MENTSÜK MEG A MAGYAR NÉPET!
PPA-171010
A szilárdtestfizikában alkalmazott, „perturbációs analízis” egy tudományos kísérletezési módszer, a
belülről nem mérhető zárt rendszerek belső szerkezetének és működésének megismerésére. Arra
alkalmas külső hatásokkal kívülről "megzavarják" a zárt rendszer belső működését és figyelik a
kívül észlelhető reagálásait. Elemzik a változás okozó hatások jellemzői, és az okozatok, a zárt
rendszer kívül észlelhető változásai közötti összefüggéseket. Ezek alapján a zárt rendszer belső
működésére vonatkozó elvi és gyakorlati modelleket alkotnak, amelyek segítségével valószínűsítik a
zárt rendszer hasonló hatásokra várható reagálásait. Természetesen a zárt rendszerek belülről való
megismerésére is törekedni kell, ebben is segít a perturbációs analízissel szerzett információ. A
fenti mintára létrehozott PPA Politikai Perturbációs Analízis működése is hasonló elveken alapul:
PPA alkalmazási példa
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÍGÉRETEKKEL IS KAMPÁNYOLÓ PÁRTOKAT PERTURBÁLÁS
Fel kell kérni a párt vezetőségét, hívja fel a pártagok és a szimpatizánsok figyelmét is az alábbiakra:
1. A tiszta desztillált ivóvíz és a tiszta konyhasó együttes egészségvédő hatására, ami akkor
érvényesül, ha étkezéssel is a Ringer infúziós oldat dózisaival juttatják be a vérbe, vagyis az
egészséges ember testnedveiben lévő (víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30) arányban! (Jelenleg
akármennyi vízzel, akármilyen ütemben, napi legalább 4,7 gramm káliumot és legfeljebb 2 gramm
nátriumot pótlást írtak elő egy napra („Nemzeti Stop Só Program, Menzareform”), holott 1950-ben
Nobel díjat kapott biológusok is bebizonyították az ilyen dózisok életrövidítő, ivartalanító hatását!)
2. Mérgező a kálium, veszélyesen rontja a vese- és szívműködést, ha a Ringer oldat szerinti dózisnál
nagyságrendileg nagyobb dózisban (nagyobb mennyiséggel és vagy gyorsabban) juthat be a vérbe!
3. Az tervezett üzemidőn belül, a világon működött, ill. működő, kevesebb, mint 500 reaktor közül,
eddig 4 okozott súlyos katasztrófát (kb. 1%-os a gyakoriság!!!!), tehát nyilvánvalóan fokozza az
katasztrófa veszélyét, ha a 30 évre tervezett jelenlegi 4 paksi reaktor további 20 évig működtetnék!
4. A fentiek bizonyítékai közzé vannak téve a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon!
A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI ALAPJÁN LEHETSÉGES KÖVETKEZTETÉSEK
Amelyik párt vezetősége megkapta a fenti figyelem felhívást, de nem válaszol, azzal kapcsolatban
valószínűsíthető, hogy nem érdekli a magyarok egészségének javítása, védelme. Amelyik párt
vezetősége válaszol, de semmibe veszi a biológiai hatás mérési bizonyítékokat és/vagy mellébeszél,
és/vagy a felkérőt becsmérlő, lejáratni igyekvő hamis véleményt nyilvánít, azzal kapcsolatban
megalapozottan valószínűsíthető, hogy valamilyen okból, valamilyen érdekeltség folytán valójában
nem akarják elősegíteni a magyar emberek egészségének a védelmét.
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