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Az egyenként is Nobel-díjra érdemesíthető közérdekű tudományos kutatási eredményeim (1970-2014)
1. Geometria
„Antirandom térdimenzió transzformáció”: tetszőlegesen nagy számú független változós térnek a független
változók számánál tetszőlegesen kevesebb térdimenziós „Antirandom hullámkoordinátás” térre egyértelmű
áttranszformálása (konform leképzése), ill. a fordítottja.
2. Matematika
Antirandom input-adat hullámkoordináták szerinti output-adat elrendezésű sokváltozós input-output
kapcsolat mátrixos halmazok, a „térben randomizált elrendezéses adathalmazok” kiküszöböléséhez.
Antirandom hullám elrendezés szerinti változók adatai egyértelmű analóg-digitál adat konverziója.
3. Fizika, kémia, biológia
Az anyagra térbelileg nem változóan (homogénen) ható hatások és a térben irányítottan ható (gradienses)
hatások törvényszerűen kombinálódó anyagtulajdonság csoportosító hatásait hasznosító GTS-Antirandom
mérőtereken alapuló kutatásgyorsítási eljárások és kutatás automatizáló berendezések, ezekkel kapcsolatos
eljárási, hardware-, software és létesítményterv találmányok, nemzetközi szabadalmak, és azok dokumentált
elvi- és gyakorlati példakénti alkalmazásai.
4. Anyagtechnológiai kutatás-fejlesztés
Anyagtechnológiai kutatás automatizálás a GTS-Antirandom kezelési elrendezésekkel és gradienscsökkentéssel pontosított optimum behatárolással, a szomszédos mérőhelyek egymással ellenőrzésével, és a
csoportosult optimum adatok határait belülről és kívülről is behatároló „Antirandom Teljestér Analízissel”.
Folyamat beszabályozás automatizálás a GTS-Antirandom hullám kombinációk szerinti folyamatvezérléssel és gradiens-csökkentéssel pontosított optimum behatárolással.
5. Computer technika
Optikai (analóg-digitál) számítógép: GTS-Antirandom input adat elrendezéses output adat matrix vetítés,
input és vagy output követelményekkel (pl. optimum feltételek) maszkolás, vízuális eredmény megjelenítés.
6. Pszichológia
Automatizált Pszicho-logikai Analízis (APLA) software-rel az ok és okozat információk kapcsolatai
többszöri kikérdezésén alapuló zavarszűrés, biztosság és fontosság szerinti ok, okozat és ok- okozat
kapcsolat rangsorolás.
7. Környezetvédelem
Antirandom-elrendezésű mérőtérben mesterségesen létrehozott aszállyal a káliműtrágyák aszálykármegtöbbszöröző hatásai közvetlen megjelenítése, s ezzel a káliműtrágyák káros hatásai (bárhol) bizonyítása.
8. Egészségvédelem
Antirandom bázis software szerint kombinált sokváltozós dózis- és környezeti hatások segítségével,
környezeti hatások és a szervezetre ható egyéb (pl. vegyszer, sugárzás stb.) hatások betegítő és vagy
egészségvédő hatásai kísérleti ellenőrzése és vagy optimalizálása.
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Vér elektrolit-optimum szerinti táplálkozás: Az infúziós fiziológiás sóoldatokkal (pl. Ringer, Salsol, Salsola)
a vérbe juttatott desztilláltvíz, konyhasó és kálium dózisok és dózisarányok alapján (Víz : NaCl = 110, Na :
K = 30) ezen vérelektrolit komponensek étkezéssel is hasonló dózisokkal és dózisarányokkal vérbejuttatása.
A víz, konyhasó és kálium pótlást megváltoztató „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program”, az akármennyi
vizet pótlásnál legfeljebb napi 2 gramm nátriumot és legalább napi 4,7 gramm káliumot bejuttató étkezés
népirtó hatásait leleplezés, s a kieszelőit, a végrehajtóit, és a fenntartóit az Európai Uniónál (is) feljelentés.
9. A világfőrabbi által a nemzsidók elől eltitkoltatott rákbeteg gyógyítási módszer kiderítése:
Infúziós (vagy éhezéssel kombinált, étkezési) desztilláltvíz kúra a Dr. O.Z.A. Hanish-féle ütemben és
dózisokkal alkalmazva és a víz : NaCl arányt helyreállító időközi fiziológiás konyhasó pótlással kombinálva.
10. Hő- és villamos energia biztosítás
A geotermikus erőművi földhő (magmahő) hasznosításhoz szükséges mélyfúráshoz legalkalmasabb, a magas
hőmérsékletű gázlángon átporlasztott vízzel kőzetolvasztással olcsón mélyfúró „Potter Drilling Hydrodriller”
elnevezésű létesítmények tökéletesítése: a víznek a gázlángnál sokkal magasabb hőmérsékletű, a mélységi
nyomásra nem érzékeny, fentről árammal táplált, fúróvégi ívfényen átporlasztásával. (Létesítmény bázisterv.)
11. Ivóvíztisztítás
Ivóvíz desztilláló létesítmény, amely a víz forrási hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletre feltranszformáló
hőszivattyú révén visszajuttatja a gőz vízzé visszahűtésénél keletkezőt hőt a vízforraló edénybe. (Bázisterv).
12. Istenigazoló életkeletkezési reálelmélet
A környezet időben állandó és változó, térbelileg homogén és vagy gradienses hatásai is csoportba rendezik a
hatásaikkal befolyásolt térben lévő anyagok tulajdonság változásait. Ily módon tükröződnek a gravitációs,
elektrosztatikus, mágneses, sugárzási stb. környezeti hatások, s az azokat előidéző rendszerek elrendeződései
a hatásaiknak kitett anyagokban. A ható rendszerek és alrendszereik egymáshoz viszonyított elrendeződései,
elrendezés változásai, saját tulajdonság-változásai is. A ható rendszerek és részrendszereik helyváltoztatásai
és hatás megváltozásai is. Nem zárható ki, hogy élő szervezeteket is létrehozhatnak az adott térrészre ható
csillagok, csillagrendszerek elrendeződései és hatás- változásai, valamint a környező atomok, molekulák
elrendeződései, mozgásai stb. ill. ezek kombinálódásai, a „hatás-eloszlás-tükröződések” következményeként.
Bizonyítékok: A fentiek dokumentációja teljes egészében megtalálható a www.tejfalussy.com honlapomon
és az azon belül működő korábbi www.aquanet.fw.hu és a többi tudományos honlapokon, valamint részben
a hazai és külföldi szabadalmi hivatalok által nyom nélkül eltüntetni még nem tudott szabadalmi
bejelentéseimben és nemzetközi szabadalmaimban is. Az eddigi „eltűnések” miatt is szükségesnek tartottam
ezt az „önértékelést”, amit neves tudósoktól származó korábbi hivatalos szakvélemények is alátámasztanak.
Megjegyzés: A tudományos kutatási eredményeimet a CIONSZELEKTÍV Magyar Tudományos Akadémia
és a hazai Kormányok mások találmányainak igyekeznek feltüntetni. Engem meg hajléktalan, diploma
nélküli bolondnak. Ehhez sorra átnevezik, elrontják, mások nevén futtatják a találmányaimat. A hivatalos
személyi azonosítóimat is többször megváltoztatták, meghamisították. Szeretnék elfeledtetni a világgal, hogy
éltem és alkottam. A MAZSIHISZ Talmud Tanszékén ma is tananyag, a zsidókat és bérenceiket a nem zsidók
kirablására és legyilkolására feljogosító, csalási, lopási, rablási gyilkolási és büntetés elhárító bűnözést előíró
Tóra és Talmud zsidó törvények. Megoldás? Az ezeket előíró törvényeik végleg hatályon kívül helyeztetése!
Budapest, 2014. 12. 14.
nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök méréstudományi kutató feltaláló, személyi
szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit, lakcím: H-2621 Verőce, Lugosi u. 71. Agroanalízis Tudományos
Társaság PJT elnök (cím: H-1036 Budapest, Lajos u. 115.). E-mail: magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com
2/4. oldal, 2014-12-14, Ügyjel: TAnobeldijraerdemestalalmanyai141214j

www.tejfalussy.com

Kód: ppa141213LovasziLaszloMTAelnok
Tisztelt Címzettek!
Néhai Prof. Dr. Nagy Elemér akadémikus szerint, a perturbációs analízis szilárdtest fizikai kísérleti
eljárásnak az a lényege, hogy ehhez megfelelő külső hatásokkal megzavarva a zárt rendszert, a
reagálásaiból következünk a belső működésére. Ez az elve a PPA „Politikai Perturbációs Analízis”
módszeremnek is. Sokszor csak azért küldök hatásmérési stb. cáfolhatatlan bizonyítékokkal ellátott
közérdekű feljelentéseket és kárelhárítási javaslatokat (pl. az itt mellékeltet is!) a különféle hazai és
külföldi fórumokhoz, hivatalokhoz, politikusokhoz, szakértőkhöz, ismert és nem (kellően) ismert
személyekhez, hogy a reagálásukat kiértékelő „teljestér analízis” nyilvánvalóvá tegye, hogy az adott
közérdekű ügyekben valójában mit mondanak, mint nem mondanak, mit tesznek, mit nem tesznek.
Budapest, 2014. december 14.
Tejfalussy András
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