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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!) 

Jogos védelem és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás keretében megküldi és közzéteszi:

Tejfalussy András  oknyomozó mérnök,  korábbi  országgyűlési,  minisztériumi,  önkormányzati  és
magyar tudományos akadémiai hatás mérés tudományi szakértő feltaláló

http://www.tejfalussy.com/


feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>

címzett:

Balog Zoltán <zoltan.balog@parlament.hu>;
csaladbarat <csaladbarat@dunatv.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
erkeztetok@me.gov.hu;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
Lajos Papp <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>

másolatot kap:"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>

titkos másolat:
. . . . 

dátum:2017. november 11. 11:17
tárgy:JÓTANÁCSOK RENDES EMBEREKTŐL (a döntések optimalizálásához)
küldő:gmail.com

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
dátum:2017. november 11. 11:17

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.

 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy 
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 

transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls

