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 A Szittya Világkonferencián 2015. 05. 31-én megtartott előadásomon Orbán Viktor miniszterelnöknek a 
bevándorlással  és  terrorizmussal  kapcsolatos  kérdőíve kérdéseit  kiegészítő  további  közérdekű kérdéseim 
megalapozottságának és szükségességének az indokoltságáról és a vészelhárításhoz ajánlott eszközeinkről  
felvillantott  dokumentumok.  Orbán  Viktor  hozzám  címzett  levelét  és  a  kiegészítő  kérdéseimet  lásd: 
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/05/nemzkonzkerdorbvik150529-2-email2.pdf.

I.

KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉLETTANI HATÁSÁT ELLENŐRZŐ ANTIRANDOM MÉRÉS

1.
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 A mezőgazdasági minisztérium bűnöző vezetői egy hamis szabvánnyal hamis mérést írtak el,  
aminek a segítségével a nem humusz gilisztaürüléket „humusznak hazudták”. Kb. 50.000 embert  
adósítottak el, közülük 20 öngyilkos is lett. Hasonló eladósítási célú csalás, mint a „devizahitel”.

 Az általam szabadalmaztatott  hatásvizsgáló  mérés  leleplezte,  hogy eladósítási  és  hajléktalanná 
tételi célú minisztériumi szakértői csalás volt a „humusztermelő”giliszták felvásárlását hiteleztetés. 
Nem létezik  humuszt  termelő  giliszta.  A mai  napig  legfelsőbb bírósági  elvi  határozat  fedezi  a 
csalásukat. Úgy, hogy közben talajtani tankönyvi tantétel, hogy nem létezik humusztermelő giliszta. 
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Válaszra sem méltatták a csalás leleplező közérdekű bejelentéseinket. Csalásaikkal, a hazai bírák 1993 óta  
akadályozzák a csalás leleplezéssel elért kárelhárítás díjának a kifizettetésére indított per érdemi tárgyalni  
kezdését. Most éppen a felperes eltüntetésével próbálják ellehetetleníteni a pert. Úgy, hogy kényszertörölni  
rendelték el a pert végelszámolás keretében évek óta folytató Agroanalízis Tudományos Társaság gmk-t. 
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II.

Népirtás segítségével terroristáknak teremtettek ország felvásárlási lehetőséget 

1.

 A hatalom hazai gyakorlói „Nemzet(irtás)i Stop Só programként” tudatos népirtást folytatnak. Orvosok  
olyan kevés nátrium-klorid konyhasó, napi max. 5 gramm pótlására biztatnak fel, aminél kb. 1000%-al  
több a tényleges napi szükséglet. Azt is szembehazudják, hogy egy felnőtt tényleges napi káliumigénye  
csak kb. 0,5 gramm. Min. 4,7 gramm napi káliumpótlásra biztatnak fel. Vagyis a szükségesnél kb. 1000%-
kal több, mérgezően sok káliumot juttatnak be a vérszérumba. Ez is fokozza a hiányos konyhasópótlás  
életrövidítő  és  meddővé  tevő  gyilkoló  hatását.  Az  ún.  közmédiában  szembehazudják  a  nátriumpótlás  
csökkentés és káliumtúladagolás népirtó hatását bizonyító Nobel-díjas tudományos kutatók méréseit is.  
Ellenkező  értelműre  hamisítják  a  helyes  konyhasópótlást  és  a  mérgező  káliumtúladagolást  bizonyító  
tankönyv szövegeket is.  Sőt,  még a sópótlásra ösztönző Biblia (Ézsaiás 30/24.) szövegeket is.  1950-ben  
kaptak Nobel-díjat  a  tudományos kutatók a konyhasó pótlás csökkentés és  káliumtúladagolás népirtó  
hatásait is bizonyító mérési eredményeik alapján. Ezeket hazánkban csak „Technika a biológiában 8.” c.  
könyvben tették közzé. 63 megerősítő egyéb tudományos közlemény kíséretében. Egy fizikus munkatársam  
könyvei között véletlenül bukkantam rá. A népirtókat szolgáló ügyészek a Nobel-díjasok ezen méréseit és a  
többi mérési bizonyítékot sem hajlandók figyelembe venni bűnügyi bizonyítékként a bűnöző tömeggyilkos  
akadémiai és orvosegyetemi szakértők és „Fekete Angyal” szerep játszó orvosokkal és ápolókkal szemben.  
A desztillálással víztisztítás valójában a legbiztosabb ivóvíztisztítás. Ők „vízmérgezést okozónak” hazudják! 
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A sópótlásrontás káros hatásait ismertető „A mellékvesekéreg biológiája” c. teljes fejezetet lásd:  

http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2014/11/verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029.pdf 
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11.

NÉPÜZŐ, NÉPIRTÓ MEGENGEDETT VEGYI FEGYVER A MINDENT MÉRGEZŐ KÁLISÓ

Nemzetközi  népűző  bűnözők  talaj,  növény,  állat,  ember  mérgező  vegyi  fegyvere  a  mindent  
mérgező  a  kálisó.  Sok  országban  (kivétel  Kína  és  az  Iszlám  Országok)  ezzel  csökkentik  a  
bennszülöttek számát és élethosszát, hogy elrabolhassák a nyugdíj befizetéseiket és ingatlanaikat.  
Az állatorvosok és orvosok mindig is tudták, hogy az állatokat  és embereket is megmérgezi az  
növények kalciumhoz és magnéziumhoz képest megnőtt kálium tartalma. Tudják, hogy kálium  
műtrágyákkal is mérgezőre növelhető a kálium arány. Vagyis, hogy a kálium túladagolásával az  
egész országok is csődbe juttathatók. Mivel a kálisóval műtrágyázással (és sózással) ki lehet irtani  
az eredetileg ott élőket, nyilvánvaló, hogy a mérgező kálisó nem mérgezőnek hazudásával akarják  
hazánk és más országok területét megszerezni. Gazdasági csődbejuttatással, az állatállomány és a  
bennszülött lakosság mérgeztetésével. A mellékelt mérési adatok is bizonyítják, hogy a kálisóval  
túladagolt víz-oldható kálium nem csak mérgezi az állatokat és az embereket, de ivartalanítja is: 
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Amerikai állatorvosi könyvből (Springer kiadvány): 

13.

A legelőkön a fűfélék tavaszi gyors növekedésekor, megnőhet a kálium aránya a kalciumhoz és 
a magnéziumhoz képest, s ez mérgezheti, tetániát okozva a szarvasmarhákat.  De betegítheti a 
lovakat is, anorexiát, fáradékonyságot okozva. Ennek az lehet az oka, hogy a vese nem képes a 

vérszérumukból kellő gyorsan eltávolítani a kálium többletet. ( A vese kálium kiválasztása 
nem tud lépést tartani a fokozott kálium bevitellel. )
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(A fenti só megrendelési módja és a kapható kedvezmény is megtekinthető a tisztaso.hu honlapon)

NAPONTA SZEMÉLYENKÉNT KB.  10  Ft  AZ ÖNKÖLTSÉGE A GYÓGYSZERTÁRAKAT ELLÁTÓ 
CÉG AKKREDITÁL LABORATÓRIUMÁBAN IS  ELLENŐRZÖTT,   BIZTOSAN KÁLIUMMENTES  
GYÓGYSZERKÖNYVI TISZTASÁGÚ SÓVAL SÓZÁSNAK. NEM ÉRDEMES ALIG ELLENŐRZÖTT  
KEVÉSBÉ TISZTA MÁSFÉLE SÓ VÁSÁRLÁSÁVAL NAPI NÉHÁNY FORINTOT MEGTAKARÍTANI!
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Tiszta ivóvíz olcsó otthoni előállítása is lehetséges lett, egy a hőt újra hasznosító desztillálóval:

20.
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 HATÉKONYABB VÉDEKEZÉSEDHEZ LÁTOGASD A KÖVETKEZŐ HONLAPO(KA)T

A véroptimalizáló sózás és káliumpótlás, a tiszta konyhasó és a tiszta desztillált víz használata 
nélkül nem lehet megvédeni a magyar lakosságot a kipusztítástól, amit Stop Só programmal, s 
a tiszta desztillált víz mérgezőnek hazudással  és ivóvízszennyezéssel folytatnak a kormányok.
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1.

Automatikus Psycho-Logikai Analízis (APLA)
 A MÉRÉSI ZAVAROKAT KISZŰRÉS CÉLJÁRA IS ALKALMAS APLA SOFTWARE LEHETŐVÉ 
TESZI  A  SOKRÉTŰ  BONYOLULT  FOLYAMATOK  OK-OKOZATI  ÖSSZEFÜGGÉSEI 
KORÁBBINÁL  SOKKAL  GYORSABB,  ÁTFOGÓBB  ÉS  PONTOSABB  ELEMZÉSÉT.  NEM  CSAK 
KIMUTATJA  A  HELYES  DÖNTÉST  ZAVARÓ  HAMIS  ÉS/VAGY  PONTATLAN 
INFORMÁCIÓKAT, DE KIMUTATJA A DÖNTÉS RÉSZTVEVŐ EGYES SZEMÉLYEK ESETLEGES 
ELFOGULTSÁGÁT ÉS/VAGY TUDÁS HIÁNYÁT IS. AUTOMATIKUSAN, A DÖNTÉST ZAVARÓ 
TÉNYEZŐK  ALAPOS  KISZŰRÉSÉVEL,  FONTOSSÁGI  ÉS  MEGBÍZHATÓSÁGI 
RANGSOROLÁSOKAT ÁLLÍT ELŐ, AZ OPTIMALIZÁLT LEHETSÉGES LEGJOBB DÖNTÉSHEZ.
 A  Biblia  sem  véletlenül  mérlegelteti  a  mindössze  „10  parancsolat”,  vagyis  tíz  törvényi 
alapkövetelmény  szerint  az  emberek  cselekedeteit.  Biológiai  okból,  az  érzékszerveinktõl 
egyidejűleg  maximum  ennyi,  egymástól  függetlenül  változó  környezeti  hatásról  érkezhet 
információ az agyunkba. Ennek megfelelően alakult ki  agyunk döntés-optimalizáló programja is. 
Emiatt,  az emberi  nyelven megfogalmazott okok és okozatok esetében is,  csak a maximum 10 
független  változós  adatbázisokból  tudjuk  fejben  is  behatárolni  az  optimális  ok-okozati 
kapcsolatokat.
 E  döntés  korlátozottság  feloldására  már  nagyon  régen  feltalálták  az  ún.  „relációs  matrix 
pontozást”. Az a lényege, hogy a témában optimalizálni próbálók a témához tartozó minden egyes 
vélhető  és/vagy  valós  okot  és  minden  egyes  vélhető  és/vagy  valós  okozatot  páronként 
szembesítenek,  és  az  egyes  ok-okozat  kapcsolatok  általuk  vélelmezett  mértékét  egy  adott 
kapcsolat-erősségi  skálából  kiválasztott  pontszámmal  minősítik.  Az  ilyen  módon  pontszámokkal 
feltöltött mátrixok soraiban lévő pontszámokat összegzik, majd rangsorolják a sorösszegeket. Az 
oszlopokban lévő pontszámokat szintén összegzik és az oszlopösszegeket is rangsorolják. Ezek 
után láthatóvá válik, hogy az adott témában pontozást végző(k) szerint az egyes okok és okozatok 
mennyire fontosak, és hogy a témabeli egyes okozatok milyen szoros kapcsolatban lehetnek az 
egyes  okokkal,  s  az  is,  hogy  a  pontozást  elvégző  személy(ek)  szerint,  a  témabeli  egyes  okok 
(valószínűleg) mennyire szoros kapcsolatban vannak az egyes okozatokkal. Néhány pontoztatásból 
a hozzáértések is nyilvánvalóak.
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 Egyedül az APLA software segíthet abban, hogy a magyarok valamennyi tényleges problémát 
és lehetőséget, az álproblémákat és állehetőségeket kiszűrve, kereshessék, találhassák meg a 
túlélés  biztosító  tényleges  megoldásokat.  Másként  nem lehet  elkülöníteni  a  hamis  és  valós 
információkat, hibásan rangsorolnak és öngyilkosságig fajuló hamis döntéseket hoznak. 

6.

A programmal rendkívül  egyszerű dönteni  a  legbonyolultabb ügyekben is,  csak a kitűzött 
valamennyi cél, annak elérésére szolgáló valamennyi eszköz lehetőség és eszköz alkalmazási 
mód egymással  való  kapcsolatait  kell  személyesen  értékelni,  nullától  tízig  pontozással.  Az 
többi  műveletet:  zavarszűrést,  fontosság  és  biztosság  szerinti  rangsorolást  automatikusan 
elvégzi  az  APLA  software.  A  kikérdezés  saját  számítógéppel  is  elvégezhető,  az  alábbi 
„kikérdező monitor” alkalmazásával:
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12.

Referencia

ELLOPJÁK AMI IGAZÁN JÓ ÉS HASZNOS, S ÁTNEVEZVE VILÁGSZERTE ÁRUSÍTJÁK

 Az  általunk  környezetvédelmi  és  mezőgazdasági  minisztériumi  pályázatok  szakértői 
értékelésekhez is sikeresen alkalmazott APLA programomhoz hasonló szakértői döntés elősegítő 
programokat ma már a világon mindenfélére használnak. Amióta az APLA software dokumentációm 
a megbízásomból programozók kezén 1992-ben „eltűnt”, az átnevezett változatait „Expert Choice” 
(szakértői  döntés)  elnevezéssel  használják.  Az akkori  változatát  pl.  az Amerikai  Légierő  és  a 
NASA és számos más világ stratégiai  intézmény szakértői döntéseihez használják. A  „kellően 
lebutított” változatait pedig 57 országban árusítják az interneten is.  Mivel az APLA software 
tényleges szerzői joga az enyém, úgy tekintem, hogy a lopással sok millió dollár reklám költséget 
takarítottak meg a részemre. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem ítélem el a software tolvajokat.
  Például  a  következő  bizonyítékot  kaptam kézhez  az  APLA-val  azonosítható  (expert  choice) 
software  amerikai  alkalmazásairól  egy  minisztériumi  főosztályvezetőtől,  aki  -  velem  aláírt 
szerződés alapján - környezetvédelmi és mezőgazdasági pályázatok értékeléshez alkalmazhatta 
1991 és 1993 között az APLA software akkori változatát, mielőtt a programozóim eltüntethették:
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IV.

MAGYARORSZÁGON HIVATALOSAN IS KÖZZÉTETT, NEM VISSZAVONT NÉPIRTÁSI PROGRAMOK

 TERRORISTA IDEGENEK NEM SZEREZHETNEK HAZÁNK TERÜLETEIRE TULAJDONJOGOT!!!
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