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Az MTA új elnöke válaszából* kiderül: bűnpártolja-e a tudományos találmány szerzőséget lopó, a
gyerekeinket hamis matematikai logika tanítással butító, talajt és népet mérgeztető akadémikusokat!
Felkérem az MTA új elnökét, hogy nyilvánítsa csalásnak a nemzetközi szabadalmi bejelentéseim
szerinti, tőlem ellopott kutatásgyorsító, kutatásautomatizáló eljárásokkal és ezeknek megfelelő
software-kkel Nobel-díjra, állami, szentszéki, stb. kitüntetésekre más személyek (pl. Roska Tamás
és Furka Árpád) feltalálóként, szerzőként felterjesztését. Felkérem, hogy nyilvánítsa csalásnak az
eljárásaim és kutatásautomatizáló létesítmény bázisterveim és bázissoftware-im részben vagy
egészében más szerzők találmánynak feltüntetve, pl. az MTA Martonvásári Mezőgazdasági
Kutatóintézetnél és az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetnél használatát is. Felkérem, hogy
nyilvánítsa csalásnak a találmányaim használatával elért kutatási többlet eredmény csak a tolvajok
és a használók tudományos munkásságának tulajdonítását is. Felkérem, hogy nyilvánítsa csalásnak,
hogy az Etikai Bizottságuk nemrég is azt állította, hogy az MTA-nál nem tudtak a szabadalmaimról
és azokban szereplő eljárásaimról. Felkérem, hogy ismerje el, hogy a TA-909. országos találmányi
hivatali alapszámú szabadalmi bejelentésem szerinti optikai számítógép bázis-hardware és bázissoftware és azon alapuló sokváltozós megjelenítő Antirandom software a kizárólagos találmányom.
Lásd egy (akadémiai pályázat keretében) alkalmazását, ahol bizonyítja a kálisó aszályosító hatását:

Utóiratként, egy részben szakmai, részben bűnügyi kérdés a matematikus új akadémiai elnökhöz:
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Meddig tartja fenn a Magyar Tudományos Akadémia azt a „matematikai logikai csalást”, ami
tönkreteszi a gyerekeink ítélőképességét, vagyis azt, hogy bármihez szabad nullákat hozzáadni
és bármilyen összefüggést szabad nullával beszorozni?
Idézet Feutchwanger II. Világháborút megelőzően előtt írt, „Jud Zuss” című könyvéből:
„Ínségünk és hitünk
Míg egy verebet, míg egy varjat
S más állatot láthatok,
Addig érez szívem nyugalmat,
Addig nem érez bánatot,
Mert ha őket táplálja Isten,
Rajtam, gyermekén ne segítsen?
Jézus a legjobb számolómester:
Ottan is tud összeadni
Jézusom, és tud szorozni,
Ahol csupa nulla van.
A bibliakollégium támogatói lelkesen tanulták meg mindkét verset, és alázatosan hajtogatták életük
nehéz óráin, boldog pillanataikban, haláluk közeledtén, gyermek születésén.”
Gúnyolják a keresztény gyerekeket, akik elhiszik a tanítóiknak, hogy megengedhető matematikai
alapművelet a nullákat összeadás és a nullával szorzás. Az MTA jelenleg is megengedi ezt a csalást!
* Mi a ppa?
A Politikai Perturbációs Analízis (ppa) egy szilárdtestfizikában* régóta alkalmazott tudományos
kísérleti mérési eljárás „politikai megfelelője” (analógja). A szilárdtestfizikában az ún. "perturbációs
analízist" ismeretlen zárt rendszerek belső működésének kívülről felderítéséhez szokás használni. A
zárt rendszer belső működését arra alkalmas külső hatásokkal kívülről "megzavarják", mérve és
elemezve a zavarokra reagálásait. Közben, ill. ezután kiértékelik a zavaró hatások jellemzői (okok)
és a zárt rendszer mérhető válaszreakciói (okozatok) közötti összefüggéseket. Ha jól csinálták,
akkor a zárt rendszer belső működésére is következtetni tudnak az elemzési eredményekből. Erre
alapozva a rendszer sajátosságai további tanulmányozásához elvi és gyakorlati modelleket szoktak
alkotni.
Akitől a fenti módszer alapelvét tanultam: néhai Prof. Dr. Nagy Elemér akadémikus barátom, az
ELTE Szilárdtest Fizika Tanszék professzora.
Verőce, 2014. 04. 21.
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Függelék: MTA által is szervezett „Stop Só” program hatásairól a lakosságot felvilágosító röpirat
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SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!
Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene): Egészséges ember
testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány. A Ringer fiziológiás infúziós oldattal
is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. 1 nap alatt, 3 liter (desztillált) vizet + 27
gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950ben Nobel-díjat kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó,
magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a Nemzeti Sócsökkentési,
Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag
optimális Na/K=30-hoz képest több ezer %-kal megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat
lásd a www.tejfalussy.com és www.tisztaso.hu honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és emailterjesztését ajánlja: Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-202181408). Verőce, 2014. 05. 07.
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Stop Só életrövidítő-program felelőseit feljelentés az ORFK-hoz, iratjele: segitshogytegedissegitsenekmozgalom140507
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Az MTA új elnöke válaszából* kiderül: bűnpártolja-e a tudományos találmány szerzőséget lopó, a
tárgy:
gyerekeinket hamis matematikai logika tanítással butító, talajt és népet mérgeztető akadémikusokat!
küldő: gmail.com
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