
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, mint hozzá is intézett, 
a népirtást folytatókat feljelentő nyilvános közérdekű bejelentés is, a Ptk. 484-487. § alapján.
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1. Téma: Tejfalussy András előadása a Magyarok VIII. Világkongresszusán,
és annak utólagos kiegészítései, a többiek előadásai figyelembe vételével:

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK 12 
(TIZENKÉT) ALAPVETŐ FŐ OKA, AMELYEKNEK AZ

 ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS
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ALL RIGHTS RESERVED!

Verőce, 2012. augusztus 25.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc 
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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Előszó helyett is:
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HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK 12 
(TIZENKÉT) ALAPVETŐ FŐ OKA, AMELYEKNEK AZ

 ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS

Tejfalussy András előadása a Magyarok VIII. Világkongresszusán
( utólagos kiegészítésekkel a többiek előadásaival kapcsolatban ).

1.
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Függelék 1.

Kod: csod-eltitkolt-fookokat-elharitasi-javaslat-orbannak-1208007

A HAZÁNKAT ELÁRULÓK ÁLTAL A MAGYAR LAKOSOK TÖBBSÉGE ELŐL 
ELTITKOLT 11 (TIZENEGY) HAZAI CSŐD FŐOK ELHÁRÍTÁSÁHOZ MIT KELL 

SZEMÉLYESEN TENNIE ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKNEK 

ad. 1. Üzenjen a vidékfejlesztési miniszterének, hogy tiltsa be az EU-ban is tiltott, NaCl konyhasót 
is tartalmazó „műtrágyák” árusítását és használatát.

ad. 2., 4. Amíg az élettani hatás-vizsgálatok szerint infúzió és étkezés esetén is 30/1 nátrium/kálium 
arány az élettani optimum, addig tiltsa be az 2 gramm nátrium/4,7 gramm napi dózisokat előíró 
„STOP SÓ” programot. 

ad. 3. Amíg nincs élettani mérésekkel bizonyítva, hogy ártalmatlan a bőrkicserzésre is alkalmazott 
timsót evés, tiltsa be az ételekhez adagolását.

ad.  5.   A desztillált  ivóvíz  étkezési  fiziológiás  NaCl  konyhasópótlás  mellett  egészséges,  sőt 
gyógyhatású,  ezért  az EU pénzéből ne a WC öblítő vizet is  tisztító  vízművi,  hanem az otthoni 
átpárlókkal ivóvíz tisztítást támogassák.

ad. 6.  Ne utólagos „statisztikai visszamérésekből”, hanem előzetes élettani hatás kalibráló mérések 
eredményeiből állapítsák meg a határértékeket. 

ad.  7.  Amíg nincs bérúnió és adóunió is, fel kell függeszteni a vámuniót,  és védővámokkal és 
büntetőadókkal kell versenyegyenlőséget biztosítani.

ad. 8.  Nem az olaj- és gáz távvezetékek, és nem az atomerőművek, hanem geotermikus erőművek 
fejlesztésével kell elhárítani az energiaválságot, ill. a meglévő erőműveket is a geotermikus hővel 
működtetésre átállítással. 

ad. 9. Be kell tiltani a csalást, hogy a karsztvíz tisztaság védelem ürügyén  olyan ingatlanokat is  
köteleznek a szennyvíz szennycsatornába vezetésébe,
mely  ingatlanokon  nem tilos  az  állati  trágyázás,  műtrágyázás  és  táplálni  és  öntözni  lehetne  a 
háztartási szennyvíz hagyományos „elszikkasztása” úján.

ad.  10.  A  nyugdíjra  befizetett  összeget  kizárólag  nyugdíjfizetésre  engedje  felhasználni  és  a 
megmaradt részt fizettesse ki az elhunyt utódainak. 

ad. 11. Meg kell szüntetnie a tudományos csalással, hiányos, hibás, „joghézagos” jogszabályokkal, 
azokat  kihasználó  csalásaikkal  károkozó  országgyűlési  képviselőket,  állami  vezetőket  és 
tudományos  tanácsadókat  büntetőbíróságon  megbüntetni  nem  engedő  alkotmányi,  törvényi 
csalásokat és (jog)gyakorlatot.

Mindehhez nem többlet pénz kell elsősorban, hanem csak BECSÜLETESSÉG és hazafias szándék!
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Függelék 3.

 Kód: CSOD-TITKOS FOOKAIT-ELHARITAS-1101213
Tárgy:  Állami kárelháritást közérdekből pótlás, a Ptk. 484-487. §. szerint:

HAZÁNK  EGÉSZSÉGI-  ÉS  GAZDASÁGI  CSÕDJE  11  (TIZENEGY)  ALAPVETÕ 
LEGFÕBB OLYAN OKA, AMELYEK ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS, ÉS A KÍNAI 
TÍPUSÚ MÓDSZER EZEK ELHÁRÍTÁSÁRA:

1./  KONYHASÓVAL  (NaCl-dal)  MÛTRÁGYÁZÁSSAL  MÉRGEZIK  A  MAGYAR 
TERMÕFÖLDEKET. / Könnyen elhárítható, hazaárulásért és apartheid miatt statáriálisan halálra  
kell ítélni azokat, akik megengedték.

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ OPTIMÁLIS 
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás  akadályozása életrövidítõ  + ivartalanító  hatású!) / 
Könnyen elhárítható, hazaárulásért és apartheid miatt statáriálisan halálra kell ítélni azokat, akik  
megengedték.

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET 
(a  kálium  túladagolás  is  életrövidítõ+ivartalanító  =  népirtó  hatású!)  /  Könnyen  elhárítható,  
hazaárulásért és apartheid miatt statáriálisan halálra kell ítélni azokat, akik megengedték.

4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN (AFIZIOLÓGIÁSAN) 
TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE. /  Könnyen elhárítható,  
hazaárulásért és apartheid miatt statáriálisan  halálra kell ítélni azokat, akik megengedték.

5./  TUDATOSAN  AKADÁLYOZZÁK  AZ  EGÉSZSÉGET  VÉDÕ  ÉS  GYÓGYÍTÓ  HATÁSÚ 
DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTÕZÕ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET ÉS 
MÉRGEZÕ  VEGYSZEREK  TARTALMAZÓ  VEZETÉKES  VÍZZEL  ITATJÁK  A  NÉPET.  / 
Könnyen elhárítható, hazaárulásért és apartheid miatt statáriálisan halálra kell ítélni azokat, akik  
megengedték. 

6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT 
ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) 
SZÁMOKAT. /  Könnyen elhárítható, hazaárulásért és apartheid miatt statáriálisan halálra kell  
ítélni azokat, akik megengedték.

7./ Több, mint 100%-kal magasabb adó + járulék sújtja a magyar termelõk termékárait, mint az 
azonos  piacon  árusító  külföldiek  (szlovákok  stb.)  termékárait.  Emiatt  a  magasabb  árú  hazai 
termékek eladhatatlanok és a magyarországi  termelõk beszüntetik  a termelést,  s  megszüntetik a 
termelõ üzemi munkahelyeket. / Könnyen elhárítható, statáriálisan be kell börtönözni azokat, akik  
adóunió nélküli vámunióban kereskedésre      kényszerítik Hazánkat. 

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus (magma)hõvel fejlesztett olcsó 
nagynyomású gõzre történõ átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett 
kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.  /  Könnyen elhárítható, statáriálisan el kell  
távolítani a minisztériumokból stb. azokat, akik akadályozzák. 
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9./  Magyarországnak  azért  is  lett  a  korábbinál  is  sokkal  nagyobb  külföldi  adóssága,  mert  a 
kormányok,  e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott  magyar  területekért, 
vállalatokért,  ingatlanokért  beszedett  összegnél  többet,  sok  ezer  milliárd  forintot  elpazaroltak, 
elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a 
vezetékes  ivóvízbe  átjutó fertõzõ  vírusokat,  fogamzásgátló  stb.  népirtó  anyagokat  juttassanak.  / 
Könnyen elhárítható, hazaárulásért és apartheid miatt statáriálisan halálra kell ítélni azokat, akik  
megengedték.

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális 30Na : 1K = 30 arány helyett az 1Na : 1K = 1  gyilkos  
arányt  alkalmaztató  kormányok,  az  általuk  ezúton  ivartalanított  és  lerövidített  életû  magyarok 
megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra 
befizetett pénzét. / Könnyen elhárítható, hazaárulásért és apartheid miatt statáriálisan halálra kell  
ítélni azokat, akik megengedték.

11./ 1-10. FÕLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE. /  
Könnyen elhárítható, hazaárulásért és apartheid miatt statáriálisan halálra kell ítélni azokat, akik  
elkövették.

Szeretném felhívni a figyelmet a következőkre is, miután a Világkongresszuson végighallgattam  
több orvoslási előadást, amelyeken elsősorban a rákbetegségek „lelki okait” hangsúlyozták, és  
azt, hogy a rákbetegségek nagyságrendekkel elszaporodása tudatos népirtás eredménye, de meg 
sem említették a vérszérumbeli víz, nátrium, kálium, klorid egyensúly fennmaradása fontosságát.

A Tóra és Talmud szerint a leghatékonyabb gyógymód a tiszta esővizet (desztillált vizet) ivás és a  
kenyeret (tiszta NaCl konyhasóval) sózás, mert gátolja a meddőséget, kigyógyít a betegségből és a  
lehető leghosszabb életet biztosítja, de csak „jehovahű zsidók” alkalmazhatják. Mostanában „Új  
Orvoslás, Német Medicina” címmel azt hirdetik az interneten, hogy az orvosi alapképzettségű  
jelenlegi  világfőrabbi sikeresen meggyógyítják, és hogy tiltja kemoterápia zsidók gyógyításánál  
alkalmazását. Egy másik főrabbi azt nyilatkozta róla, hogy 3 milliárd nem zsidót pusztított így el.

Az orvos Dr. O.Z.A. Hanish leírta a desztillált vizet ivást, mint rák elleni hatékony gyógymódot.  
De csak akkor gyógyítja meg teljesen a rákbetegeket, ha nem beszélik rá őket a konyhasó pótlás  
mellőzésére és életveszélyes káliummérgezést okozó (búzafűlé ivási stb.) kúrákra, ahol tisztulási  
tünetnek hitetik el az életveszélyes vesemérgezés tüneteit, s ha nem akadályozzák a gyomorsavat  
„lúgosítással”, s a hasonló közveszélyes ostobaságokkal az emésztőrendszer normális működését.

Nem volt nehéz kideríteni, hogy az eltitkolt gyógykúra a fenti orvosi desztilláltvíz kúra infúziós  
változata, amikor is lökésszerűen, túlnyomást hozva létre a vérben, kb. 4 dl tiszta desztillált vizet  
ismétlődően bejuttatnak, felnőttnél kb. 3,5 litert, 24 órára elosztva. Az erős oldó hatású desztillált  
víz ki tudja oldani a hibás membránú beteg sejtek káliumtartalmát, s miután ettől a hibás sejtek  
elpusztultak, el is takarítja őket, hogy a szomszéd egészséges sejtek osztódjanak és egészséges új  
sejtek  kerüljenek  az  eltávolított  beteg  sejtek  helyére.  Időnként  tiszta  NaCl  konyhasót  is  
bejuttatnak a fiziológiás víz/NaCl arány helyreállításához, de legalább 2 órával a desztillált vizet  
bejuttatás után. Több ápolónő, sőt egy ettől meggyógyult orvos is elmondta nekem, hogy így van!

Verőce, 2012. 08. 19.                                  
  (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc(1-420415-0215)

AGROANALÍZIS Tudományos Társaság gmk végelszámoló,
1036 Budapest, Lajos u. 115., e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Websites: www.aquanet.fw.hu, www.aquanet1.net76.net, www.aquanet-apla.atw.hu
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Függelék 4.

PETÍCIÓ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEZETŐI ÁLTAL SZERVEZETT (NaCl) 
KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZTATÁSSAL FOLYTATOTT TALAJTERMÉKENYSÉG 

RONTÁS ELLEN
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AZ ILLETÉKES MINISZTEREK ÉS ÁLLAMTITKÁROK TOVÁBB FOLYTATJÁK CSALÁST,
 MEGENGEDIK A KONYHASÓT IS TARTALMAZÓ TALAJTERMÉKENYSÉGET RONTÓ 

KÁLISÓVAL MŰTRÁGYÁZÁST:
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Függelék 5.

A KÁLISÓVAL ORSZÁGMÉRGEZÉST LELEPLEZŐ ANTIRANDOM SOFTWARE
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Függelék 6. 

KIK, MIÉRT ÉS HOGYAN MÉRGEZIK MAGYARORSZÁGOT
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Függelék 7.

VEGYI FEGYVERREL TUDATOSAN IRTJÁK A MAGYAROKAT

A „NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI, STOP SÓ PROGRAM”, A MŰTRÁGYÁKBA ÉS ÉTKEZÉSI 
SÓKBA KEVERT KÁLISÓVAL NÁTRIUMPÓTLÁST CSÖKKENTÉS, ÉS TÖBBLETKÁLIUM 
BEJUTTATÁS KEZDETE, 1960.  ÓTA, A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZERINT IS, 

ÉVENTE KB. NEGYVENEZERREL CSÖKKEN A MAGYAR NÉPSZAPORULAT:
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Függelék 8.

A MAGYARORSZÁGI NÉPFOGYATKOZÁS TITKOLT FŐOKA AZ 1950-BEN NOBEL DÍJAT 
KAPOTT KUTATÓK ÁLTAL KIKÍSÉRLETEZETT ÉTKEZÉSI „Na-K SÓCSERÉS” FAJIRTÁS
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Függelék 9.

 A BIBLIÁBAN SZEREPLŐ MÓDSZERREL FAJIRTÓINK ELLENI FELJELENTÉS”
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Függelék 10.

A KONYHASÓHOZ KEVERT KÁLISÓVAL FAJIRTÁST A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA ILLETÉKESEI A BÉRES RT-VEL KÖZÖSEN FOLYTATJÁK?
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Függelék 11.

NEM CSAK AZ ORVOS AKADÉMIKUSOK, VALAMENNYI ORVOS, GYÓGYSZERÉSZ, 
BIOLÓGUS, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ IS AZT TANULTA, KÖTELEZŐ TUDNIA, HOGY 

ÉLETTANILAG A LEHETŐ LEGJOBB A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS RINGER OLDAT 
SZERINTI,  A VÉRSZÉRUMÉVAL ÉS A MAGZATVÍZÉVEL AZONOS KONYHASÓ, 

KÁLIUM ÉS VÍZ ARÁNYOK ÉS DÓZISOK, S HOGY EZEK AZ ARÁNYOK ÉS
 DÓZISOK ÉTKEZÉSSEL BEJUTTATÁS ESETÉBEN IS OPTIMÁLISAK.
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Függelék 12.

A NÖVEKVŐ MÉRTÉKŰ MAGYARORSZÁGI NÉPPUSZTULÁSNAK AZ TÉNYLEGES OKA, 
HOGY A HAZAI KORMÁNYOK AZ ÉTKEZÉSI KONYHASÓ DÓZIST SZINTE NULLÁRA 
CSÖKKENTETTÉK, MIKÖZBEN A KÁLIUMDÓZIST KB. A FIZIOLÓGIÁS SZÜKSÉGLET 
TÍZSZERESÉRE NÖVELTÉK, ÉS KIJÁTSZOTTÁK A KÁLISÓVAL SÓZÁST TILTÓ MSZ-01-
10007-82 MAGYAR SZABVÁNYT IS AZZAL, HOGY KÁLISÓVAL KEVERT KOPNYHASÓT, 
PL. VIVEGA, ÉS TISZTA KÁLISÓT, KORÁBBAN A REDI-SÓT, ÚJABBAN PEDIG A KÓSER 
BONSALT-OT ÁRUSÍTJÁK, SŐT NEMRÉG MEGTILTOTTÁK A GYÓGYSZERTÁRAKNAK, 
HOGY ÁRUSÍTSÁK A GYÓGYSZERKÖNYVI TISZTASÁGÚ NaCl KONYHASÓT IS. A 3,6 
GRAMM/24 ÓRÁNÁL GYORSABBAN SZÁJON ÁT BEJUTTATOTT KÁLIUM MENNYISÉG 
IS MÁR TORZÍTJA AZ EKG-T, RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉST, KERINGÉST, DE A KÁLIUM 
(BÁRHOGYAN) VÉRSZÉRUMBA JUTÁSA AKKOR IS ÉLETVESZÉLYES, HA GYOSABB, 
MINT 2 GRAMM/ÓRA!
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Hatáskalibrálási csalásra alapozva a vezető orvosok és természetgyógyászok tudatosan hazudják azt 
az általuk betegíteni akartaknak, hogy a 15-25 gramm/24 órás fiziológiás konyhasó pótlás „túl sok”:
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Függelék 13.

 „TUDJÁK, MERIK, TESZIK”
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Függelék 14.

AMIT A NEM DESZTILLÁLT, DE TISZTÁNAK MONDOTT IVÓVÍZRŐL TUDNI KELL: 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGYÉB MÉRGEKKEL ÉS SZENNYCSATORNÁK VÍRUSAIVAL IS 
SZENNYEZETT, ELLENŐRIZETLEN SZENNYEZETTSÉGŰ VIZET ITATNAK VELÜNK.
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Függelék 15.

MEGBÍZHATÓAN CSAK AZ OTTHONI ÁTPÁRLÁSSAL MEGTISZTÍTOTT IVÓVÍZ TISZTA 
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Függelék 16.
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Függelék 17.

Miután a Külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XIV. törvény megengedte a 
külföldi cégek ingatlanvásárlását is, a cégtulajdonosok ideszült gyermekeié lehet a termőföld!! 
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 Függelék 18.
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Függelék 19.
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Függelék 20.
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Függelék 21.

MAGYAROK TUDOMÁNYOS HONVÉDELMÉHEZ 
ALTERNATÍV MÉDIA ÉS APLA RENDSZER

1.
Szakértőink  bebizonyították,  hogy  hazánkban  életrövidítő,  betegségokozó,  ivartalanító  étkezési 
sókeverékeket, mint pl a Bonsalt kóser étkezési sót és a VIVEGA fűszeres étkezési sót, és emellett 
vírusfertőzött  ivóvizeket  is  Európai  Uniós  és  hazai  parlamenti  ajánlásokra  és  engedélyekre 
hivatkozással forgalmaznak és használnak, és hogy ez az eltitkolt legfőbb oka, hogy évente kb. 
0,5%-kal  tervszerűen  csökken  a  magyar  lakosság  létszáma,  s  hogy  ezen  "engedélyezett  vegyi 
fegyver használat" ellen se a hazai, sem a nemzetközi bíróság nem hajlandó elmarasztaló ítéletet 
hozni, érdemi vizsgálat nélkül utasítják el a népirtást bizonyító mérési dokumentumokat.

2.
ALTERNATÍV INFORMÁCIÓS MÉDIA KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

Magyarok  Honvédelme  Információs  Központ  (MHIK)  a  vele  közvetlen  kapcsolatban  lévő 
1.Segítő(k)nek rendszeresen megküldi a tudomására jutott tudományos információkat, mérési stb. 
dokumentumokat, amelyek a szakértői véleménye szerint elősegíthetik a magyarok létvédelmét, ill. 
megjelöli azokat az internetes fórumokat, ahol elérhetők.
Az információ küldés posta, sms vagy e-mail útján, az MHIK-kel közvetlen kapcsolatban lévő 1. 
Segítő(k)höz történik és az 1. segítő(k) a velük közvetlen kapcsolatban lévő 2. Segítő(k)nek, ők 
pedig a velük közvetlen kapcsolatban lévő 3. Segítőknek stb. tovább küldhetik az információt, ha 
szerintük is érdemes ezt tenni. 
Az egyes információk terjedését térképen láthatóvá tételhez (térkép-monitorozáshoz) valamennyi 
közvetlen  és  további  Segítő  közvetlenül  tájékoztatja  MHIK-ot  arról,  hogy  mikor,  melyik 
település(ek)re, és ezeken mennyi címre küldte, adta tovább a megkapott információt. A Segítők 
titkosan kezelhetik a velük közvetlen kapcsolatban lévők cím stb. adatait.
Az MHIK-tól kézhez kapott információk értelmezéséhez, s az azok figyelembe vételével lehetséges 
megalapozottabb  döntéshez,  bárki,  aki  saját  magát  MHIK-nál  személyes  pontos  adatokkal 
azonosította,  az  MHIK APLA Számítógépes  Központja  munkatársaitól  telefoni,  email-  és/vagy 
APLA-software  alkalmazásos  szakértői  segítséget  is  igényelhet.  A  kérdésekkel  és  segítség 
kérésekkel Tejfalussy Andrásnál és az általa ajánlott szakértőknél az alábbi címen lehet jelentkezni. 
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3.
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4.

Iratjel: kerdezdkimagadrendesen

KÉRDEZZE KI ÖNMAGÁT RENDESEN
Önkikérdezéshez a  www.aquanet-apla.atw.hu honlapom nyitólapjáról az 

APLA  belépéssel  elérhető  együttműködési  feltételek  elfogadása  esetén  az  ott 
megtalálható jelentkezõ lappal jelentkezhet nálam, vagy egy velem szerződött apla-
tanácsadónál**.  Elfogadott  jelentkezése  esetén  az  APLA-val  önkikérdezése 
módja/menete a következő:

1. ÖN  CSATOLTA A JELENTKEZÉSÉHEZ,  SORBA ÁLLÍTOTTA,  értelmes 
mondatok formájában felsorolt, minden egyes, Ön által vélt és/vagy bizonyítani is 
tudott  hatást,  körülményt  (okot),  amelyek  egy  vagy  több  problémája  előidéző, 
fenntartó, fokozó okai lehetnek.
2. ÖN  CSATOLTA A JELENTKEZÉSÉHEZ,  SORBA ÁLLÍTOTTA,  értelmes 
mondatok formájában felsorolt, minden egyes, Ön által vélt és/vagy bizonyítani is 
tudott, Ön által elhárítani kívánt testi, lelki, jogi, gazdasági stb. problémát, sérelmet, 
károsodást stb. (okozatot).
3. SZEMBESÍTI  AZ  APLA SOFTWARE,  és  Ön  vélelmezi,  pontozza  minden 
egyes Ön által felsorolt ok és okozat relációját (kapcsolatát).
4. ÖN MEGKAPJA TŐLÜNK a pontozása APLA-kiértékelését, az összes ok és 
okozat, és ezek összefüggései fontossági és biztossági rangsorolásait, hogy sikeresen 
tudja leküzdeni problémái OKAIT.

Verőce, 2012. 06. 17.                                              Tisztelettel:   Tejfalussy András

*  A  www.aquanet-apla.atw.hu honlapomon  bemutatott  APLA  (expert  choice) 
programomat  1983-ban,  a  méréstani  nemzetközi  szabadalmaimhoz,  vagyis  a 
háromnál több környezeti hatás (okok) és az élő és élettelen anyagok ezeket tükröző 
megváltozásai (okozatok) mérési adatai közötti (ok-okozat) összefüggések fokozott 
zavarszűrésű kiértékeléseihez és az ezeken alapuló technológia- optimalizálásokhoz 
fejlesztettem ki, de arra is jó, hogy Ön az egészségét (esetleg) rontó hatások és az 
(esetleg)  azok  következtében  létrejött  és/vagy  fokozódó  problémái  összefüggését 
önkikérdezéssel,  saját  maga  tisztázni  tudja.  Az  APLA-val  önkikérdezése 
eredményeire  alapozva  Ön  sokkal  jobb  eséllyel  kaphat  segítséget  orvostól, 
természetgyógyásztól,  jogásztól,  gazdasági  stb.  tanácsadótól,  akiknek,  ha  akarnák, 
valószínűleg akkor sem lenne elegendő idejük ugyanilyen alaposan kikérdezni Önt a 
saját ügyével (esetleg) összefüggő minden saját megfigyelése, ismerete, tapasztalata, 
bizonyítéka, feltételezése, gyanúja stb. vonatkozásában. 

** A közvetítő apla-tanácsadó személyét azonosító kód: ..................................
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5.
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10.

Az APLA software 
tőlem ellopott és 
Expert Choice-re 
átnevezett korábbi 

változatával például
 a melléklet szerinti 
külföldi szervezetek 

optimalizálják a
saját stratégiai 
döntéseiket: 
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                    Függelék 22.     Iratjel: hetpontos-segito-1- . .  . . . . . . . . 

   HÉT PONTBAN, AMIT MINDIG AKARNI KELL 

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket 

2. Valamennyi magyar állampolgár emberi jogait biztosító
Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra alapozó
oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt

4. Az egész Földbolygó és közvetlen környezetünk 
ökoszisztémája kiegyensúlyozott működését biztosító 

környezetharmonikus 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 is
mindenben elősegítő jól érthető helyzetelemzésekkel

7. Szeretet alapú igaz emberséget és barátságot

Verőce, 2009. augusztus 16.
                    Tejfalussy András                    

Egyetértek  a  fenti  7  pont  szerintiekkel,  és  jelentkezem a  Magyarok  Tudományos 
Honvédelme Információs Központnál "Segítõ 1." munkatársként.

Név:

Képzettség(ek):

Foglalkozás(ok):

Lakcím:

Telefon(ok):

Fax(ok):

E-mail cím(ek):

Dátum:           Aláírás:   

54/54. oldal,     EmailKonyv76-magyarok-tudomanyos-honvedelme-2


