Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli
ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani szakértő
feltaláló (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 202181408, www.tejfalussy.com)
POLITIKAI PERTURBÁCIÓS ANALÍZIS*

Iratjel: ppa140425

Kedves Címzettek!
Sok szegény zsidó is áldozata a mindegyik zsidót, mindenhol rablógyilkosságra kötelező törvényeknek!
Mi a megoldás? Új „holokausztok”? Vagy az, hogy 2014. április 27-én szentté avatják 23. János pápát,
aki az egész Ószövetséget a zsidók által konstruált hamis történetnek nyilvánította? (Lásd melléklet-1.)
1910-ben meghirdetett egy „százéves tervet” az „Alliance Israelitée”. Az a lényege, hogy a tőkés zsidók az
egész világon összeadják a pénzt Magyarország és Galícia végleg zsidó tulajdonba vételéhez (lásd
Melléklet-2.) Ha gyilkos, hazaáruló a magyar kormány, akkor is védekezhetsz - magad és gyerekeid jövője
érdekében, a minden magyar felelős minden magyarért elv alapján- az alábbi „polgári módszerekkel” az
országunkat elfoglalni, minket, téged és utódaidat hazánkból elűzni, kiirtani tervező izraeli terrorizmus ellen:
Titkos, egyszerű módszerekkel csalnak, rabolnak, gyilkolnak. Védekezéshez a következőket javaslom:
1. Legyetek egymással kapcsolatban! A valódi nemzeti honlapok és tényleges nemzeti önvédelem szervező
csoportok résztvevői és szimpatizánsai folyamatosan tájékoztassák, szervezetten segítsék, védjék,
támogassák egymást a problémáik okai megismerésében és a problémáik okai elhárításában is!
2. Minden településen mindenki ismerje és vitassa meg a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM 215.
témaként dokumentált 15+10+45 eltitkolt csődfőokot, s az ezek elhárításra alkalmazható technikákat,
amelyeket mielőbb, minél több házi számítógépre, adathordozóra mentsetek el, hogy biztos megmaradjanak!
3. A kálisó és konyhasó dózisaival manipulálással talaj- és táplálékmérgezés méréstani stb. konkrét
bizonyítékait is másoljátok ki a honlapomról, a korábbi honlapokat, a videókat és Email könyveket is!
4. Minden magyar család rendelkezzék önvédelmi stratégiával. Hosszú távúval is, mivel az ellenünk
alkalmazott ószövetségi, talmudi, cionkáté-s, alliance israelitée-s zsidó tervek is száz- és ezeréves tervek.
Konkrét védekezéshez terv kell a 70 eltitkolt csődfőok és a hasonlók mindegyike ellen! Az ellenség által
kiszivárogtatott ál-okok helyett a tényleges csődfőokok ellen kell védekezni. Ezek a mérgező kálisóval
műtrágyázás, a nátriumhiánnyal gyilkoló Stop Só program, a szennycsatornáztatással ivóvízmérgezés és a
többi hasonló, mózesi-talmudi fajirtó módszer. Az elhárításra alkalmas egyéni- és családi önvédelmi technika
megismerhető a www.tejfalussy.com honlapról, s az azon belül működő korábbi tudományos honlapjainkról.
5. Mindegyik magyar településen legyen személyes kapcsolatotok. Minden magyar tudjon az Alliance
Israelitée 100 éves tervről, s arról is, hogy ennek mai megvalósulása, hogy a hazai Országgyűlés
megszavazta az izraeli cégek hazánkba „liberalizáltan” betelepülését. Májustól ezek is vásárolhatják
hazánk termőterületeit és a cégtulajdonosok átörökíthetik az itt született gyerekeik tulajdonába. Kb. 4000
zsidó gyerekre átíratható hazánk valamennyi termőterülete is. Ehhez csak a termőföldvásárlás engedélyező
települési bizottságok tagjait kell lefizetniük és/vagy átejteniük? Ahol kormányokat lehet, ott ezeket is lehet?
6. Valamennyi tárgykörökben minden befolyásoló körülmény és valós adat figyelembe vételével kell
dönteni. Ebben is tud segíteni az általam feltalált, egyéni és közösségi döntés optimalizáló kikérdező és okokozat összefüggés rangsoroló (APLA) program, miután automatikusan kiszűri a megalapozatlan döntéseket.
Alkalmazási példaként lásd az (Adobe Reader X-el kezelhető) „MP tampont report.pdf”-et (Melléklet-4.)!
* Lásd melléklet 3. (Lehet, hogy megzavarnak a fenti kérdések, de segítenek tisztázni a politikai nézeteidet.)
Verőce, 2014. 04. 24.

Baráti üdvözlettel, Tejfalussy András
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Melléklet-1.
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Melléklet-2.
Az Alliance Israelitée alábbi RABLÓGYILKOSSÁGI „százéves terve” és Pozsgay Imre izraeli ígérete
beteljesítéséhez európai uniós segítséggel, ukrán-orosz háborúval űzik át hazánkba az ukrán zsidókat?

HA UKRAJNA “EUSORSZÁG”, ÁTTELEPÜLŐ GAZDAGJAI FELVÁSÁROLHATJÁK HAZÁNK TERÜLETEIT!
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Melléklet-3.

Mi a ppa?

Iratjel: ppa140420

A Politikai Perturbációs Analízis (ppa) egy szilárdtestfizikában régóta alkalmazott tudományos
kísérleti mérési eljárás „politikai megfelelője” (analógja). A szilárdtestfizikában az ún. "perturbációs
analízist" ismeretlen zárt rendszerek belső működésének kívülről felderítéséhez szokás használni. A
zárt rendszer belső működését arra alkalmas külső hatásokkal kívülről "megzavarják", mérve és
elemezve a zavarokra reagálásait. Közben, ill. ezután kiértékelik a zavaró hatások jellemzői (okok)
és a zárt rendszer mérhető válaszreakciói (okozatok) közötti összefüggéseket. Ha jól csinálták,
akkor a zárt rendszer belső működésére is következtetni tudnak az elemzési eredményekből. Erre
alapozva a rendszer sajátosságai további tanulmányozásához elvi és gyakorlati modelleket szoktak
alkotni.
Alkamazási példa a ppa otthoni gyakorlásához:
A 70 „eltitkolt csődfőok” mindegyike mellé írjatok oda egy pontszámot, ami megfelel az adott csődfőok
„sérelmessége mértékének” és hozzá mellé egy másikat, ami azt jelzi, hogy a sérelmessége mértékében
mennyire vagytok biztosak.
Sérelmesség pontozásnál: 0-t írj oda, ha (szerinted) egyáltalán nem sérelmes az adott csődfőokot fenntartás.
10-et írj oda, ha az adott csődfőokot fenntartás (szerinted) „vérig sért”. A közbenső fokozatokat a 2-től 9-ig
terjedő pontszámokkal jelöld.
Biztosságot pontozásnál: 0 akkor, ha teljesen bizonytalan vagy az adott csődfőok-fenntartás általad bejelölt
mértékű sérelmességében. 10 pedig akkor, ha teljesen biztos vagy az adott csődfőokot fenntartás általad
megjelölt fokú sérelmességében. A közbenső fokozatokat itt is a 2-től 9-ig terjedő pontszámokkal jelöld.
Nagyobb megbízhatóságú, alaposabb elemzésekre az APLA software-rel önkikérdezést célszerű alkalmazni.

Verőce, 2014. 04. 21. Tejfalussy András
Melléklet-4.
Függelékként csatolt APLA-dokumentum:
MAGYAR LÉTVÉDELEM OPTIMALIZÁLÁS
Kód: „MP tampont report.pdf”
*
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