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To Vatican Press Office for the Holy Father
E-mail: av@pccs.va
Kedves Ferenc Pápa!
Az Ön Elődei által intézett alábbi ügyekben személyesen szeretném tájékoztatni Önt:
1. Szeretném kérni, szóljon a papokhoz és híveikhez, hogy akadályozzák a kálisó
konyhasó helyett használatát. A sócsere pseudohermafroditizmust, ivartalanodást,
rákbetegségeket, veseműködési, szívműködési és idegrendszeri zavarokat, s ezekkel
életrövidülést is okoz. Újabban a káliumklorid rossz ízét fűszerek hozzákeverésével
elfedik. Hatástalanítja a Biblia alapján az étkezési sók ízük figyelésével ellenőrzését
ajánló pápai körlevelet. A konyhasó helyett árusított mérgező kálisó kellemetlen ízét
elfedő fűszerekkel kevert sók feltalálói "legyőzték a Vatikánt". A bizonyítékokat lásd:
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/vatikan-kontrafuszeresso-131230.pdf
2. Valakik megtéveszthették Benedek Pápa Szentatyát, aki kitüntette Roska Tamást
a hullámszámítógép elv és azon alapuló optikai számítógép feltalálásáért. Ezeket
nem ő, hanem én találtam fel. A korábban bejelentett találmányaimban vannak
leírva, lerajzolva. Roska Tamás egyik munkahelye, a Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai Kutatóintézet 1976-ban hivatalosan is megkapta a kutatási
eredményeimet. Csalnak, akik Roska Tamásénak, Furka Árpádénak és egy előtte
nekem dolgozó programozóénak tüntetik fel az 1970-1980. közötti találmányaim,
szabadalmi bejelentéseim szerinti kutatás-automatizálási eljárási és rendszersoftware-imet és létesítmény terveimet. Találmányaimat Gradiens-tükröződésnek,
Gradiens-csökkentésnek, Gradiens Térképezési Sorozatnak (GTS-nek), Gradiensfitotronnak, ANTIRANDOM módszernek, Hullámanalizátornak, Automatikusan kutató
számítógépnek, Jelenítő Analizátornak, sokváltozós folyamat optimalizálásnak, stb.
neveztem el, de ők "átnevezték" ezeket: pl. a hazai (akadémiai elnök öccse által
vezetett) Központi Kémiai Kutatóintézet is ezzel tüntette fel Roska Tamást és társait
a nemzetközi szabadalmaim szerinti, általam feltalált eljárások, berendezések,
bázissoftware-k és létesítmény bázistervek szerzőjeként. Egyébként az is kiderült,
hogy a Magyarországi Szabadalmi Hivatal ma már "nem találja" a három legfőbb
szabadalmi bejelentésemet! Véleményem szerint Roskának és társainak Nobel-díjat
is szeretnének, próbálnak elintézni a hamis kitüntetéssel Önöket is megcsaló hazai
tudományos akadémiai és politikai vezetők, akik tudják ezeket. Bizonyítékokat lásd:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm
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