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TÍZSZEREZŐ ÖNVÉDELMI RENDSZER KIALAKÍTÁSA (MAGYARVÉDŐ ÚJ MOZGALOM)

Közérdekű bejelentéseként Dr. Darák Péter úr, a Legfelsőbb Bíróság Kúria elnöke kezéhez megküldve

Mindenki juttassa el legalább tíz olyan emberhez, akik szintén eljuttatják legalább tíz emberhez a
kálium túladagolással sejtmérgezéssel folytatott népirtás ANTIRANDOM biolológiai hatás mérésekkel
közvetlenül is láthatóvá tett TÉNYinformációit. Mindenkinek meg kell tudnia az igazat a magyarokat
irtás módjáról és az önvédelmi lehetőségekről. Másként igaza lesz az izraeli HAAREC lapnak, amely
szerint 2050 után nem marad nemzőképes nyugati (értsd: magyar) férfi. Tehát minden, ami ma még
magyaroké,  a  káliummal mérgezően műtrágyázással  és a  patkányméreg kálisóval  élelmiszer sós  íz
pótlással nem mérgezett keleti (kínai, izraeli, muszlim) népeké lehet(ne)! 

A magyarok azt hiszik, hogy a zsidók kóser étkezési sói a lehető legegészségesebb étkezési sók.  A zsidók
által fogyasztott kosher só valóban legjobb étkezési só, tiszta nátrium-klorid konyhasó. Az interneten viszont,
magyar hülyítésként,  magyar nyelven,  Star  kosher tanúsítványos BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel  a
nátrium mentes (konyhasó mentes), patkányméreg hatású, hamis „étkezési sót” reklámozzák! Másféle, „sós
íz pótló” mérgező sókeverékeket is árusítanak, pl. a BONOSAL-t és a „fűszerezett kálisót”, a VIVEGA-t stb.

A hazai „nemzeti kormányok” a „Nemzeti stop só program, MENZAREFORM és Chips adó” elnevezéses
(határértékezési) csalásaikkal a korábbi 25%-a alá csökkentették a napi konyhasó pótlást. Arra hivatkozva,
hogy az EU a napi konyhasó dózis 25%-kal csökkentését javasolta (!). Nagyságrendi a csalás! Az emiatt
hiányzó sós ízt, egy hamis WHO kiadvány alapján, amelyik felbiztat a konyhasó kálisóval korlátozatlanul
helyettesítésére,  s  az  EU sózással  kapcsolatos  hamis  irányelveire  is  hivatkozva,  patkányméreg kálisóval
pótoltatják. Az Élelmiszer-törvényt és Étkezési-só szabványt is hozzáigazították a magyarokat ivartalanító
csalásukhoz. (A szív számára a Ringer infúzió szerinti napi víz, konyhasó, kálium dózis optimális. A Ringer
például napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe!)

A vegyi fegyverként használt sejtmérgező kálium túladagolással „népcsere” leállításához nem lehetett érdemi
segítséget  kapni  a  parlamenti  és  egyéb  pártoktól,  jogvédő  szervezetektől,  kormányoktól,  bíróságoktól,
ügyészségektől, minisztériumoktól, rendőrségtől, országgyűlési és önkormányzati vezetőktől, képviselőktől.
A kálium ügyben konkrét hatás mérési bizonyítékokon alapuló több mint 1000 beadványt vettek semmibe,
ill. hazudtak szembe. Tudományos akadémiai szintről is. Közben titkosszolgálat-gyanús balesetek sújtották a
káliummal népmérgezési bűncselekményt biológiai hatás mérésekkel bizonyító szakértőket, akik segítettek a
káliummal fajirtás leleplezésében. Rágalmakkal és egyéb retorziókkal is igyekeztek minket tönkretenni, s ha
tudnak meg is  ölni.  (Például  igencsak gyanús körülmények között  halt  meg az Országos Orvosszakértői
Intézet vezetője, Dr. Szabó Árpád is, aki orvosszakértőként nagyon sokat segített a mérgezés leleplezésében.)

A Tízszerező Önvédelmi Rendszer mozgalom feltétlen szükségességét igazoló részletesebb információ, pl. a
kálium túladagolás  sejtmérgező  hatását  közvetlenül  megjelenítő  ANTIRANDOM  biológiai  hatás  mérési
eredményeink,  közzé vannak téve a www.tejfalussycom honlapon.  Lásd GTS-Antirandom és MEHNAM
rovatok, valamint Videók és Email könyvek. Ezekben a biológiai önvédelmi lehetőségeket is bemutatjuk. 

Megjegyzés: Ellenünk is a Chomsky-nak tulajdonított módszer alkalmazzák. A magas vérnyomást megelőzés
ürügyén konyhasó helyett kálisóval sós íz pótlás is Chomsky-módszeres néphülyítés. A KGB 45 pont szerinti
államigazgatási terror folytatódik, az izraeliták helyünkre települési tervének valóra váltásához. A Chomsky
módszert (Chomsky) és a sózási csalást (akomiszsó), a KGB-45 pontot (A KGB-45 pontja) és az országunkat
tőlünk elrablási tervet (allianceisraelitee) lásd a honlapom MEHNAM rovatában, jelen irat mellékleteiként!

Verőce, 2018. 09. 16.

Tisztelettel:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, korábban
országgyűlési és önkormányzati szakértő is,
itt: „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő”
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Íme a befolyásolás tízparancsolata! Ezek azok az elvek, amelyek mentén mossák az 
agyunkat. Olvasd el és rá fogsz jönni, mennyire igaz!

Ezt a 10 pontot nevezik Chomsky Tízparancsolatnak. 

Noam Chomsky 20 évvel ezelőtt miképp látta a következő időszak vezetőinek az idológiai irányvonalát.

1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni 
a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen 
megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.
2.) A nép úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) 
hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani 
kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) 
problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
3.) A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a 
"fehér" propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a "szürkét" (azokat a sajtótermékeket, amelyek 
csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a "feketét" (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában 
állnak). Ezek karöltve azon kell munkálkodjanak, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden 
erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentsék a nemzet feje felől. A 
kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy 
még mindig nem a legrosszabb következett be.
4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk 
számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek, akik ezt az 
érvet ("majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk") évszázadokon keresztül hajlandó 
benyelni és elfogadni. 

5.) Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek 
érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell megfogalmazzák az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, 
rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naív lesz és hajlamos az információs beetetések 
elfogadására.
6.) Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle 
emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.
7.) Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb 
ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség 
küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
8.) A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg 
támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni 
azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
9.) A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható 
(pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket 
nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.
10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az 
egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell
arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, 
lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb 
titokban kell tartani. Megfoghatatlan, érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a 
tömegeket. Ha nyilvánosságra kerülnek, ezeket a törekvéseinket határozottan (ha kell: erőszakosan) tagadni és cáfolni kell.

Ez van, Barátaim!

/Forrás: Tudnodkell.info/
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A leigázás 45 alapelve, avagy hogyan bánjunk a bennszülöttekkel

Az alábbi cikk a Kapu folyóirat 1990. februári számában jelent meg. Bár az irat Lengyelországról 
szól, a hideg részletességgel kidolgozott módszer vélhetően nem cseng ismeretlenül 
Magyarországon sem. És bár mindez csak történelem, a szóhasználat és a konkrét módszerek 
nemegyszer megdöbbentő áthallásokkal bírnak a mára is. Az alábbiakban első kézből autentikus 
forrásból ismerhetjük meg azokat az elveket, amelyek szerint a D-209-es ügynököt is foglalkoztató 
titkos szolgált mögött álló félelmetes hatalmi gépezet, a KGB dolgozott, melynek figyelmét, mint 
látható, a legkisebb részlet sem kerülte el. 

KAPU

A következő szöveget Lengyelországból szereztük. Az eredeti orosz nyelvű verziót Boleslav

Bierut egykori  lengyel  köztársasági  elnök  szobájában  találták  meg.  Az  írás  azokat  az

irányvonalakat tartalmazza, amelyeket a KGB Moszkvában székelő centruma dolgozott ki a

Varsóban működő sejtje számára. Hogy milyen úton-módon került Bierut irodájába, nem

tudni, de feltehetőleg nem kellet nagy vargabetűt leírnia, tudniillik, Bierut egyike volt a

KGB  háború  előtti  lengyel  ügynökeinek.  A  hideg  módszeresség,  amellyel  a  KGB

előkészítette  Lengyelország  teljes  mértékű  alárendeltségét  a  nagyhatalom  érdekeinek,

még ma is ámulatot kell, hogy keltsen. Valamint egy kérdést fogalmaz meg: a Budapesten

működő  KGB  kirendeltség

kapott-e  ilyen,  vagy hasonló útmutatásokat? Sajnos, ez  nem kizárt,  ugyanis  a Magyar

Dolgozók Pártja ötvenes évekbeli és az MSZMP későbbi gyakorlata alapjában véve nem

különbözik-e a KGB-utasítás szellemétől és alapelveitől.

A szöveg lengyelül a múlt év őszén (1989-ben – a szerk.) jelent meg a Nowy Dziennik

hasábjain.  A  magyar  fordítás  a  lehető  legpontosabb.  Tekintetbe  véve  a  szerzőgárda

mivoltát, a stílus csinosításáról le kellett mondanunk (a fordítók).
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(szigorúan titkos) K. AA/CC 113, 

Utasítás NK/003/47

1. A  nagykövetség  épületeinek  területén  tilos  a  bennszülöttek  soraiból  általunk  beszervezett

informátorokat  fogadni.  Az  ezekkel  az  emberekkel  való  találkozásokat  egy erre  kijelölt  szolgálat

szervezi, a találkozók kizárólag nyilvános helyeken történhetnek. Az információkat a nagykövetség

veszi át különleges szolgálatunk közreműködése mellett. 

2. Főként annak kell nagy figyelmet szentelni, hogy a katonáink és a civil lakosság között semmiféle

kapcsolat  ne  jöhessen  létre.  Megengedhetetlen,  hogy  tiszti  kádereink  a  bennszülötteket  azok

lakásaiban  látogassák,  szintén  megengedhetetlen  egyszerű  sorkatonák  bennszülött  nőkkel  való

érintkezése,  megengedhetetlen  a  katonáink  és  a  bennszülött  lakosság,  katonaság  közötti

kapcsolatteremtés.

3. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását, akik Lengyelország Kommunista Pártjával, a Lengyel

Szocialista  Párttal,  az  interbrigadistákkal,  a  Lengyel  Kommunista  Ifjúsági  Szövetséggel,  a  hazai

hadsereggel, a parasztzászlóaljakkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban,

amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeznek. Ennek az ügynek az érdekében ki kell

használni a fegyveres ellenzék jelenlétét.

4. Ügyelni  kell  arra,  hogy  minden  fegyveres  akcióban  azok  a  katonák  vegyenek  részt,  akik  a

Kosciuszko-hadseregbe (Szovjetunió területén a Vörös hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg)

való  belépésük  előtt  országunk  (Szovjetunió)  területén  tartózkodtak.  És  elérni  teljes

megsemmisítésüket.

5. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történő egyesítését, ügyelve arra, hogy minden

kulcsszerep olyan embereknek jusson, akik különleges osztályunk szolgálatában állnak.

6. Egyesíteni az összes ifjúsági szervezetet, és járási vezetőtől  felfelé a vezető helyekre különleges

szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. Még a végső egyesítés előtt likvidálni kell a

cserkész mozgalom ismert vezetőit.

7. Megszervezni  és  figyelni  arra,  hogy  a  pártkongresszusok  küldöttei  által  megválasztott

funkcionáriusok az előttük álló teljes időszakra ne tartassák meg mandátumaikat. A küldöttek semmi

esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyűléseket. Ha nincs más megoldás, és ha egy ilyen

gyűlést mindenképpen össze kell  hívni, el kell  távolítani azokat az embereket, akik a koncepciók

tervezésében  és  követelések  felterjesztésében  aktivitást  fejtenek  ki.  Minden  elkövetkezendő

kongresszusra új küldötteket kell válogatni, csakis olyanokat, akiket különleges szolgálatunk szemel

ki.

8. Különös figyelmet kell  szentelni a szervezési képességekkel rendelkező és népszerűségre esélyes

egyéneknek. Az ilyen embereket be kell szervezni, amennyiben ellenállást tanúsítanak, nem engedni

őket magasabb posztra.

9. Elintézni,  hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági  szerveket és a bányaipart  kivéve) alacsony

fizetést kapjanak. Ez első sorban az egészségügyet, a bíróságokat, a közművelődési szférát, valamint

a vezető beosztásban dolgozókat érinti.



10. Minden  kormányszervezetben,  valamint  az  üzemek  többségébe  különleges  szolgálatunkkal

együttműködő egyéneket kell beépíteni. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül.)

11. Különleges figyelmet kell szentelni annak, hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított

áru mennyiségét és fajtáit. Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. Ügyelni kell arra is, hogy a

sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségéről. Emellett meg kell említeni,

hogy ez az árucsere-forgalom keretén belül történik.

12. Nyomást  kell  gyakorolni,  a  bennszülött  hivatalokra,  hogy azon személyek,  akik  földet,  parcellát,

telket szereznek, ne arról kapjanak papírt, hogy tulajdonosok, hanem csak arról, hogy azt kiutalták.

13. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell  folytatni, hogy a magángazdálkodás

ráfizetéses legyen, esetleges minimális haszonnal járhasson. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a

kollektivitást.  Amennyiben  nagyobb  ellenállás  keletkezik,  csökkenteni  kell  a  termelőeszközök

kiosztását és növelni kell az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. Ha mindez nem vezetne

eredményre,  meg  kell  szervezni,  hogy  a  mezőgazdaság  ne  tudja  fedezni  az  ország  élelmiszer-

ellátását, a hiányzó mennyiséget behozatallal kelljen pótolni.

14. Mindent  megtenni  annak  érdekében,  hogy  a  határozatok  és  rendeletek,  legyenek  azok  jogi,

gazdasági vagy szervezeti jellegűek, megfelelően pontatlanok legyenek.

15. Mindent elkövetni annak érdekében, hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió,

hivatal  és  intézmény  foglalkozzon,  de  egyikük  sem  hozhat  határozatot,  mielőtt  a  többiekkel

konzultált volna. (Kivételt képeznek a bányaipart érintő ügyek.)

16. Az  üzemi  önkormányzatok  semmiféleképpen sem fejthetnek ki  hatást  az  üzem tevékenységére.

Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak.

17. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. A szakszervezeteket más

feladatokkal kell elfoglalni, úgymint a vállalati üdültetések szervezése, a nyugdíj- és kölcsönkérelmek

elbírása, kulturális és szórakoztató programok, kirándulások szervezése, a hiánycikkek elosztásának

megszervezése, a politikai vezetés határozatainak és nézeteinek az igazolása.

18. Meg kell szervezni, hogy csak azokat a dolgozókat és vezetőket léptessék elő, akik a rájuk bízott

feladatokat  példamutatóan végrehajtják,  és  akik  nem hajlamosak azon problémák  analizálására,

amelyek túlérnek tevékenységük határain.

19. Azon  bennszülöttek  tevékenységéhez,  akik  párt-,  állami  és  gazdasági  funkciókat  viselnek,  olyan

feltételeket kell kiadni, hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják őket, és lehetetlenné

tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe.

20. A  bennszülött  tiszti  káderekre  csak  ott  bízható  felelős  pozíció,  ahol  már  el  vannak  helyezve

különleges szolgálatunk emberei.

21. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lőszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül

állandóan szigorúan ellenőrizni kell.

22. Megfigyelés alatt tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot.

23. Nagy  figyelmet  kell  szentelni  a  feltalálóknak  és  az  újítóknak,  valamint  fejleszteni  és  támogatni

tevékenységüket, de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni, a jelentés pedig a

központba  küldendő.  Csak  azon  találmányok  megvalósításához  szabad  hozzájárulni,  amelyek  a

bányaiparban hasznosíthatók, valamint azokat, amelyek különleges utasításainkban vannak



feltüntetve.  Nem  valósíthatók  meg  azok  a  találmányok,  amelyek  a  termelés  növelését,  ezzel

párhuzamosan  pedig  a  nyersanyagbányászat  visszaesését  eredményeznék,  vagy  akadályoznák  a

határozatok teljesítését. Ha egy találmány már ismertté vált, meg kell szervezni annak külföldre való

eladását. A találmány értékéről és leírásáról szóló dokumentumok közlése megengedhetetlen. 

24. Az  egyes  szállítmányok  pontosságában  zavarokat  kell  előidézni.  (Kivéve  az  NK  552-46.  számú

utasításban szereplő szállítmányokat.)

25. Az  üzemekben  kezdeményezni  kell  a  különböző  problémafeltevő  és  szakmai  értekezletek

összehívását, feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat, észrevételeket és azok szerzőit.

26. Népszerűsíteni kell  a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket, amelyek időszerű termelési témákkal

foglalkoznak, valamint olyan beszélgetéseket,  amelyben helyet kap a múlt és a helyi  problémák

bírálata. Nem szabad engedni azonban a bírálatjelenségek okainak megszüntetését. 

27. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetűek, de azok nem

vezethetnek a nemzet egységéhez.

28. Figyelni  kell  arra,  nehogy  az  újjáépítés  alatt  álló,  vagy  az  újonnan  felépített  városokban  és

lakótelepeken  léteznek-e  olyan  vízvezetékrendszerek,  melyek  nincsenek  rákötve  a  fő  vízhálózati

rendszerre. A régi, nem bekötött vízvezeték rendszereket és az utcai kutakat szisztematikusan fel

kell számolni.

29. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladékok azon

folyókba legyenek irányítva, melyek ivóvíztartalékként szolgálhatnak.

30. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többlethelyiségek, melyekben

hosszabb  időre  háziállatokat  lehetne  tartani,  vagy  nagyobb  mennyiségű  élelmiszer-tartalékot

felhalmozni.

31. A  magántulajdonban  lévő  termelővállalatok  és  az  iparosok  csak  olyan  alapanyagot  és

berendezéseket kaphassanak, amelyek meggátolják a jó minőségű áruk előállítását. Ezen termékek

árai magasabbak legyenek, mint az állami vállalatok hasonló termékei.

32. Elő  kell  idézni  a  hivatali  adminisztráció  minden  szinten  történő  maximális  terebélyesedését.

Megengedhető  az  adminisztratív  szervek  tevékenységének  bírálása,  de  semmiképpen  sem

engedhető meg számbeli megfogyatkozásuk és normális működésük sem.

33. Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiparban, valamint a megfelelő instrukciókkal megjelölt

vállalatokban. Meggátolni a belföldi piac ellátottságát.

34. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak. A kulturális, nevelő munkát úgy irányítani, hogy

általános  ellenszenv  alakuljon  ki  ezen  intézmények  ellen.  Figyelni  és  ellenőrizni  az  egyházi

nyomdákat, levéltárakat, prédikációkat, az énekeket, a vallásoktatás tartalmát, de még a temetési

szertartásokat is.

35. Az alap-, illetve szakiskolákból,  de különösen a közép- és főiskolákból el  kell  távolítani  azokat a

tanítókat, akik köztekintélynek és népszerűségnek örvendenek. Helyüket kinevezett emberekkel kell

feltölteni. Meg kell szüntetni a tantárgyak közötti különbségeket, korlátozni a forrásmunkák kiadását,

és a középiskolákban a latin és az ógörög nyelv, általános filozófia, logika és a genetika oktatását. A

történelem  oktatásában  nem  szabad  megemlíteni,  hogy  melyik  uralkodó  szolgálta  vagy  akarta



szolgálni az ország javát, viszont rá kellett mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép

harcára. A szakiskolákban be kellett vezetni a szűk specializációkat.

36. Inspirálni kell olyan állami művészeti és sportrendezvények megrendezését, amelyek a bennszülöttek

harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve, különösen a német) megszállókkal szemben, s amelyek a

szocializmusért vívott harcot hirdetik. 

37. A helyi kiadványokban nem engedhető meg azon bennszülöttekről szóló művek megjelenése, akik a

forradalomig és a második világháború alatt éltek. 

38. Ha létrejön egy olyan jellegű szervezet, amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget,

de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenőrzését, azonnal

be  kell  indítani  ellene  –  nacionalizmus  és  sovinizmus  vádjával  –  egy  rágalomhadjáratot.  Ezt

következőképpen  kell  csinálni:  emlékhelyeink  megszégyenítését,  temetőink  megrongálását,

nemzetünk és kultúránk befeketítését hirdető és a velünk kötött egyezmények értelmét kétségbe

vonó röplapok kiadás. A propaganda munkába be kell  vonni a bennszülötteket, és kihasználni a

velük szemben létező gyűlöletet.

39. Gondoskodni a hidak, utak és az összekötő hálózat kiépítéséről és felújításáról, hogy egy szükséges

katonai intervenció esetén gyorsan és mindenoldalról elérhető legyen az ellenállás helyszíne, vagy az

ellenzéki erők összpontosításának helye.

40. Odafigyelni arra, hogy a politikai ellenzék képviselőit lecsukják. Megdolgozni azokat az ellenzékieket,

akik  a  bennszülött  lakosság  tekintélyét  élvezik.  Az  ún.  véletlen  események  során,  mielőtt  még

betörnének a köztudatba, likvidálni, vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni őket.

41. Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. Amennyiben ez a rehabilitáció

elkerülhetetlen,  csak  azzal  a  feltétellel  lehetséges  ezt  megtenni,  hogy  az  eset  bírói  műhibának

minősül,  nem  lesz  perújrafelvétel,  valamint  a  hibás  ítélet  okozói  (bírák,  tanúk,  vádlók  és

informátorok) nem lesznek beidézve. 

42. Azokat  a  párt  által  kinevezett  vezetőket,  akik  tevékenységükkel  károkat  okoztak,  vagy  az

alkalmazottak elégedetlenségét idézték elő, ne állítsák bíróság elé. Drasztikus esetekben vissza kell

hívni őket funkciójukból, és más hasonló, vagy magasabb szintű pozíciókba kell helyezni őket. Végső

esetben vezető állásba kell tenni őket, és a későbbi változások idejére kádertartalékként számolni

velük. 

43. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezető pozíciókban dolgozó személyeknek a pereit (elsősorban a

hadügyben,  minisztériumokban,  főbb  hivatalokban,  iskolaügyben  dolgozókról  van  szó),  akiket

népellenes, szocializmus ellenes és az iparosítást ellenző tevékenységgel vádolnak.  Ez a dolgozó

tömegek figyelmét felkelti. 

44. Munkahelyeken  gondoskodni  kell  a  különböző  funkciókban  dolgozó  emberek  leváltásáról,  és  a

legkisebb szakértelemmel rendelkező iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni őket.

45. Meg  kell  szervezni,  hogy  a  főiskolákra  a  legalacsonyabb  társadalmi  származók  kerüljenek  be

elsősorban, akiknek nem érdekük szakértelmük növelése, csupán a diploma megszerzése.

(Fordította: Badin Áddám és Lékó István) 
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Azonosító: AllianceIsraeliteeFelhivas1910+PozsgayImre+SimonPerez

Manapság megvalósuló százéves terror terv a magyarok elűzésére, kirablására, legyilkolására

A HÍDFÕ Baráti  Köre (Fabó László,  22  Hancock  Street,  San Francisco,  CA 94114,  U.S.A.)
„Országhódítók” kiadványából: 

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása,  amelyet  a  magyar  lapok  is  közöltek.  A Weimaier  Hist.-Gen.  Taschenbuch,  S.  XII.
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek
fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek,
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi  szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket.  Erre a
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a
pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a  galíciaiak  és
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idõ alatt
elérhessétek.”

2010. 

november 8-án, népszavazással felhatalmazást mellőzve, megszavazták az Országgyűlésben,  hogy 
akárhány izraeli cég, akárhány izraeli munkavállalóval idetelepüljön. Az izraeli és az ukrajnai 
zsidók is vízummentesen itt lehetnek, s az itt született gyermekeik részére akármit felvásárolhatnak:
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Mérgezett sóval és mérgező ivóvízzel irtják a magyarokat, hogy több legyen az olcsó üres ingatlan!
„  Sztár kosher tanúsítvánnyal” árusítják a patkányméreg (szívmérgező és ivartalanító hatású) kálisót  
étkezési sóként. BONSALT-nak, jósónak nevezik. Igen magas az ára. Azért is, hogy a konyhasónál
sokkal egészségesebbnek gondoljuk. Közben településenként (országos átlag!) 8 naponta mérnek be
csak egy-egy vízmintát és a vízműveki és ÁNTSZ laboratóriumok letagadják, ha tele van méreggel:

http://tiszohu1.megacp.hu/wp-content/uploads/2011/07/M%C3%A9rgez%C5%91-k%C3%A1lis%C3%B3t-rekl
%C3%A1moznak-%C3%A9tkez%C3%A9si-k%C3%B3ser-s%C3%B3k%C3%A9nt.pdf

http://tiszohu1.megacp.hu/wp-content/uploads/2011/07/M%C3%A9rgez%C5%91-k%C3%A1lis%C3%B3t-rekl%C3%A1moznak-%C3%A9tkez%C3%A9si-k%C3%B3ser-s%C3%B3k%C3%A9nt.pdf
http://tiszohu1.megacp.hu/wp-content/uploads/2011/07/M%C3%A9rgez%C5%91-k%C3%A1lis%C3%B3t-rekl%C3%A1moznak-%C3%A9tkez%C3%A9si-k%C3%B3ser-s%C3%B3k%C3%A9nt.pdf
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Az ellenőrizhetetlenül szennyezett ivóvizet ajánlják, a desztillált tiszta vizet mérgezőnek hazudják! 
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 ANTIRANDOM ÉS APLA

A nemzetközi méréstudományos szabadalmaim alapját képező, gradiens-szuperpoziciós sokváltozós
hatásvizsgáló software szerint működő, az ANTIRANDOM BIOMONITOR létesítmény terveim
szerinti fóliaházas gradiens fitotronok közvetlenül is megjelenítették a kálium műtrágyáknak a talaj
vízoldott káliumtartamát sejtmérgezőre növelő hatását. Miközben a kálium műtrágyával mérgezett
talajban sorra pusztultak ki a növények, ugyanazt az aszályt a káliummal nem műtrágyázott talajban
valamennyi növény túlélte: 

1962 óta nem tudták megjeleníteni a kálium műtrágyák sejtmérgező hatását a Magyar Tudományos
Akadémia  által  preferált  hiányos  kezelési  kombinációs,  zavarosított  elrendezéses  „randomizált”
mérésekkel. Zavarba is jöttek az Antirandom mérésemtől és szembe is hazudták a fenti eredményét!

Egyébként az Antirandom mérésnél is bevált zavarcsökkentő matrix elrendezéssel a fogalmi szintű
kapcsolat vizsgálatok is nagymértékben zavarmentesíthetők, s ezáltal pontosíthatók és gyorsíthatók
az összefüggés elemzések. Az APLA (Automatizált Pszicho-Logikai-Analízis) ehhez kifejlesztett
software. 

Sajnálatos, hogy a hatalmat gyakorlók úton-útfélen akadályozzák a megbízható pontos mérést és a
zavaroktól mentesített, sokváltozós ok-okozat analízisre alapozott döntésen alapuló optimalizálást.

A következőkben felhívom a figyelmet a mérési és döntési területen rendet rakni akaró emberekkel
szemben tapasztalható titkosszolgálati stb. retorziókra, azért, hogy csak a kellően bátor magyarok
csatlakozzanak a  TÍZSZEREZŐ ÖNVÉDELMI RENDSZER   rendrakó projekthez”. Őket viszont
szeretettel várjuk.
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VÉDEKEZNI KELL A KÁLIUMOT VEGYI FEGYVERKÉNT ELLENÜNK ALKALMAZTATÓK ELLEN

Valamennyi ismerősöm arra kérem, hogy a „Vegyi fegyver ellenünk a kálium” tárgykörben legalább 10
magyart világosítson fel a szabadon terjeszthető „magyarokebredjetek180912” mellékelt dokumentációval.
Nem  lesz  könnyű  felvilágosítani  a  többi  magyart,  s  még  nehezebb  lesz  rábeszélni  őket,  hogy  ők  is
világosítsanak fel legalább 10 magyart. Szerintem azonban kitartással mindig lehet találni 10 tisztességes,
a saját utódait, nemzetét, hazáját védeni akaró még nem elgyávult magyart, akiket rá lehet beszélni! Nincs
más mód a védekezésre,  mivel  a  kormány milliárdokkal  pénzeli  a  káliummal  önmérgezésre  felbiztató
„Nemzeti  stop  só  program,  Menzareform,  Chips  adó”-t,  persze  lehet,  hogy  csak  ostobák,  akiket
megvezetnek az MTA-hoz is befészkelődött ügynökök. 

Miniszterként  pl.  Dr.  Surján  László  azt  írta  nekem,  hogy  napi  133  gramm  kálisót  is  szabad  az
élelmiszerekkel  bejuttatni.  Holott  tananyag az  orvosi  egyetemen,  hogy mindenkinél  torzítja  az  EKG-t,
rontva a szívműködést, ha szájon át egy napon belül 5 vagy 8 grammnál több kálisó jut be, vagy ha a
vérbe (akárhonnan) 0,8 vagy 1,6 grammnál több kálium jut be 1 órán belül. Orbán Viktor miniszterelnök
felemeltette a napi  konyhasódózist  az óvodákban 2-ről  5 grammra, de Ő csak ennyit  enged pótolni  a
felnőtt gyerekeknél és felnőtt fizikai munkásoknál és sportolóknál is, akiknél napi 15-25 grammra lenne
szükség,  s  érvényben tartják a mindenkinél  napi  legalább 4,7 gramm káliummal  élelmiszer  mérgezés
előírását  is.   (Nem  mentség,  hogy  EU  és  WHO  is  felbiztat  a  konyhasó  helyett  kálisóval  korlátlan
mértékben „sózásra”!)

A tényleges  magyar  önvédelemben közreműködéstől  menekülésnek több oka is  van.  Egyrészt  vannak
olyan magyar értelmiségiek, akik szerint véget ért a magyarok földi küldetése, már nincs szüksége ránk a
világnak. Másrészt a fiataloknál hiányzik az ilyen ügyek iránti érdeklődés. A nyugdíjasok már csak élvezni
akarják a maradék életüket, kerülik a konfliktusokat. A munkahellyel rendelkezők többsége azért nem
vállalkozik  a  magyar  önvédelem szervezésére,  mert  úgy  gondolja,  hogy  a  magyarok  megmaradásban
ellenérdekelt  titkosszolgálatok  figyelik  őt  és  a  kapcsolatait  és  bármit  megtehetnek.  Kirúgatják  a
munkahelyéről, eladósíthatják, „véletlen baleseteket” szerveznek ellene, a kórházakban megmérgezik stb.
Büntethetetlenül, tehetik egy olyan országban, ahol a legfőbb ügyészek is akadályozhatják az ezek elleni
büntetőeljárásokat.

A mellékletek azt is dokumentálják, hogy a hazai párt- és állami vezetők eddig legalább 1000 esetben
válasz nélkül hagyták és vagy szembehazudták (miközben az ügyészeikkel megbosszultatták) a közérdekű
bejelentéseket és bűnügyi bizonyítékokat, amelyeket mint nemzetközi hatás mérés tudományi szakértő az
ügyészségi vádemeléshez előterjesztettem, a magyarok életét rövidítő és ivartalanító hatású „Nemzeti stop
só Program, Menzareform és Chips adó” rendeleti  csalásokat  és a kálisóval sózást megengedő hamis
élelmiszer törvényt kieszelő és fenntartó állami hivatalnokokkal, és legutóbb már az ezeket gátlástalanul
tudatosan bűnpártoló, vagyis bűnöző magyar tudományos akadémiai és ügyészségi vezetőkkel szemben is. 
 
Melléklet: magyarokebredjetek180912, Kiegészítő melléklet: Raffai-Zoltan-egytragediamargojara190912

Verőce, 2018. szeptember 14.

Tejfalussy András okl.  vill.  mérnök,  aki  a  káliummal  mérgezés  dr.  Kovács Pál  parlamenti  megbízása
alapján, s az ő halála után „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként kivizsgálója” (szem.sz.: 1-420415-
0215,  an.:  Bartha  Edit)  Magyarország,  1036  Budapest,  Lajos  u.  115.  III.  18.,  www.tejfalussy.com,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 14 28.

Mint  újabb  összefoglaló  hatásmérés-tudományi  szakvéleményt,  a
szükséges  vádemelések  általa  tovább  intéztetéséhez,  közérdekű
bejelentésként kapja: Dr.  Darák Péter  úr,  a Legfelsőbb Bíróság kúria
elnöke.  (Jelen  irat  kódja:  Magyaronvedelmifelhivas180914)  A
mellékletek a honlapom MEHNAM rovatában is megtekinthetők. 

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.cim/


14./14   Tízszerezorendszer180915

Függelék: „VEGYI FEGYVER ELLENÜNK A KÁLIUM” (röpirat a mozgalom szervezéséhez)
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