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Tájékoztatás a „Magyar Szellemi Véderő Tizedesrendszer” mozgalom létrehozásáról
Minden olyan tisztességes magyar ember és magyar társaság részére ezúton felajánljuk az
együttműködést, amelyik aláírja, hogy egyetért a mellékelt „7 ponttal”, és már bizonyítható
eredményességgel segített abban, hogy mi magyarok és a leszármazottaink öntudatos nem
megalázkodó egészséges magyarként hazánkat védve Magyarországon megmaradhassunk.

Minden tisztességes magyarnak felkínáljuk a lehetőséget, hogy részt vehet a Magyar Szellemi
Véderő Tizedesrendszer (MSZVT) országos kiépítésében és működtetésében. Az MSZVT tagjai
a segítségért hozzájuk forduló nélkülöző magyaroknak ingyen is segítenek, de minden olyan
magyar vállalkozásban sikerdíj ellenében is részt vehetnek, amelyik ténylegesen elősegíti a magyar
lakosság magyarként megmaradását. Az MSZVT Startprogramot lásd a csatolt mellékletekben. A
munkához szükséges egyéb információk is megtalálhatók a www.tejfalussy.com és az azon belül
működő www.aquanet.fw.hu honlapon. (Az internetes Google keresővel a tizedes rendszer
működési elvei is megtalálhatók.) Elsősorban a szaktudásukkal másoknak segíteni akaró magyar
nyugdíjasoknak és munka nélkül tengődő, hazánkat elhagyni nem akaró magyar fiataloknak
javaslom, hogy a lakókörzetükben, ismeretségi körükben alakítsanak MSZVT tizedes csoportokat.
Magyar üdvözlettel: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc, okl. vill. mérnök feltaláló, 2621
Verőce, Lugosi u. 71., +36 27 380 665, magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408
Melléklet-1. MSZVT startprogram:
A Magyar Szellemi Véderő Tizedesrendszer vállalkozói azonnal megkezdhetik a többi magyar
védését, segítését, az „Ígérgetés helyett azonnal segítünk” elv alapul vételével a következőkkel:
1. Az internet felhasználásával legyük lehetővé minden egyes településen minden magyarnak, hogy
megismerhesse az általunk és/vagy mások által feltárt, a magyarok többségét érintő bizonyított
államigazgatási stb. károkozásokat és a károkozások elleni védekezési lehetőségeket, módszereket,
segítsünk nekik a jogos védelemben és önvédelemben. Ez megalapozva az MSZVT iránti bizalmat.
2. Minden egyes településen, minden egyes tisztességes magyar részére tegyük lehetővé a
korábbinál sokkal jobban megalapozott, zavarszűrt egyéni és közösségi döntéseket a nemsokára
mobil telefonnal is használható „APLA” (Best Expert Choice) szoftverünk segítségével. Az APLA
szoftver működési alapelveit, előnyleírását, ajánlott alkalmazási területeit, példakénti alkalmazásait
lásd:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet2/szoveg1/apla-alkalmazasokat-felsorolas.htm). Ez is erősíteni fogja a bizalmat.
3. Minden egyes magyar figyelmét hívjuk fel a „Nemzeti Stop Só Program”, „Chipsadó” és
„Menzareform” fedőelnevezésű kormány intézkedések hatásmérésekkel bizonyított népirtó
hatására és a sikeres egyéni védekezés lehetőségére, módjára. A betegségek ennek következtében
visszaszorulása is erősíti a bizalmat.
4. Minden egyes településen segítsük elő a magyarok gyógyszerkönyvi tisztaságú étkezési sóhoz
hozzájutását. A mérgeződések, betegedések ennek következtében csökkenése is növeli a bizalmat.
5. Minden egyes magyar gazdálkodó figyelmét hívjuk fel a GTS-Antirandom hatásmérési
bizonyítékokkal arra, hogy a kálisóval műtrágyázás aszálykár- és ezáltal hitelkockázat növelő,
növénymérgező hatású és mérgezi, ivartalanítja is az állatokat és embereket*. Az aszálykárok és a
mérgeződések eddig eltitkolt ezen fő okának a bizonyítékok alapján leleplezése is növeli a bizalmat.
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6. Minden egyes településen segítsük elő a magyarok ivóvízének energiatakarékos otthoni
desztillálással (átpárlással) méregmentesítését, a magyarok egészségvédő, egészségjavító ivóvízhez
jutását. A mérgeződések, betegedések emiatt csökkentése is erősíti a bizalmat.
7. Földhőcserés lakásfűtési és -hűtési technikát alkalmazni segítés. Ez is erősíti a bizalmat.
8. Természetes vízkészletek, vízmozgások és szennyvizek mezőgazdasági hasznosításában
segítségnyújtás. Az ily módon gazdálkodással járó előnyök is növelik a segítők iránti bizalmat.
Ezeket a www.tejfalussy.com honlapon közzétett „7 PONT” szellemében akarjuk megvalósítani.
Géczy Gábor „élőfa modellje alapján” érdemes felépíteni a magyar lakosság segítési stratégiát. A jó
magyaroknak segítő tizedes hálózat tagjai az önvédelem alapját képező hatásmérési bizonyítékokat,
s az optimalizáló GTS-Antirandom és APLA módszereim tanítását is, ezen a honlapon találják meg.
Melléklet-2.
7 PONT
Hét pont, amit MINDIG AKARNI KELL
1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket.
2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait biztosító Magyar Alkotmányt és
joggyakorlatot.
3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt.
4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát biztosító) optimalizált termelést és
fogyasztást.
5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi hasznosságával arányos, a nemzetközi
átlagnak megfelelő munkadíjat, nyugdíjat és teljes körű, lehető legnagyobb egészségbiztonságot.
6. Teljes körű nyílt tájékoztatást a problémák minden lényeges okát feltáró és a problémák
kiküszöbölését mindenben elősegítő jól érthető helyzetelemzésekkel.
7. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.
(www.tejfalussy.com, „7 pont”)
Utóirat-1: * Kiegészítő tájékoztatás az MSZVT 5. pontjához
Egy kisiskolás gyerek is meg tudja jeleníteni a kálium műtrágyák aszálykár növelő hatásait a
nemzetközi szabadalmaim szerinti GTS-Antirandom növénymonitoros mérő létesítményekkel.
Csupán egy öntözéses fóliaház kell hozzá, ahol a napsugárzással és a vízpótlás leállításával
mesterséges aszályt lehet előidézni. A találmányomat képező GTS-Antirandom szoftver szerinti
„gradienshullámoztatásos” műtrágyadózis variálás eredményeként törvényszerűen csoportba
rendeződnek a növények aszályhatás miatt károsodásai. A dózis variációs térkép ismeretében
közvetlenül is látható, hogy a káliummal nem műtrágyázott cserepekben sokkal tovább maradnak
életben a növények mint a káliummal műtrágyázott helyeken, a kálium műtrágya nélkül sokkal
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nagyobb az aszálytűrésük, túlélő képességük. Ehhez a méréshez nem kell laboratóriumi műszer!
Elegendő, ha az Antirandom szoftver szerint keverik be az egyes talaj kezelő anyagok, műtrágyák
dózisait a cserepekben lévő talajba, majd a növények elültetése és a kívánt fejlettség elérése után
az aszályhatás létrehozására kijelölt időpontban beszüntetik a vízpótló öntözést. Látható lesz az
aszály és a talaj- és növénykezelő anyagok növényekre gyakorolt együttes hatása, pl. a kálium
más műtrágyához és a többi környezeti hatásokhoz alkalmazkodást is gátló méreghatása, lásd:
melléklet-3, Kód: aszalykarfokozo-izraeli-kaliso-és-konyhasoval-mutragyaztatnak-jav)
Utóirat-2:
Konyhasóval sózás helyett a patkányméreg kálisóval sózásra felbiztatás kíséretében hazánkban
kóser tanúsítvánnyal is árusíthatják a zsidók a patkányméreg kálisót, mint legjobb étkezési sót
(„Bonsalt”). a Bonsalttal kapcsolatos internetes hirdetéseket, lásd:
melléklet-4, Kód: BONSALT-160804)
Utóirat-3:
A konyhasópótlás csökkentés és káliumtúladagolás életrövidítő és ivartalanító fajirtó hatásait
bemérő, 1950-ben Nobel díjjal jutalmazott kutatók hatásmérési eredményeit lásd:
melléklet-5, Kód: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606a.
Utóirat-4. A hasonló tartalmú MszTiR program keretében tett közérdekű bejelentés és feljelentés
a magyarokat gyilkol(tat)ók ellen
„MAGYARORSZÁGI FAJIRTÓ TERRORISTÁK ELLENI BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS
Hatás-mérési bizonyítékokkal kiegészített közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnökhöz,
valamint feljelentés az Országos Rendőrfőkapitányhoz:
Közérdekű Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében, ezúton
ismételten felszólítom Orbán Viktort, hogy állíttassa le a kormánya által a patkányméreg
kálisóval mérgeztetéssel és a konyhasóval sózás csökkentésével folytatott, naponta sokszáz
magyar ember korábbi halálát és a magyar lakosság szaporodás képtelenné válását okozó fajirtó
terrorizmust! Ezt a felszólítást az aszálykárfokozás és fajirtás egyetemi és akadémiai szervezői és
a fedezőik elleni nyilvános feljelentésként az Országos Rendőrfőkapitánysághoz is megküldöm.
Verőce, 2014. augusztus 7.
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő
(1-420415-0215, an.:Bartha Edit), AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG pjt elnök,
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT vezető, Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,
( www.tejfalussy.com, www.aquanet.fw.hu, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
T/F:+36 27 380 665 T.: +36 20 218 1408 )
A mellékelt bűnügyi bizonyítékokkal és kárelhárítás szervezés elkezdési intézkedéssel benyújtva!”
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
címzett:Orbán Viktor <orbanviktor@fidesz.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
másolatot kap:
guzsvann@budapest.police.hu
....
titkos másolat:
"hegedus.lorantne" <hegedus.lorantne@jobbik.hu>
dátum:2016. augusztus 7. 12:22
tárgy:MAGYARORSZÁGI FAJIRTÓ TERRORISTÁK ELLENI BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS
küldő:gmail.com
5 melléklet

Megjegyzések: Az Orbán Viktornak és ORFK-nak megküldött MSzTIR startstratégia melléklet a
„Magyar-szerető Tizedes Rendszer” program az MVSZT programhoz hasonló segítő program.
Az „MSZVT startprogram” összeállításánál elsősorban a saját hatásmérés-tudományi nemzetközi
szabadalmaimra, valamint a Magyar Szellemi Védegylet, Magyarok Világszövetsége, Magyarok
Szövetsége, a magyarság mentési stratégiákat fejlesztő honfitársaim tapasztalataira alapoztam.
Verőce, 2016. augusztus 9.
Tejfalussy András a korábbi Magyar Szellemi Védegylet rendes tagja

Aki Alkotmányos jogállamot szeretne, vegyen részt a magyarok megmaradását
elősegítő helyi MSZVT munkacsoportok létrehozásában és működtetésében!!!
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