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MAGYAR ÁLLAMVÉDELEM PÓTLÁSA

I.

7 pont

AMIT MINDIG AKARNI KELL

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket.

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

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

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát
 biztosító) optimalizált 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. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.
  

Tejfalussy András

/7pont92/
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II.

Mi segíti elő a 7 pont megvalósulását

1. Értsd meg és tudd megfelelően indokolni a 7 pont szerinti társadalom 
szükségességét és előnyeit.

2. Saját köreidben a 7 pont szerint élj és cselekedj, döntéseidben a valós 
információkat alapul véve.

3. Segíts a 7 pont szerint élő és cselekvő, egymást segítő csoportokat szervezni, 
együttműködni.

4. Gyűjtsd a 7 pont megvalósulását megalapozó biztos és fontos információkat, 
alkalmazd és terjeszd.

5. Valóságos ellenségkép alapján folyamatosan támadd a 7 pont szerinti társadalom 
megvalósulását akadályozó nemzetellenes érdekeltségeket, személyeket, csoportokat, 
szervezeteket és burkoltan és nyíltan támogatóikat.

III.

Miként juthatsz fontos és biztos valós információkhoz

A hírközlő szervek szinte mindig hamis információkkal keverve teszik közzé a valós 
információkat. „Hihető Magazinok” csak a nemzeti internetes hírportálokon vannak.

Csak APLA software-es zavarszűrős szakértői vizsgálattal különíthetők el jól a fontos 
és biztos valós információk a nem biztos és/vagy nem fontos többi információtól. 

IV.

Gondolkodó Társadalom – Boldog Emberek 
stratégiai alapvetés vázlat (fejlesztés alatt ) 
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V.

Valós, fontos és biztos információk terjesztése
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VI.

HIHETŐ MAGAZIN-170331

VALÓSÁGOS ELLENSÉGKÉP A MAGYAROK JOGOS ÖNVÉDELMÉHEZ 

Emberiség  elleni  bűncsekmény  folytató  bűnözők  mindazok  a  tudományos, 
közigazgatási,  jogi,  vallási,  vízügyi,  mezőgazdasági,  egészségügyi,  kereskedelmi, 
társadalmi  stb.  szervezeti  vezetők  és  -tagok,  akik  az  alább  felsorolt  fajirtási 
módszerek alkalmazását bármely módon segítik, bárki elől elhallgatják, eltitkolják. 
Ez  a  magyarokat  Magyarországról  (1910-óta*)  kiűzni,  kipusztítani  igyekvő 
ingatlanspekuláns nemzetközi  és  hazai  bűnszervezet  országos és települési  szinten 
például a következő aljasságokat szervezi, folytatja, fedezi: 

1.Felbiztatják a magyarokat a  mezőgazdasági vegyszerekkel és szennycsatornákkal 
is  szennyezett,  fertőzött,  mérgezett  folyók  vizéből  homok-  és  kavics  szűrőkön 
átvezetéssel és klór hozzáadásával készített, vagyis közveszélyes csapvíz ivására.

2.Felbiztatják a magyarokat, ezzel is akadályozva a tiszta ivóvíz ivást, hogy csak a 
túlszennyezett vízhez hozzákeverése után igyák a desztillált vizet és konyhasópótlás 
csökkentéssel is mérgezővé teszik az ivóvizet.

3.Felbiztatják a magyarokat a kálium műtrágyákkal mérgezőre növelt káliumtartalmú 
és vagy egyébként is túlzott káliumtartalmú növényi eredetű ételek és italok nagy 
mennyiségben és gyors ütemben fogyasztására.

4.Felbíztatják - az aszálykárt is fokozó  - mérgező kálisóval műtrágyázásra a hazai 
biotermesztőket is.

5.  A hazai  menzák  hamis WHO ajánlás alapján ízesítik patkányméreg kálisóval  a 
gyermekeink ételeit!

6.  Az  élsportolókat  kivéve,  mindenkinél  5  gramm  alá  csökkentették  a  korábbi 
optimális  napi  15-25  grammos  konyhasó  pótlást,  s   a  vészes  nátrium  hiány 
eltusolására lecsökkentették a vérvizsgálati nátrium-határértéket.

7.Felbiztatják, rákényszerítik a magyarokat az életveszélyesre csökkentett konyhasó 
tartalmú  ételek  és  italok  fogyasztására,  a  Nemzeti  Stop  Só  Program, 
MENZAREFORM, s a hagyományosan sózókat büntető Chipsadó útján, s az emiatt 
hiányzó sós íz fűszerekkel és patkányméreg kálisóval (lásd VIVEGA) pótlására.
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8.A vérbe juttatni szükséges optimális 0,2-től 0,4 grammos napi káliumpótlást 4,7 
gramm fölé  növelték.   Holott  az  orvosi  tankönyveiből  minden  orvos  tudja,  hogy 
veszedelmesen rontja a vese- és szívműködést az 1 órán belül akárhonnan a vérbe 
bejutó 1 vagy 2 grammnál több kálium. Azt is tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat 
kaptak,  akik  hatásmérésekkel  patkányoknál  és  embereknél  is  bebizonyították  a 
hiányos  konyhasópótlás,  s  a  kálium  túladagolás  izomgyengítő,  butító,  rákkeltő, 
nemiségtorzító, ivartalanító stb. vagyis fajirtó hatásait! 

Ezek  ellen  a  rablógyilkosok  ellen  együtt  és  egyénileg  is  védekezi  kell.  Másként 
néhány évtized múltával nem marad Magyarországon épkézláb magyar! Kísérjétek 
figyelemmel az alábbi feljelentésre adott válaszukat (ha egyáltalán válaszolnak rá). 
Egyik mai parlamenti képviselőnk sem hajlandó akadályozni a magyarokat irtást?  

FELJELENTÉSKÉNT kapja:  az ORFK, az ingatlanspekuláns népirtó bűnszervezet 
tagjai és bérenceik ellen.

JOGOS  VÉDELMI  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉSKÉNT  kapják: Orbán  Viktor 
miniszterelnök  és  dr.  Morvai  Krisztina  európa-parlamenti  képviselő,  a  kálisóval 
„sópótlás” WHO engedélye azonnali betiltását követelve! 

A  magyarok  védelmére  a  www.tejfalussy.com honlapon  közzétett  hatásmérési 
dokumentumok: Videók, Email könyvek, www.aquanet.fw.hu, GTS-Antirandom stb. 
rovatok.  A tiszta nátrium-klorid konyhasóval optimálisan sópótlás hazai lehetőségei a 
www.tiszaso.hu honlapon is tanulmányozhatók. Terjesszétek!  

Verőce, 2017. 03. 31.   *Csatolmány:  Politikai Perturbációs Analízis (PPA-170328) 
                 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420416-0215, an: Bartha Edit)
jogos védelemként megbízás nélküli kárelhárító, oknyomozó mérnök feltaláló,
2621 Verőce, Lugosi u. 71. tejfalussy.andras42@gmail.com, +36 20 2181408

Melléklet:
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Politikai Perturbációs Analízis           PPA-170328     2/1.

NÉPIRTÓ LEBUKTATÓ, általános terjesztésre és alkalmazásra javasolt könnyen alkalmazható, egyszerű 
módszer
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PPA-170328    2/2.

Ha felkéritek őket, hogy segítsenek leállítani a tiszta(desztillált) ivóvíz mérgezőnek hazudását és "Nemzeti 
Stop só Programot", és "Menzareformot",  az életveszélyesen hiányos konyhasópótlást  és egészségvédő 
konyhasó  helyett  patkányméreg  hatású  kálisóval  életveszélyesen  "sózást",  amelyek  életrövidítőek  és 
nemzőképesség rontó hatásúak is, ti is meggyőződhettek arról, melyikük akarja kiirtani Magyarországról a 
magyarokat. A (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap 
szerinti) népirtásuk mérési bizonyítékai is megtekinthetők a www.tejfalussy.com és az azon belül működő 
www.aquanet.fw.hu honlapokon.  Nyilvánvalóan tömeggyilkosok az Orbán kormány illetékes vezetői,  akik 
nem tiltják be az Élelmiszer törvénnyel és az MSZ Étkezési Só szabvánnyal megengedett patkányméreg 
kálisóval "sózást" és a napi konyhasó (nátrium-klorid) pótlás 5 grammnál kevesebbre korlátozását. Minden 
más egyéb próbálkozás csak figyelemelterelő látszat intézkedés. Időhúzás, hogy legyen idő arra, hogy a 
magyarok 4. nemzedéke szaporodóképtelen legyen, kiárusítható legyen a sok kiürült magyar ingatlan, egész 
Magyarország, Az Alliance Israélitee (Izraeliták Szövetsége) 1910-ben hirdette meg a tervét: A HÍDFÕ Baráti 
Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából 
kimásolt „zsidó hitközségi software”:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet 
a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket 
tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben 
leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, 
mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel 
azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt 
elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen 
a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden 
erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan 
bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak 
és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései 
erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.” 
Izraelben járva Pozsgay Imre államminiszter 1990-ben állítólag 1 millió ukrán orosz zsidó idetelepítésébe 
beleegyezett (lásd a Szent Korona lap „Pozsgay az antiszemita” című, 1990. februári  cikkében)!  Aki nem 
hiszi járjon utána! 

Verőce, 2017. 03. 28. 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc oknyomozó mérnök feltaláló 

Utóirat:
HATÁSOKAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIKET NEM ELHINNI KELL, HANEM MEGMÉRNI! Lásd a 
konkrét hatásmérések alapján kialakított, általad is  megvalósítható TÚLÉLÉSI STRATÉGIA-t! 
A Terrorista talmudista szemiták népirtási bűneiért őket és  bűnsegédeiket kell elítélni, nem 
pedig az ügyben vétlen zsidókat és nemzsidókat! 
Legújabb intézkedéseinket elolvashatod a MEHNAM / Terjesztendő anyagok-nál  .  
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