Kód: MOKnakValasz090831
NYÍLT LEVÉLKÉNT, VÁLASZ!
Tisztelt Dr. Éger István Elnök Úr, Magyar Orvosi Kamara!
Szíveskedjék nyilatkozni róla, hogy miért nem érdekli Önt és az Orvosi Kamarát az általunk a mérések
alapján kiderített étkezési- és/vagy infúziós kálium-túladagolással és hiányos konyhasó pótlással, ezek
bebeszélésével és/vagy orvosi alkalmazásával folytatott, hiányos mérés-kalibrálások miatti döntési
bizonytalanságokra (lásd melléklet) alapozott, azokkal fedezett betegítés, gyilkolás, illetve Ön miért
nem segít fellépnünk az alkalmazói ellen?
Verőce, 2009. 08. 31.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
06-20-2181408

Tejfalussy András dipl.mérnök méréstani szakértõ és társai, GONDOLKODJUNK EGYÜTT PJT
E-mail: ujvizforras@freemail.hu, Tel.:+36-27/380-665, +36-1/2506064, mobil: +36-202181408
H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.

______________________________________________________________
Kód: ElettaniMeresiAdatKalibralas090831

Élettani összefüggések diagnosztizálásánál a mûszer- és adat
kalibrációnak is megbízhatónak kell lennie!
ÉLETTANI ÖSSZEFÜGGÉS, DIAGNÓZIS MEGHATÁROZÁSNÁL A MÛSZEREKET ÉS AZ ÁLTALUK
MÉRT ADATOK ÉLETTANI JELENTÉSÉT IS PONTOSAN KALIBRÁLNI KELL:
Véleményem szerint az egyik, amit érdemes lenne átgondolnia az élettani hatásokkal foglalkozó valamennyi
kutatónak, hogy valamely mérõmûszer által érzékelt jel, mért érték („mérési adat”) maga még nem alkalmas
valamely hatás (vagy több hatás együttese) vagy valamely hatás(ok) hiánya élettanilag megfelelõsége vagy
veszélyessége eldöntésére akkor sem, ha a méréshez alkalmazott mûszerek skálázása az etalonokhoz viszonyítva
nagy pontossággal hitelesítve van. Ugyanis a mért adatot is hitelesíteni kell! A mûszerek által mért adatok csak
az összes lényegesen befolyásoló hatásra (kölcsönös együtthatásra, ún. kölcsönhatásra) kiterjedõ, sokváltozós
élettani tolerancia vizsgálatok „optimum határértékei” pontos adataival hitelesíthetõk. Csak az optimum
határértékek és a mért adatok összehasonlítása alapján lehetséges eldönteni, hogy a mért adat az optimum
tartományba, vagy azon kívül van, azaz hogy túl kevés-e vagy túl sok a mért hatás.
Megjegyezni kívánom, hogy mielõtt feltaláltam a GTS-ANTIRANDOM sokváltozós kölcsönhatás optimalizáló
software-t és az annak alapján való mérést és optimumkeresést, nem volt ismeretes 3-nál több tényezõ élettani
hatását közvetlen méréssel megbízhatóan ellenõrizni képes ilyen (ok-okozati összefüggés) kalibrálási kísérleti
technika, hatásokra jellemzõ adatokat mérõ mûszerek mérési adatait hitelesítõ (hatás kalibrálási) módszer.
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A mérésekre alapozott vizsgálatok eredményét képezõ döntések során minden esetben összeadódnak a hatás
intenzitás mérési adatok és a hatásokkal kapcsolatos élettani optimum határok (határértékek) mérési adatai
pontatlanságai. A döntés akkor is megbízhatatlan, ha olyan hatás is volt amely(ek) lehetséges változásai minden
hatását a kalibrálás nem vette figyelembe.
Például a Liebig-féle minimumtörvényt szokták alkalmazni, amely szerint mindig egy leginkább minimumban
lévõ környezeti hatás határozza meg alapvetõen a növények élettani korlátozását. Holott, valamely környezeti
hatás túl nagyra növelése is meghatározóan korlátozza a növények teljesítõképességét! Például a termõtalaj
konyhasóval kevert kálisóval növelt vízoldott kálium- és/vagy nátrium- tartalma is meghatározóan korlátozó
hatású. Az ezt semmibevevõk mostanra teljesen tönkretették hazánk termõterületeit az ún „feltöltéses, periódikus
kálium mûtrágyázással”. Az e célra általánosan alkalmazott 40%-os kálisó mûtrágya 60% kálisót + 26%
konyhasót (!) tartalmazhat, mert az MTA és az egyetemek is megengedik a második szintû kalibrálás óriási
pontatlanságait. Második szintû kalibrálásaik bizonytalansága sok esetben több száz, -ezer %-os!
Verõce, 2009. 08. 31.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló
(Tudományos Rendõrség PJT, kárelhárító közmunkaként, a Ptk. 484-487. §. alapján)

2009. augusztus 31. 7:59 elnok írta, <elnok@mok.hu>:
ISMÉTELTEN KÉREM, hogy az elnok@mok.hu e-mailcímet a levelezési listájáról törölni
szíveskedjen!!!!
-----Original Message----From: András Tejfalussy [mailto:tejfalussy.andras@gmail.com]
Sent: Sunday, August 30, 2009 9:19 PM
To: zoldek@vnet.hu
Cc: ujvizforras@freemail.hu
Subject: Egészségvédelem, MILYEN MEGOLDÁST TUDTOK? GONDOLKODJUNK
EGYÜTT PJT.

Kód: Monika090819
Mónikacímzett: Zsolt; Zoltán; István; saját magam
részletek megjelenítése aug. 19. (11 napja)
Drága Zsoltikám, kedves Zoli és Pista!
Ami ebben a 40. Email-könyvben (és az előzőben, a 39. Email-könyvben = a
Magyar Szigeten tartott elöadás nyilvános, projekciós anyaga) van
összegyüjtve és leírva, annak már apró töredéke is döbbenetes. Soha el nem
tudtam volna képzelni és még bepillantás után is nehéz felfogni, mekkora
emberi- és jogi létkérdésekbe torkolló turpisságok elsumákolásainak
leleplezéséhez használható. Az előzőt tegnap, aug. 18.-i levelemként küldtem
"ilyet még nem láttatok - bizonyítékok" címmel.
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Bizony, be lehet csukni a szemünket a tények és bizonyítékok elött és nem
gondolni az egészre. Ez esetben élni kell a tudattal, hogy kezünkben lévö
bizonyítékokat nem továbbítottunk érdemes, erkölcsileg megbízható
szakemberekhez, akik esetleg tudnának vele mit kezdeni: akik együttesen
képesek volnának tenni sokaink sorsáért, amennyiben kézzel fogható
bizonyítékaik volnának! Most mondjátok miben higgyjek, ha még ebben sem?
Mi értelme az életnek, ha gyermekeink jövöje forog kockán? És ezt én
mondom, akinek még gyermeke sincs.
Szerintem jogban jártas, értö szakembereknek e két elektrolevél már alapos
vitaanyagot szolgáltathat. Ezért már csak nektek küldöm azért, hogy valahol
maradjon nyoma értelmes, megbízható, emberséges teremtmények között,
amilyennek én benneteket ismerlek - egy harmincéves barátság alapjaiban
bízva. Ennyi az összes, amit én tehetek. Véleményem szerint érdemes volna e
két anyagot erkölcsileg abszolút megbízhatónak becsülhetö rendöri-, jogi-,
vagy titkosszolgálatban müködö személyeknek továbbítani, amennyiben
ismertek olyanokat.
Kérlek döntsétek el, mennyit ér ez nektek.
Szeretettel gondolok rátok
Mónika
ui: És próbáljátok meg megbocsájtani nekem, hogy ennyit nyaggattalak
benneteket valamivel, ami engem meggyözött. Egy kicsit már meg is telt a
gatyám az miatt, hogy emberi kötelességeim kényszerében hajlandó voltam
ilyesmibe belemenni, de úgy éreztem nem tehettem mást.
Emlékeztetésül és "újoncoknak" bevezetésül két korábban átküldött
rádiófelvétel linkje arra az esetre, ha e két levél nem akadna el nálatok:
- és az elsö levelem e témában:
Betreff:gondolkozz rajta
Datum:27. Apr 2009 19:24
Érdekes előadást találtam a magyarok életrövidülésének tényleges fő okairól
Tejfalussy András
szerint...http://szentkoronaradio.com/letoltes/eloadasok/2008_08_07_eloadastejfalussy-andras-a-magyarok-eletrovidulesenek-tenyleges-fo-ok
folytatás:
http://szentkoronaradio.com/letoltes/2009_08_13_eloadas-by-tejfalussy-andras
A(z elsö,) 84 perces elöadás lényegét összeszedném rövid címszavakban:
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- a sófogyasztásról
- a desztillált víz szerepe,
- a káli-sókról végzett kutatások*,
- a szójáról és a coca-coláról...
- geotermikus energia lehetőségei*
- és az ötlet tervezett megbukásának miértjéröl
- népességszaporulat ill. annak szabályozása
* Emberek! Csak ámulok-bámulok.... ez tananyag annak, aki még bír
gondolkodni. Ha csak egy része is igaz, akkor a következmények a globálisnál
is globálisabbak.
---Ursprüngliche Nachricht--- (= eredeti üzenet)
Von:"András Tejfalussy" <tejfalussy.andras@gmail.com>
An:"Tejfalussy András" <ujvizforras@freemail.hu>
Betreff:GONDOLKODJUNK EGYÜTT PJT, 1. dokumentáció megküldése
(GondolkodjunkEgyuttPJT090818 + EmailKonyv40-FajirtoGarda)
Datum:18. Aug 2009 22:30
Kód: GondolkodjunkEgyuttPJT090818-2
TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!
Rendkívül sajnálom, hogy ezzel kell Önöket foglalkoztatnom, de nem tudok
szemet húnyni az felett, hogy a nemzeti oldalba is beépülhettek olyan
szakértõk, szaktanácsadók is, akik nagyon jól képzettek, kultúráltan beszélnek,
jól írnak, okos dolgokat tudnak elõadni, de az életben maradásunk
szempontjából leglényegesebb kérdéseket tudatosan elhallgatják, vagy ha ezek
a kérések mégis elõkerülnek, akkor igyekeznek azokról elterelni a figyelmet.
Vagy úgy, hogy továbbra is hallgatnak, vagy úgy, hogy hasonlító, de a
fõkérdésekrõl a figyelmet elterelõ más kérdések tömegét állítják elõtérbe, és
ezzel elveszik az idõt a tényleges problémák és probléma elhárítási megoldások
alapos vizsgálatától. Vagy, ha ez sem lenne elegendõ céljaik elérésére, akkor
tudományos szakértõként - hamis publikációk tömegét vonultatva fel egyébként is hamisan tájékoztatnak, félrevezetnek, hazudnak, visszaélve a
korábbi, esetleg mindenki máson túltevõ „magyarkodásukkal” szerzett
bizalommal.
Természetesen a velünk ellentétes oldalon a nemzetünk vesztét nyíltan vagy
burkoltan szervezõk és nekik segédkezõk is hasonló stratégiákat és taktikákat
alkalmaznak, de ezek sokkal kevésbé árthatnak, mint a nemzeti oldalba
beépített, beépült, s belsõleg észrevétlenül ártani kezdõ, ellenséges hamis
szakértõ ügynök „szakártók”.

www.tejfalussy.com

Megfigyeléseim szerint azonban az ilyen személyekre alapvetõen jellemzõ,
hogy lehetõség szerint igyekeznek kitérni a magyarok életben maradása
szempontjából legfontosabb szakmai problémák és e szakmai problémák
számunkra kedvezõ megoldási lehetõségei hiteles bizonyítékok alapján
(például a megfelelõen pontos sokváltozós hatásvizsgáló mérések hitelesen
kalibrált, nem vitatható adatai alapján) nyilvánosan való megvitatása elõl. A
nyilvános konkrét szakmai vitákkal színvallásra lehet kényszeríteni õket
Ennek a lehetõségnek az érvényesítésére, de egyébként is, a lényegi problémák
gyorsabban és jobban felismerése és a megfelelõ megoldások kialakítására,
pontosítására is, felkérem Önöket a „Gondolkodjunk Együtt PJT” keretében,
hogy a sokváltozós hatás vizsgálati adat kalibrálási méréseink eddigi
eredményeire (lásd: www.aquanet.fw.hu) alapozva kiderített, a magyar ellenes
tudományos szakértõk által eddig eltitkolni igyekezett problémák ismertetéseit
és problémák kiküszöbölésére vonatkozó szakmai javaslatokat szíveskedjenek
áttanulmányozni, esetleg az ismeretségi körökhöz tartozó megbízhatónak tartott
szakértõ segítségével, készítsenek hozzá saját, a nevükkel ellátott szakmai
bírálatokat, javító szándékú javaslatokat, s mindezt olyan, közérthetõ formában
is, hogy közvetlenül közzétehetõ legyen a magyar lakosság, elsõsorban a tanuló
ifjúság felvilágosítására, képzésére, az internet útján.
Megküldöm az említett együttgondolkodásra a „7 pontban, amit akarnunk kell”
címû új szempontrendszeremet (melléket kód: 7pont-090816). (Azért lett
szükséges egy hétnél nem több szempontból álló szempontrendszert
megfogalmazni, mert - egy korábbról tudott alapvetõ pszichológiai kutatási
felismerés - hogy a maximum 7 alapszempontos optimalizálás jellemzi az
emberi agymûködést, vagyis az ennél nagyobb számú döntésoptimalizálási
alapszempont érvényesítése automatikusan akadályozza az emberek jól
összehangolt hatékony együttmûködését. (Mivel a környezettõl az ember agya
az érzékszervek útján állandóan ennyi dimenzióban kap egyidejû létfontosságú
információkat, az agya egyébként is max. hét (fõ)változó kiválasztása, vagyis
mindig elõítélet alapján, az ezeknek megfelelõ adatok optimalizálásával hozza
a döntéseit.)
Második témaként megküldöm a Magyar Világ lapban újabban megjelentetett
cikkek konyhasó használatról lebeszélései és káliumot túladagoló
zöldséglevekre rábeszélései stb. ügyeiben Rozgics Mária fõszerkesztõvel és az
ilyen cikkeik szerzõivel keletkezett orvostudományi és méréstani kalibrálási
jellegû szakmai nézeteltérésem anyagát, s az ügyre vonatkozó mérési adat
kalibrálás ellenõrzési dokumentumokat bemutató és azokra alapozott méréstani
szakvéleményemet rögzítõ 40. számú Email Könyvemet.
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Harmadik témaként megküldöm az étkezési kálium túladagolással és konyhasó
megvonással, valamint szennyezett víz itatással folytatott mózesi-talmudi zsidó
terrorizmus ellen Putyin úr, Oroszország elnöke részére átadásra, az
Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetéhez ma, faxon megküldött
beadványomat (KoestlerHU74Putyin090817-2. kóddal).
Az általam itt és a továbbiakban megküldött ilyen és hasonló
dokumentumokkal kapcsolatos szakmai jellegû bírálataikat és egyéb írásaikat
is, lehetõleg 15 napon belül kérem megküldeni, minél több, hitelesebb, hiteles
mérési stb. bizonyíték csatolásával, a tejfalussy.andras@gmail.com és
ujvizforras@freemail.hu email-címeimre.
A jelen felkérés alapján folytatott szakmai együttmûködés esetén természetesen
minden résztvevõt megillet - engem is - a saját írásaival kapcsolatos teljes és
közvetlen felelõsség és a saját alkotásaihoz fûzõdõ szerzõi jog.
Verõce, 2009. 08. 18.
Tisztelettel:
Tejfalussy András dipl. mérnök
(GONDOLKODJUNK EGYÜTT PJT-t alapító
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT
és TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
mobil: 06-20-218-14-08
www.aquanet.fw.hu
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2452 KB HTML-nézet Letöltés

www.tejfalussy.com

