségvédő, gyógyító ivóvízként a zsidóknak! 

(Izrael országa tiszta esővizet iszik, miközben a nem zsidók csak az elszennyeződöttet ihatják....) 

 

Példák a vízminőség ellenőrzési mintavételezési csalás hatósági kivizsgálásának elhárításaira: 
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Verőce, 2016. 07. 09.  

 

nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő, 

2621 Verőce, Lugosi u. 71. ( www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408 ) 
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feladó: András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 

címzett: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu> 
másolatot 

kap: 
orfktitkarsag@orfk.police.hu; 
guzsvann@budapest.police.hu 

titkos 
másolat: 

 . . .  

dátum: 2016. július 9. 19:14 

tárgy: 
Feljelentés az ORFK-hoz, a gyógyhatású tiszta desztilláltvíz ivást és normális dózisú konyhasó 
pótlást ártalmasnak hazudó FEMINA közlemények írói és terjesztői ellen: 

küldő: gmail.com 
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