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Egy Beteg Elme!

Orbán Viktor legelső kiborulása akkor történt amikor Gyurcsány a TV vita során az asztal 
alá mosta! 
Akkor darabokra törte a dolgozószobáját! Lévai Anikónak széttörte az állkapcsát! Előtte 
Zacher Gábor kezelte, még ezt is tudom, de már nem bírt vele! Mikor ennyire megverte a 
feleségét, akkor választhatott: vagy büntetőügy lesz belőle, vagy vállalja a gyógykezelést! 
Akkor kerítette Zacher a grazi orvost. Ha visszaemlékeznek, akkor Orbán hónapokig el 
volt tűnve. Egyszer véletlen hallgattam a klub rádiót, volt egy betelefonáló hölgy, ápolónő 
volt azon a klinikán, ahol Orbánt kezelték. Szó szerint ezt mondta a hölgy: "ugrált az 
ágyon és azt kiabálta: Én vagyok a miniszterelnök én vagyok a miniszterelnök!" Bolgár 
György próbálta csitítani a nőt, hogy "ne tessék mondani ilyeneket", de a nő hajthatatlan 
maradt, azt mondta Bolgárnak: "Már miért ne mondanám, hát láttam a saját szememmel, 
hiszen ott dolgozom!" Az sem elvetendő dolog még, ami Veér Andrással történt: miután 
felállította a diagnózisát Orbánról, azonnal leváltották az OPNI vezetéséről és perek sorát 
varrták a nyakába és ellehetetlenítették! Az ominózus feleségverés után az is érdekes, 
hogy az a kormányőr, aki az ajtaja előtt állt, nyomtalanul eltűnt, azóta sem lehet tudni róla 
semmit És nagyon sok emberrel történt véletlen baleset Orbán közelében! Hát nem 
furcsa? S hogy ki profitál ebből? Azok, akik pontosan tudják az elmeállapotát. Azt is 
tudják, hogy ezt az embert majdan nem lehet felelősségre vonni.

"Jogvédő (tehát pl. nem a hatvani rendőrbűnözést védő) munkatársaimnak és nekem - 
köztük Domján Tibornak - halmozottan titkosszolgálat-közeli személyek korábban azt 
állították, hogy Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó többször került kórházba amiatt, hogy 
Orbán Viktor agyba-főbe verhette és ezek a kórházba kerülések ismertek voltak a polgári 
és katonai titkosszolgálatok előtt. A Föld bolygó sajtóorgánumai részéről eddig is 
intoleránsnak, autokratikusnak, öntörvényűnek (skizofréniás tünet) és szociopatának, 
valamint tudathasadásos elmebetegnek tartott Orbán Viktor kapcsán azt is érdekesnek 
találják, hogy miért jár Ausztriába pszichiátriai kezelésekre. A pszichiátriai drogok, amiket 
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kap - miközben Orbán Viktor puszta pszichiátriai kezelése is halmazati nemzetbiztonsági 
veszedelemforrás(!!!) -, mellékhatásként (is) hangulatingadozásokat és indokolatlan, 
spontán dührohamokat okoznak az egyébként is radikálisan megbízhatatlan és 
rosszindulatú, súlyosan bűnöző alkatú skizoid és paranoid pszichopata Orbán Viktor 
elméjében. A titkosszolgálatokkal mélyen kapcsolatba került személyek - a HírAréna és a 
HÍRHÁTTÉR vezetői és több újságírója számára - elmondták, hogy a titkosszolgálatok - 
nem párt-, hanem valódi - szakértői régóta rendkívül komoly kockázatként értékelték, hogy 
Orbán Viktor pszichiátriai problémákkal küszködik, mindennek a tetejébe Ausztriába jár 
kezelésekre, ott tudatbefolyásoló kemikáliákkal és szuggesztív, hipnotikus módszerekkel 
kezelik, idegen titkosszolgálatok ügynökeinek és módszereiknek, valamint eszközeiknek 
alárendelt, viselkedése pedig egy révületben és hipnózisban lévő, irányított ember 
viselkedésmintáját és stílusát követi."



ORBÁN VIKTOR MIT VÁLASZOLT NEKEM

Volt  országgyűlési  és  önkormányzati  tudományos  szakértőként  küldött  kárelhárító  közérdekű 
bejelentéseimre,  javaslataimra  Orbán  Viktor  évek  óta  nem válaszol.  Vagyis  a  napokban  mégis 
„válaszolt”.  Azzal,  hogy  az  ügyészeik  előírták  egy  Kormányhivatalnak,  hogy  nyilvánítsanak 
cselekvőképtelen bolonddá. 1978 óta ez az ötödik (eddig sikertelen) próbálkozása a találmányaim 
szerzői  jogait  magukénak  hazudó,  és  ezáltal  Nobel  díjra  pályázó  akadémikusoknak  és  a 
találmányaim szerinti hatékony zavarszűréses ANTIRANDOM hatásméréseikkel leleplezett ország-
mérgeztető  akadémiai és minisztériumi bűnözőknek. Ezek alapján be kellett látnom, hogy Orbánék 
már nem minket védenek, hanem a hazánkban általuk liberalizáltan letelepülni engedett, idemigráló 
izraeli és ukrán-orosz becsalt vagy „beüldözött” zsidókat. A Magyarországon létrehozni kezdett  Új 
Izraelt védik. Egyszerű ócska trükkökkel életrövidítenek és ivartalanítanak minket, hogy az 
ezzel „kiürített” ingatlanokat olcsón felvásárolják ők és a letelepülők. A www.tejfalussy.com 
honlapon és az azon belül működő  www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett dokumentumok 
tényszerűen  szemléltetik,  Orbánék  valójában  mit  csinálnak  velünk,  ill.  ellenünk  (Videók, 
Email könyvek, GTS-Antirandom, MEHNAM stb. rovatok).

http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/


58. E-mail könyv: Hazaárulók Országgyűlése  
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/58.emailkonyv:hazaarulok.orszag
gyulese.pdf

NYILVÁNOS RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS 

Feljelentem a volt országgyűlési szakértőként hozzá intézett közérdekű kárelhárítási javaslataimra 
„válaszul”, a találmányaim szerzői jogaim tőlem ellopását, és a”Stop só program” és a szennyvízzel 
kevert csapvíz népirtó hatását bizonyító méréseket is SZEMBEHAZUDÓ ügyészeik révén ellenem 
„bolonddá nyilvánítási eljárás” kezdeményezésért főfelelős Orbán Viktort, ha nem tiltja le azonnal 
ezt az általuk megrendelt aljas eljárást! Korábban négyszer belebuktak a hasonló próbálkozásaikba!

Verőce, 2017. 05. 14.       

Tejfalussy  András  oknyomozó  mérnök  feltaláló,  volt  országgyűlési  és  önkormányzati  szakértő 
közérdekű  bejelentő,  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.  (tudomanyos.rendőrseg.pjt@gmail.com 
www.tejfalussy.com)
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