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T. Címzettek!*                                                                                                      

Tárgy: NYILVÁNOS SEGÍTSÉGKÉRÉS AZ MTA TUDOMÁNYOS CSALÓI ÁLTAL
MESTERSÉGESEN ELŐIDÉZETT ORSZÁGOS ASZÁLYKÁROK ELHÁRÍTÁSÁHOZ

Aszálykor  ezerszámra  adósodnak  el  a  magyar  gazdák  az  aszálykár  növelő,  de
csökkentőnek hazudott műtrágyák miatt, s miután képtelenek visszafizetni a hitelt, a
bankok elárverezteti a gazdaságukat.  A mindenkori miniszterhez több évvel ezelőtt
benyújtott Petíciónk miatt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke megrágalmazott
azzal,  hogy  a  Petícióban  alaptalanul  vádoltam meg  a  konyhasóval  műtrágyázást
károsnak  nyilvánító,  de  nem  feljelentő  Stefanovits  Pál  akadémikus  professzort
hazaárulással. Hiába kérem Fazekas Sándor minisztert és Ángyán József államtitkárt
is, hogy intézkedjenek az aszálykár fokozó konyhasóval kevert kálisóval műtrágyázást
szervezők és megengedők büntetőbíróságon elítéltetésére. Ángyán József államtitkár
titkárnője azt  mondta, hogy Ángyán kiadta vizsgálatra a Petíciót.  Miután Ángyán
lemondott, s titkárnője is távozott, a Petíció eltűnt. Ez a Petíció www.tejfalussy.com
honlapomon azonban ma is látható, az alábbi hatáskalibráló software-emmel együtt.

A méréstani nemzetközi szabadalmaim (lásd a www.tejfalussy.com) alapját is képező,
tetszőleges  számú  környezeti  hatás,  mint  kísérletbeli  változók  kombinációit
folyamatosan  változó  mérőtérré  szervező,  GTS-ANTIRANDOM  software-em
segítségével gyerek is képes olyan hatásellenőrző mérés végzésére, amivel könnyen
meg lehet jeleníteni egy fóliaházban a különféle műtrágya komponensek, köztük a
konyhasó és a kálium dózis kombinációi és a túlmelegedő környezet és/vagy vízhiány
(aszály) tényleges együtthatását a különféle növényekre. (Melléklet-1., Melléklet-2.)

T. Címzettől ezúton kérdem, hogy akar segíteni, hogy a magyar gazdák a tudományos
akadémiai  maffiával  szemben  otthoni  mérésekkel  ellenőrizhessék  a  talajjavítóként
árusított  kálisó  és  konyhasó  és  egyéb  vegyszerek,  a  baktériumtrágyák  stb.
stresszhelyzetben, pl. aszályos időjáráskor kifejtett tényleges hatását? Az Antirandom
software szerinti új tudományos mérés mérőlétesítmény terve annyira egyszerű, hogy
egyetemeken kívül az általános és középiskolák is taníthatnák. Ehhez csak meg kell
vásárolnia tőlem a kormánynak és/vagy oktatási intézményeinek a mellékelt stressz-
hatás-kalibráló-mérési  bázissoftware-emet  és  az  annak  megfelelő  mérőlétesítmény
bázistervemet, hogy a további sok ezer milliárd forint kár elhárulhasson a gazdáknál.
Az országkárosító műtrágyáztatatás is a 12 titkos csőd főok között van! (Melléklet-3.)
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ANTIRANDOM

MEZŐGAZDASÁGI ANYAGHATÁS MÉRÉSI SOFTWARE

Kisiskolás gyerekek is el tudják végezni a fenti hatás ellenőrző mérést!

Csak kálium műtrágya mentes talajban élték túl a növények a mesterséges aszályt!

Kálisózás nélkül egészségesebbek a növények és azok is, akik megeszik a növényeket!

Nem mezőgazdasági termésnövekedés kell, hanem fenntartható egyensúly!

Ne zsákmányold ki a földet, adj is Neki!

* Címlista szerinti t. Címzettől sürgős választ kérek a fenti közérdekű országos kárelhárítási
javaslatra, jelzem, hogy honlapomon a címlisták és a Címzettek válaszai is megtekinthetők
lesznek!

Verőce, 2013. 11. 09.

Tisztelettel: 
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Melléklet-1. Stressz-hatás-kalibráló-mérési bázissoftware
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Melléklet-2.  Stressz-hatás-kalibráló mérő létesítmény bázisterv

ALL SOFTWARE RIGHTS RESERVED!
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Melléklet-3.

MEHNAM-info                                                            Kód: csod-fotitkok-131031

Hunok /Szkíták/ Világtalálkozója - Nemzetegyesítés - Parádfürdő
Ideje: 2013.Magvető Hava /október/ 23-24-25-26-27.

Előadásom témái:                                                                                
                 
HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK A 12 (TIZENKÉT)
ALAPVETÕ FÕ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS:

1./  ASZÁLYKÁR  FOKOZÓ  KONYHASÓ-  ÉS  KÁLISÓ  MŰTRÁGYÁKKAL MÉRGEZIK  A
TERMŐTALAJOKAT (hogy ezzel eladósítva a magyar gazdákat, ezek elveszítsék a földjeiket).

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ OPTIMÁLIS
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő + ivartalanító hatású!).

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET
(a kálium túladagolás is életrövidítő+ivartalanító = népirtó hatású!).

4./  TUDATOSAN  RÁKÉNYSZERÍTENEK  A  KÁLIUMOT  MÉRGEZŐEN  (ANTI-
FIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE.

5./  TUDATOS  CSALÁSSAL  GÁTOLJÁK  A  EGÉSZSÉGVÉDŐ,  GYÓGYÍTÓHATÁSÚ
DESZTILLÁLT  VÍZZEL VÍZPÓTLÁST,  HELYETTE  FERTŐZŐ  VÍRUSOS  ÜRÜLÉKET  ÉS
MÉRGEZŐ VEGYSZEREK IS TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET.

6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT
ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK)
SZÁMOKAT.

7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos piacon
árusító  külföldiek  (szlovákok  stb.)  termékárait.  Emiatt  a  magasabb  árú  hazai  termékek
eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelő üzemi
munkahelyeket.

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó
nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett
kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.

9./  Magyarországnak  azért  is  lett  a  korábbinál  is  sokkal  nagyobb  külföldi  adóssága,  mert  a
kormányok,  e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott  magyar  területekért,
vállalatokért,  ingatlanokért  beszedett  összegnél  többet,  sok  ezer  milliárd  forintot  elpazaroltak,
elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba
a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak.
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10./  A testfolyadékokbeli,  az  ezzel egyező Ringer  infúziós oldatbeli,  infúziónál  és étkezésnél is
optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 2 : 4,7 = 0,43 gyilkos dózisarány  alkalmaztató
kormányok  az  ezúton  ivartalanított  és  rövidített  életű  magyarok  kiürült  ingatlanait  “átengedik”
külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét.

11./  Értelmező  szótárban  nem  értelmezett  szavas,  szókombinációs  tevékenység-elnevezésekkel
kibújtatják az ilyen elnevezéses tevékenységekkel bűncselekményt folytatókat a jog hatálya alól. 

12./ 1-11. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS-ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BŰNE.
AZ  1-12./  PONTBAN  LEÍRT TITKOS  FŐ  CSŐDOKOK  RÉSZLETESEBB  TUDOMÁNYOS
MÉRÉSTANI- ÉS BÜNTETŐJOGI BIZONYÍTÁSÁT, KONKRÉT BIZONYÍTÉKAIT LÁSD AZ
INTERNETES HONLAPOMON!

Nyílt levél:

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Javaslom, hogy kérdezzék ki  orvosaikat,  gyógyszerészeiket,  természetgyógyászaikat  és a
támogatásukat kérő politizáló személyeket, politikai, vallási stb. szervezeteteket a magyarországi
csőd itt ismertetett 12 (tizenkét) titkos fő okával kapcsolatos korábbi és további tevékenységeiről,
tekintettel nevezetteknek a magyar gazdaság és a magyarok egészsége tönkretételével kapcsolatos
büntetőjogi felelősségére! 

Önvédelmi felhívás,     szabad terjesztésű     MEHNAM-info: Töltsd le az alábbi honlapokat, mielőtt
MEGÖL a konyhasóhiányos vagy és káliumtúladagoló étel és a vírusos, vegyszeres vezetékes víz!
Hogy ki és miért gyilkol, lásd www.tejfalussy.com  , egyéni védekezésedhez lásd  www.tisztaso.hu!
Az lenne jó, ha a tiszta sót minden faluban és a városok minden kerületében a tizedes rendszer
szerint mindenütt legalább 10 ember igényének összeírásával rendelnék, és így forgalmaznák,
s a tervmodell-licenc szerinti energia-újrahasznosító otthoni ivóvíz-átpárlókat is.

Kérdezem, ki tud segíteni a gyűjtött  információk közzétételében segítéssel, a jelen irat a
saját honlapján való terjesztésével, ill. saját teljes levelezőlistáján történő továbbküldésével stb.? 

Verőce, 2013. 10. 31.

Tisztelettel: 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő s.k. (szsz: 1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com,

e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com (T.: 36-20-218-1408)
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