TALÁLMÁNYAIM, AMELYEK NÉLKÜL AZ EMBERISÉG TÚLÉLÉSE ELKÉPZELHETETLEN
Az emberiség túléléshez két dolog kell: sokváltozós pontos biológiai hatásvizsgálat, és pontos, sokváltozós
egyéni- és közösségi döntés. A megfelelő mérőlétesítmény bázisterveket és bázissoftware-ket én találtam fel.
Ökoszisztéma védelem a sokváltozós mezőgazdasági technológiák biológiai hatásai hatékony
bemérésével és optimalizálásával: Sokféle hatás együttes következményeit a nemzetközi szabadalmaim
szerinti hatás mérési programok és hatásmérő létesítmény tervek szerinti GTS-ANTIRANDOM
hatásmérések és hatás- és következmény kapcsolat megjelenítések alkalmazásával lehet megbízhatóan mérni.
Ez ügyben legfontosabb a növények, állatok és emberek egészségét rontó mezőgazdasági technológiai hibák
és hiányosságok valódi okai biológiai hatásmérésekkel felderítése és az egészséges növényeket és egészséges
növényi élelmiszereket biztosító optimális mezőgazdaság létrehozása, fenntartása. Ezért is lett az egész
világra kiható, legjelentősebb biológiai hatás mérési eredményünk, hogy az ANTIRANDOM méréseink
egyértelműen, közvetlenül láthatóan is megjelenítették, hogy a káliummal műtrágyázott talajokban a
növények elvesztik az aszály-stressz tűrő és egyéb környezeti hatásokhoz alkalmazkodó képességüket.
(Később előkerültek 1950-ben Nobel díjat kapott biológusok hatás mérései is. Ezek azt is bebizonyították,
hogy a káliummal műtrágyázott növények, vagy a kálisóval „sózás” idővel teljesen nemzőképtelenné teszik
az ezeket fogyasztó embereket és állatokat. Más kísérletek is előkerültek. Utóbbiak szerint a birka kosok 4.
nemzedéke nemzőképtelen lett a káliummal is műtrágyázott legelőn. Nemrég a kálium mérgező hatását, mint
tényleges okot elhallgatva, Izraelben egy tudós előállt vele, hogy izraeli kutatók „a nyugati férfiak teljes
nemzőképtelenségét várják 2050-re”. Azaz a nyugati országokban 1950-től elkezdett kálium műtrágyázással
mérgezni kezdett 4. nemzedéknél! Kína sem, s a többi keleti ország sem műtrágyáztak mérgező káliummal.
Nyilvánvalóan ezért maradhattak, maradhatnak a káliummal nem mérgezett „keleti férfiak” nemzőképesek!)
2. Pontos, sokváltozós egyéni és közösségi döntés: A szakértési hiányosságokat, elfogultságokat is felfedő
zavarszűréses Automatikus Pszicho-Logikai Analízis (APLA) programunk alkalmazásával az emberek
bármely ügyben a korábbinál sokkal gyorsabban és megbízhatóbban tudják a sokféle ok és a sokféle okozat
közötti kapcsolatokat fontosság és biztosság szerint rangsorolni. Már számos témában sikeresen alkalmaztuk.
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Szerzői jogi tájékoztatásomat a GTS-Antirandom és APLA programjainkat és létesítmény terveinket saját
pályázati apportjuk céljára igénylő fejlesztő partnereinknek lásd melléklet: GTS-Antirandom-apport-180302.
Fejlesztő szakembereink megfelelő projekt finanszírozás mellett tudják szolgáltatni a fenti, országos- és
nemzetközi alkalmazásokhoz a legkorszerűbb mérő- és kiértékelő rendszereket, s ezek vezérlő programjait.
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