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A MAGYAR NEMZETI ÖNVÉDELMI BÁZISTECHNIKA FEJLESZTÉS 21 PONTJA 

 

Bármikor lekapcsolhatják a központi áramellátást, gázellátást, ivóvízellátást, internetet, 
vezetékes és mobil telefonhálózatokat, akik tájékozatlanságot és zűrzavart akarnak 
előidézni. Emellett bármikor befertőzhetik, mérgezhetik az ivóvizet és élelmiszereket, 
életrövidítő hamis orvosi tanácsokat adhatnak stb. Remélve ezek elkerülhetőségét, 
biztonsági okból is érdemes szervezetten foglalkozni a manipulálható központoktól, 
idegenektől minél teljesebb mértékben független magyar nemzeti önvédelmi bázistechnika 
fejlesztésével és megvalósításával. Ezzel kapcsolatos eddigi kezdeményezéseink és 
eredményeink is megtekinthetők a www.tejfalussy.com, s az azon belül működő korábbi 
tudományos honlapjainkon. A hozzá nem értő, megbízhatatlan, megvásárolható központi 
döntnököktől, manipulálóktól függetlenedve, egymást kölcsönösen segítve, támogatva, 
védve öntevékenyen célszerű védenünk magunkat. Az ezzel foglalkozás gyermekkorban 
is elkezdhető. Felnőtt hobbiként, játékként sem rossz, amennyiben valaki szeret 
konstruálni, kísérletezni, rádióamatőrködni, mérni, javítani, felvilágosítani, tanítani stb. A 
témakörben előzőleg tényleges eredményt felmutatott magyar önvédelmi csoportokkal is 
meg lehet próbálni együttműködni, bár tapasztalatom szerint annyira el vannak foglalva a 
saját fejlesztési programjaikkal, hogy kevéssé érdeklődnek a további, újabb feladatok iránt. 

 
 
1. Magán rádió hálózatok. Rövidhullámú adók, CB rádiók, ezeken alapuló magán TV és email.   
2. Mindenki rendelkezésére álló pontos egészségi hatás mérések és környezeti hatás mérések.  
3. Mindenki tudja, hogy kik és mik veszélyeztetik a létezését és ezek ellen miként védekezhet. 
4. Mindenki tanulja meg a jogos védelem és jogos önvédelem fizikai, biológiai, jogi technikáit. 
5. Mindenki tudja (APLA-ec-vel) rangsorolni a veszélyeket és veszély elhárítási lehetőségeket. 
6. Mindenki segítsen mindenkinek a biztos veszélyek tudatosításában és a biztos elhárításában. 
7. „Telekszinten” megvalósított családi élelmiszer önellátás. 
8. „Telekszinten” megvalósított ivóvíz önellátás (saját kút, esővíz-és hógyűjtés, ivóvíztisztítás). 
9. Az NaCl nátrium-klorid étkezési konyhasót a mérgező kálisótól házilag megtisztítani tudás. 
10. Mindenkinek megtanítani a természetes, ténylegesen hatékony öngyógyítási megoldásokat 
11. Gyerekek felvilágosítása a hamis iskolai tantételek hamisságairól és a helyes tantételekről. 
12. A magánközlekedés és magánszállítás központi energiaellátástól függetlenítése. 
13. „Telekszintű” áramellátás és lakásfűtés és ivóvíz desztillálás a nap-, és/vagy a szél- és/vagy 

a geotermikus energia hasznosításával. 
14. Mindegyik településen Magyar Nemzeti Tanácsadó(k) segíti(k) az ott lévő magyarokat. 
15. Kölcsönösen előnyös kompenzációs munkavégzés pl. élelemkészítés, építés egymás részére. 
16. Állami és önkormányzati testületek kirablásra és betegítésre irányuló törekvéseit elhárítás. 
17. Kölcsönösen előnyös együttműködés a feltalálók és találmány hasznosító magyarok között. 
18. A társadalmi rend érdekében mindenki önmagától és mindenkitől mástól is megköveteli az 

érdekeinket 1000 évig jól védő „Szent Korona elvű” nemzeti alaptörvényünkhöz igazodást. 
19. Mindenki visszavonja az önkormányzati és parlamenti képviselők megválasztásához adott 

szavazatát, ha azt észleli, hogy az illető tudatosan megszegi a választás előtt tett ígéreteit. 
20. Mindenki megtanulja mindegyik ügyét (megbízott közvetítők nélkül) közvetlenül intézni. 
21. Kollektívát érintő ügyekben a kollektíva érdeklődő tagjaitól teljes körű feladat- és döntési 

kritérium gyűjtés és ezek alapján (APLA ec-vel) optimalizált zavarszűrt kollektív döntés. 
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