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    ENERGIAÚJRAHASZNOSÍTÓ DESZTILLÁLÁSSAL OLCSÓ TISZTA IVÓVÍZ BIZTOSÍTHATÓ

  Áder János köztársasági elnök, nemzetközi konferenciákon, „cirkuszolásokon” vesz részt, ahol azzal  
foglalkoznak, hogy mit kellene tenni az emberiség édesvíz készletei kifogyásának a megakadályozására.
 
 A földfelszín nagyobb részét sós óceánvíz, tengervíz borítja. Az ivóvíznek alkalmas sómentes esővíz a  
tengervízből felszálló párából keletkezik, a felhőkben (természetes desztillálás). Ahol nincs elegendő  
természetes édesvíz, ott (mesterséges desztillálással) a sós vízből is előállítható ivóvíz. Miközben a  
vízgőz visszaalakul vízzé, teljes egészében visszaszolgáltatja az elpárologtatásakor felvett hőenergiát.
 Az  óceánvízből,  tengervízből,  s  a  nem  tiszta  édesvizekből  is,  gyakorlatilag  szinte  hőveszteség,  
energiaveszteség nélkül lehet előállítani a teljesen tiszta vizet. Izraelben öntözéshez és ivóvízként is a  
tengervíz  desztillálásával  előállított  tiszta  desztillált  vizet  használják.   A  DESZTILLÁLÁSSAL  
MEGTISZTÍTOTT  VÍZ  NEM  VÍZKÖVESÍTI  A  VÍZVEZETÉKET,  TEHÁT  CSŐVEZETÉKEKEN  
BÁRMILYEN MESSZIRE ELJUTTATHATÓ!  Áder  János  azért  nem tudja,  mert  „a  vallásos  zsidók  
mindennapjait  szabályozó  törvénykönyvben”  elő  van  írva,  hogy  a  zsidók  kötelesek  eltitkolni  a  nem  
zsidók elől, hogy a tiszta esővíz a lehető legegészségesebb ivóvíz, lásd: „Izrael országa esővizet iszik,  
az egész világ pedig a maradékot”....(Talmud, Taanith 10 a. lap)? Az ÁNTSZ, az Állami Népegészségügyi  
és Tisztiorvosi Szolgálat és a miniszterek ezért beszélik be a magyar lakosságnak, hogy „életveszélyes  
elektrolit zavart okoz” a tiszta desztillált ivóvíz és a konyhasóval (fiziológiás mértékben) való sózás??  
Ezért biztatta fel az egészségügyi miniszter a magyarokat, hogy inkább arzén mérgezett vizet igyanak  
tiszta desztillált víz helyett? 
  Csak zsidó tudhatja, hogy egészségjavító a tiszta desztillált víz és a tiszta konyhasó, ha megfelelő  
arányban  jut  be  a  szervezetbe:  „83 betegség  elmúlik  egy  korsó  (desztillált)  ivóvíztől  és  (kellően)  
sózott kenyértől” (Talmud, Baba kamma 93 b. lap)? Csak zsidó tudhatja, hogy egyik anyag sem mérgező,  
ha  megfelelő  arányban  jut  be  a  szervezetbe?  Elfelejtetik,  hogy  a  gyógyításra  több  száz  év  óta  
sikeresen használt Ringer infúziós oldatban 110 a desztillált víz : konyhasó, és 30 a nátrium : kálium  
dózisarány, hogy minden 1 liter Ringer 9 gramm tiszta konyhasót és 0,12 gramm káliumot juttat be a  
vérbe, mert ezeknek az anyagoknak ilyen az aránya a testelektrolit vérszérumban? A Salsol és Salsola  
infúziós oldatok csak tiszta desztillált vízből és tiszta konyhasóból  állnak, s ezeknél is 110 a víz :  
konyhasó dózisarány! Nyilvánvaló népirtás, hogy 0,43 nátrium : kálium arányt írt elő a Menzareformjuk!
  Közérdekű javaslat: fejlesszék ki a visszanyert hővel vízforraló desztilláló készülékeket és adják  
oda a jelenleg is arzénnel, s az ivóvízbázis folyók partjairól bemosódó mezőgazdasági mérgekkel, és  
szennycsatornákkal  bejuttatott  ipari-  és  háztartási  mérgekkel  és  fertőző  vírusokkal*  szennyezett  
vezetékes ivóvízzel veszélyeztetett magyaroknak!  Ahelyett, hogy a katonasággal vitetik házhoz az  
arzén- mérgezett vizű területeken az ivóvizet. (*Klórozással nem hatástalaníthatók a fertőző vírusok!) 

  A magyarok közérdekű jogos védelmeként (BTK), a bűnüldöző szervek helyett is végzett megbízás  
nélküli  ügyvitel  (PTK)  keretében,  valamennyi  magyar  önvédelemre  felbiztatásához,  változatlan  
szöveggel mindenhol terjesztéshez, közérdekű bejelentésként és közérdekű kárelhárítási javaslatként  
felelősséggel közzéteszi, a desztilláló létesítmény bázistervre vonatkozó szerzői jogai fenntartásával:

  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.:  Bartha Edit) okl.  vill.  mérnök,  
méréstudományi szakértő feltaláló,  www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com +36 
20 218 1408,  www.tejfalussy.com
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