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Nyilvános közérdekű bejelentés / feljelentés

Az Orvosi Kamara tagjai közül ki kell zárni azokat, akik nem lépnek fel a napi 5 grammnál 
nagyobb mennyiségben konyhasópótlást és a 4,7 grammnál kevesebb kálium pótlást és a 
tiszta desztillált víz ivást mérgezőnek hirdetőkkel szemben, akik titkolják a betegítő csalás 
elleni (mellékelt) önvédelmi megoldást, ugyanis tömeggyilkosságban vesznek részt. 
Ezúton ismét feljelentem őket.

Budapest, 2015. 06. 21. Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő, 
megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő, korábban mb. országgyűlési szakértő (1-420415-
0215, an.:Bartha Edit)

Melléklet: 

www.tejfalussy.com



feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:Elnök <elnok@mok.hu>

másolatot kap:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
szeszak01@gmail.com;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>

titkos másolat: . . . . 
dátum:2015. június 21. 16:42tárgy:Re:küldő:gmail.com 

ELŐZMÉNY: 

feladó:Elnök <elnok@mok.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2015. június 20. 12:21

tárgy:Válasz:

 :Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.

Leiratkozas!

-------- Eredeti üzenet --------
Feladó: András Tejfalussy
Dátum:2015.06.20. 11:29 (GMT+01:00)
Címzett: elnok@mok.hu
Tárgy: Re

Köszönöm, egyetértek! Szeretettel köszöntelek, Tejfalussy András

Segítőprogram: Dönts okosan

2015. június 20. 8:10 Csaba Böjte írta, <bojtecsabaofm@gmail.com>:

Nem azért kell jónak lenni, mert megéri, mert megfizetik, vagy megköszönik, de nem is azért, mert az elvetett mag 
gyökeret ereszt és termést hoz, hanem csak azért mert egyszerűen jó jónak lenni!! Sokkal jobb, örömtelibb, tisztább 
dolog jónak lenni, mint rossznak, hamisnak, képmutatónak!! Tetteink gyümölcsét nem mi érleljük meg!  Akárcsak a 
napfény, mely nem gondolkodik, hanem ragyog és meleget ad, mi se töprengjünk azon, hogy megéri, vagy nem, hanem 
egyszerűen legyünk jók, mert ez Isten adta szép természetünk!  Ha jók vagyunk harmóniában vagyunk önmagunkkal, s 
ha letérünk erről az útról, akkor elsősorban magunkat sebezzük meg, magunknak okozunk fájdalmat a rosszasággal, a 
bűnnel!!  Más bűne ne hagyjuk, hogy befertőzzön! Ha a társam lámpája kialszik, akkor elég balga vagyok, hogy ha én is 
kioltom a magam lángját! Szeretettel, Csaba t. 

Melléklet: 

APLA-felhivas

DÖNTS OKOSAN

Nézz szembe az Automatizált Pszicho-Logikai Analízis számítógépes programunk segítségével a hozzáértési és 
elfogultsági hibáiddal, s ennek a „keresztkikérdezéses” zavarszűrésnek az alapján, legyen a korábbinál sokkal 
pontosabb, okosabb, jobb az egyéni döntésed a sokváltozós egyéni és közösségi ügyekben.

A program használatod ingyenes lehet, ha magyar nemzet védelmi fontosságú, közérdekű a témád és a nyilvánosságra 
hozásához ingyenesen rendelkezésünkre bocsátod a programunk használatával összegezett vizsgálatod kiértékelési 
eredményeit. 

Budapest, 2015. június 20.

Tejfalussy András
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/
magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com
+36 20 218 1408

www.tejfalussy.com
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