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MEHNAM                                Iratjel: miertkellmaganemailhalozatosmedia120904a

MAGÁN-EMAIL-HÁLÓZATOS NEMZETI, ALTERNATÍV MÉDIA
A közszolgálati rádiók és televíziók, lapok többsége alkalmatlan a magyarok számára létfontosságú 
egészségügyi hatás-kalibrációs méréstani eredmények terjesztésére, de akadályozzák a többi titkos 
csőd főok leleplezését  is,  s a csőd főokok ellen tényleg hatásos egyéni és kollektív  védekezési 
lehetőségek, módok, eszközök ismertetését is.

A bűnözőket szolgáló média tudatosan szembehazudja a hatalmon lévő politikai klikkek, az ezek 
vallási,  gazdasági  stb.  maffiái  érdekeibe  ütköző  bizonyítékokat,  tényeket,  tudatosan  elhallgatja, 
vagy  elködösíti,  lekicsinyli  azokat.  Közben  a  titkos  csőd  főokokról  a  közfigyelmet  elterelő, 
hazugság alapú és/vagy mellékes információkat felnagyítják, meggyőző erővel folyton szajkózzák. 

A magyarokat károsító ezen maffiózók bűncselekményeiről a hatáskalibrálási stb. bizonyítékokat 
összegyűjtő és  nyilvánosságra hozó hazafiakat  fenyegetik,  becsmérelik,  rágalmazzák.  Akit  lehet 
megfélemlítenek, és/vagy magas beosztásba helyezéssel, állami és egyéb kitüntetésekkel, kis- és 
nagydoktori és hasonló címekkel megvesznek, kezükbe kaparintanak. E maffiák hamis akadémiai 
szakértői a bíróság előtt is szembehazudják a maffia elleni bizonyítékokat, hogy azokat a rendőrök, 
ügyészek  és  a  bírák  semmibe  vegyék.  Ezzel,  és  kulcsszavak  jelentését  változtatási  csalással  a 
legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit is mentesíteni tudják a törvény szerinti büntetés alól. A 
bíróságok a csalásaik útján később semmibe vett, elutasított bűnügyi bizonyítékokat benyújtáskor 
hiányosan regisztrálják, hogy nyom nélkül leselejtezhessék, eltüntethessék. Az illetékes hivatalok a 
bizonyítékok benyújtói személyes adatait is eltüntethetik, hogy ne maradjon nyilvántartási nyomuk, 
miután elpusztították őket (pl. „véletlen balesettel”). Jellemző a hazai bíróságokra, hogy máig sem 
ítélték el az aljas állami vezetőket, akik 2006-ban az 1956-os Magyar Forradalom 50. évfordulóját 
békésen ünneplő magyarokra lövettek, tudatosan a szemükre céloztatva, sokukat meg is vakítva! 

Segítőim a tőlem eddig és ezután e-mail útján kapott dokumentumokat változtatás nélkül tovább 
adhatják a családtagjaik, barátaik, levelező partnereik részére, s ezeket ők is tovább terjeszthetik. 
Annyit kérek, hogy küldjék vissza a 7 ponttal egyetértésüket is igazoló lapot a saját adataikkal (1. 
melléklet)  és  nekem is  mindig  jelezzék,  hogy a  tőlem kapott  dokumentumok melyikét,  melyik 
településekre, ott mennyi (db) címre küldték tovább! Részletezés:  www.aquanet-apla.atw.hu 
honlap és a mellékletek: 1./hetpontos-segitok-jelentkezesi-lapja, 2./ kerdezdkimagadrendesen1, 3./ 
apla-expert-choice-demo,  4./  alternativ-informacios-apla-system-120712,  5./  Amit  a  hazai  ivóvíz 
ellenőrzéséről  tudni  kell,  6/.  Amit  az  étkezési  sóról  tudni  kell,  7./  energiatakarekos-
energiaujrahasznosito-biztonsagos-otthoni-ivoviztisztitas, 8./ kulcsszavak-eredetijelentese-1940, 9./ 
holttengeri-modszer,  10./  Nobel-díjas  kutatók  méréseivel  behatárolt  életrövidítő  betegségek, 
amelyek  előfordulási  gyakorisága  a  Stop  Só  programmal  megsokszorozható.  11./  Szakmai 
önéletrajzom.  12./  MP-reszletes-riport  (Molnár  Pál  okl.  gépészmérnök  által  az  APLA-val 
optimalizált magyar-mentési terv, amelyet az „Adobe Reader X” programmal lehet megjeleníteni).

Szívesen fogadom a rendszer fejlesztését segítő szándékú kérdéseiket és építő jellegű javaslataikat! 

Verőce, 2012. szeptember 4. 

Baráti tisztelettel:                                           (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök
méréstani szakértő feltaláló, H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.

E-mail:  tejfalussy.andras@gmail.com, mobil: 06 20 2181408
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 Iratjel: hetpontos-segitok-jelentkezesi-lapja

Egyetértek az alábbi 7 pont szerintiekkel, és jelentkezem a Magyarok Tudományos 
Honvédelme Információs Központnál közvetlenül segítő (Segítő-1) munkatársként.

Név: 
………………………………………………………………………………………………………
Képzettség(ek): 
……………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: 
……………………………………………………………………………………………………….
Telefon(ok): 
……………………………………………………………………………………………………….
Fax(ok): 
……………………………………………………………………………………………………….
E-mail cím(ek): 
……………………………………………………………………………………………………….

Dátum:   …………………………………
                                                                                          ……………………………………………

                                                                           aláírás

7 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 Földgolyó 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
 lényleges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
 mindenben elősegítő jól érthető helyzetelemzésekkel.

7. Szeretet alapú igaz emberséget és barátságot.

Verőce, 2009. augusztus 16. Tejfalussy András
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AMIT MINDEGYIK ÉLNI ÉS SZAPORODNI AKARÓ MAGYARNAK TUDNIA KELL!

Azonosak a víz, Na, K, Cl anyagok az óceánok és tengerek élő vizében, mint az élettelen izraeli  
Holt-tenger vízében, csak az arányuk más! Lehet, hogy innen származik a „Stop Só” program ötlet?

Nem  nehéz  belátni,  hogy  emberek  is  kipusztíthatók  „Holt-tengeri  módszerrel”,  ehhez  csak  a 
sejtkörnyezet meghatározó, létfontosságú (elektrolit-komponens) anyagok arányait kell változtatni! 
Tudatos  népirtás  folytatnak  az  élettanilag  optimális  (fiziológiás)  Na,  K,  Cl  és  vízpótlási 
mennyiségektől  és  arányoktól  étkezésnél  nagymértékben  eltérést  előíró  kormányok  az  NaCl 
konyhasó  helyett  a  mérgező  kálisóval  sózást  kikényszerítő,  Chips  adónak  is  hívott,  „Nemzeti 
Sócsökkentési, STOP SÓ” programjukkal, mert túl sok a magyar?? A REDI-Só, és a kóser sóként is 
ajánlott Bonsalt, értsd: jósó, közel 100%-ban KCl kálisó. A VIVEGA is méreg, kb. 50%-ban kálisó! 

Az élet bölcsőjében, az „élő óceánokban” és „élő tengerekben” olyan a víz, nátrium, kálium és klór 
természetes aránya, mint az emberi vérszérumban, amely optimálisan táplálja az anyaméhben az 
emberi  magzatot,  és  a  magzatvízben,  amelyet  a  magzat  iszik.  Ez  az  alapvető  oka,  emiatt  véd, 
gyógyhatású szinte bármelyik betegség esetén az infúzióval bejuttatott fiziológiás sóoldat (Ringer-
oldat), amellyel helyreállítják ezeknek a sejtkörnyezetet meghatározó (vérelektrolit) anyagoknak az 
élettanilag optimális mennyiségét és arányát a testfolyadékokban. Természetes, hogy étkezésnél is a 
Ringer oldatnál alkalmazott optimális arányokra és dózisokra célszerű törekedni, s hogy az attól 
hosszabb ideig ill. nagymértékben eltérés életveszélyes is lehet. A következő az igazság, a lényeg, 
az ismert szívsebész, Prof. Dr. Papp Lajos akadémiai orvosszakértő szerint, ezt kell alapul vennünk:
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Amit a hazai ivóvíz (ál)ellenőrzéséről tudni kell
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