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Szakértői segítség megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként (Ptk.) az innovációs csalások megszüntetéséhez

1. Egy 1997-es Állami Számvevőszéki országos vizsgálati jelentés szerint is romlik a hazai vízminőség és az
ellenőrzése! Növényvédelmi kutatók pl. kb. 10.000%-kal több növényvédőszert találtak a Váci Vízmű Buki
szigeti nyersvízkútjában, mint amit az EU megenged, de a vízművek és az ÁNTSZ  tagadta, hogy tudott róla.

2. „Vízügyi  innovációs csalás”,   hogy mérgezőnek hazudják a  teljesen méregmentes desztillált  ivóvizet.
Valójában a „Nemzeti Stop Só program, Menzareform és Chips-adó” elnevezésű egészségügyi innovációs
csalás  tette,  teszi  mérgezővé  a  tiszta  desztillált  ivóvizet.  Ugyanis  az  étkezési  konyhasó  pótlás  napi  5
grammnál  kevesebbre  korlátozásával,  s  a  káliumpótlás  „napi  4,7  –  70  gramm  közöttinek”  előírásával
tönkreteszik a sejtek közötti elektrolit folyadék víz : konyhasó : kálium arányait, valamennyi sejtmembrán,
valamennyi sejt és szerv működését.  Egyértelmű bizonyítéka a tudatos egészségügyi innovációs csalásnak,
hogy az infúziókban is (nem ásványvíz, és „Himalája” stb. keverék sók, hanem) tiszta desztillált víz van,
literenként 9 gramm tiszta konyhasóval! Például a Salsol és Salsola infúziókban és a Ringer infúzióban is. A
Ringer oldatban literenként csak 0,12 gramm a kálium. A szívműködéshez ezek az optimális dózisarányok
(lásd az orvosi tankönyvekben)! Tudatos népirtás a kóser BONSALT kálisót legjobb étkezési sóként ajánlás!

3. Valójában a vízművek által alkalmazott szennyvíztisztítás, ivóvíz szűrés és klórozás sem tudja a fertőzött
és  mérgezett  folyóvizeket  ártalmatlanítani.  Ritka  és  hiányos  a  víz  tisztaság  ellenőrző  mérés.  Például  a
KÖJÁL által (1988-ban) mért vízminták kb. fele a magyar szabványnak sem felelt meg.  Vagy például a
szekszárdi vízmű vezetékes vizében lévő rákkeltő diklóretilént csak a sört ellenőrző amerikaiak vették észre! 

4. Az elítélendő hazai vízgazdálkodási innovációs csalásnak az a lényege, hogy mialatt a kormány dicsekszik
a  vízügyi és egészségügyi innovációi sikereivel, a növényekből származó tápanyagokat tartalmazó emberi
ürüléket a szennycsatornákkal nem a talajba, hanem az ivóvízbázisokba vezettetik, s onnan a vízvezetékekbe
és a tengerbe! Nyilván azért is, hogy minél több műtrágyát és „Pet palackos” ivóvizet tudjanak vásároltatni!

5 Az emberi ürülékben klórozásnak ellenálló fertőző vírusok vannak. Nemzőképesség rontó fogamzásgátló
stb. gyógyszerek, műtrágyák és egyéb mérgező vegyszerek is.Tudatos népirtás ezek vízvezetékekbe juttatása.

6. Az önkormányzatok tízszeres vízdíjjal büntethetik azokat a magyar állampolgárokat, akik a saját kertjük,
saját növényeihez, altalaj öntözéshez és tápanyag visszapótláshoz fel merik használni a saját szennyvizüket! 

7. Országos kárelhárításként javaslom a háziszennyvíz újrahasznosítás dotálását, és az elpárologtatási hőt
újrahasznosító desztilláló találmányaimat. (Megfelelő hőszivattyúval visszanyert hővel is forralható a víz!)

Tanulmányozhatja a közzétett bizonyítékokat: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2. A
vallásos zsidók számára ma is tiszta desztillált ivóvizet és jól sózott kenyeret ír elő a Talmud! Nem elhinni
kell a víztisztaság, konyhasó és kálium élettani hatásait, hanem pontosan mérni és helyesen kalibrálni!

Budapest, 2019. február 2. 
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