Orban-apla-171112
Nyilvános személyes tanácsaim Orbán Viktor miniszterelnök részére, a HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com honlapon közzétett biológiai hatásmérési és egyéb bizonyítékokra alapozva.
1./ Abba kellene hagyni a mérgező káliummal népirtást és ingatlan eladósítást, aszálykár okozást.
Ezeket azért folytatják, mert a Magyarországot kisajátítani akaró, izraeli ügynök szakértőikre
hallgatnak, a mérgező kálium hatásokat bizonyító hatás-kalibráló méréseket semmibe véve.
Sorra árvulnak el a magyar ingatlanok a mérgező káliummal népirtás következtében és ezeket
felvásárolják az izraeli cégekkel "liberalizáltan" beengedett, s a vízum nélkül is itt élni engedett
ukrán orosz zsidók, az általuk ide szült gyerekeik nevére! Nyilvánvaló, hogy hazaárulás volt a
megengedése, amihez „elfelejtettek” népszavazással felhatalmazást kérni a magyar emberektől.
A nemzetközi szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM sokváltozós biológiai hatásvizsgálatok
eredményeit semmibe veszik. Ahelyett, hogy ezekre alapozva automatizálnák a vegyszerezést, a
mérgező káliumot alkalmaztató hamis szakértők hamis szakvéleményei alapján automatizálják újabban műhold vezérléssel is (!) - a népirtó hatású mezőgazdasági vegyszer kijuttatásokat.
2./ Illés Zoltán első államtitkársága idején, az APLA-val végezték el a szakértőink a PHARE- és a
mezőgazdasági minisztériumi környezetvédelmi pályázatok megfelelőségének rangsorolását.
Mellékelem a vonatkozó sikeresen teljesített I-1077/1990. KTM ikt. számú szerződésünket.
3./ Az ALPA segítségével például a "humán vonatkozású" döntéseitekbe beépíthetnék a melléklet
szerinti, rendes jószándékú emberek jótanácsaiban szereplő "emberi szempontokat" is!
A magyar lakosság érdekében hozott döntéseikben át kellene térniük az APLA (az Automatizált
Psycho-Logikai Analízis) döntés optimalizálási eljárásra, mert másképpen nem tudják kiszűrni a
döntéseikből a megalapozatlanságokat és ostobaságokat! Kérdezzék meg Kozma Imre atyát,
akinek az egyik alkalmazását megmutattam! Egyből beláthatnák, hogy fajirtás az EU által
bevezettetett mérgező kálium túladagolás és életveszélyes hiányos konyhasó pótlás, az ezekkel
életrövidítést és ivartalanítást előíró "Nemzeti Stop Só, Menzareform és Chips-adó" előírásaik.
Ezek havonta több keresztény magyar ember pusztítanak el el, mint amennyi keresztényt az ún.
iszlám állam a világon eddig összesen megöletett!
4./Folyamatosan vizsgálni kellene a Paksi Atomerőmű működését az APLA segítségével.
Az általunk korábban az APLA-val végzett szakértői elemzés kimutatta, hogy a meglévő
reaktoroknál számos veszélyforrás van. A 20 évvel meghosszabbított paksi atomreaktorok fokozott
katasztrófa veszélyét csak ezen a módon lehetne csökkenteni. A világon működő reaktoroknak kb.
az 1%-ka okozott súlyos katasztrófát. Ekkora a katasztrófa a gyakoriság!
5./ Abba kellene hagyniuk az általam szerkesztett 1992-es interpellációt szembehazudó
minisztereik által az ügyészektől ellenem megrendelt bolonddá nyilvánítási kísérleteket, ugyanis
eddig már 6-szor belebuktattam őket. (Lásd a folytatólagos választójogomat!)
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