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Putyin  az  Antirandom  hatás  méréseink  alapján  rehabilitálhat  31  tudóst,  
akiket a sztálinisták ártatlanul kivégeztek!  

A  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  hatás  méréseknél  csoportba  rendeződnek  az  
anyagtulajdonság- változások. A környezeti változás inputok szerinti mátrixokba rendezett  
output halmazok alakulnak ki.  Közvetlenül  láthatóvá teszi  több környezeti hatás és ezek  
együttes következményei (ok-okozati) összefüggését. (1)

Például közvetlenül kimutatta, hogy a káliummal is műtrágyázott cserepekben mind a négy  
vizsgált paprika fajta teljesen elvesztette az aszály stressz tűrését és valamennyi egyéb  
környezeti hatáshoz alkalmazkodó képességét is. Nem csak az aszályhatásra (a vízhiány +  
közben túlmelegedésre), de a palántatűzdelési időpontra, a nitrogén műtrágya dózisra és a  
foszfor műtrágyadózisra is (2). Ezt a biológiai hatás mérést mindenhol be kell vezetni. Csak  
egy  üvegház  vagy  fóliaház  kell  hozzá.  Digitalizált  vezérlésű  nagyüzemi  mezőgazdasági  
technológia ellenőrzésre is alkalmas (3). Nem kell hinni a vegyszerek hatását reklámozóknak,  
pontosan be lehet mérni a tényleges biológiai következményeiket!

A kezelés randomizálással  zavarosított,  hiányos változós,  álságos hatás mérések 20 évig  
végezve sem alkalmasak rá, hogy a hamis szakértők által uralt kormány be merje tiltatni a  
termőtalajok vízben oldott káliumtartalmát mérgezőre növelő kálium műtrágyázást (4)! 

A keleti országokat korábban nem mérgezték káliummal, de újabban ezeket, főként Kínát és  
egyes iszlám országokat is, elkezdték rászoktatni a káliummal mérgezően műtrágyázásra (5).

2050-re, a „nyugati országok férfi lakossága nemzőképtelenségét várja” egy izraeli tudós  
(Haarec).  1950-ben  kaptak  Nobel  díjat  a  mérgező  káliumtartalmú  és  konyhasóhiányos  
élelmiszer  nemzőképesség  rontó  hatását  bebizonyító  kutatók.  Azóta  műtrágyáznak  (és  
sózatnak) mérgezően káliummal a nyugati országokban. A negyedik nemzedék hím állat/ember  
tehető nemzőképtelenné. Ez okból várható 2050-re a nyugati férfiak nemzőképtelensége (6).  

Véleményem szerint fel kell világosítanunk a népüket irtani nem akaró kormánnyal rendelkező  
országok vezetőit az Antirandom mérésről, amivel gyorsan és megbízhatóan ellenőrizhetők a  
környezetbe beavatkozások tényleges biológiai következményei.  Ha a sztálinizmus idején is  
lett volna Antirandom hatás mérés, valószínűleg nem végezték volna ki a harmincegy orosz  
tudóst, akik a káliumműtrágyázás ellen felléptek. Próbáltam megkérni Putyin elnök urat, hogy  
a jelenlegi oroszországi vezetés nyilvánítsa őket „hősi halottá” (7), de máig sem válaszolt(ak)!  

Budapest, 2018. április 7.

 Magyarország, 2018. április 4. 

       Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  számos  biológiai  hatásmérési  nemzetközi  
tudományos szabadalom feltalálója, aki a káliummal talaj-, állat- és ember mérgezés ügyét  
minisztériumi, parlamenti, önkormányzati és tudományos akadémiai szakértőként vizsgálta ki.  
Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi  u. 71. E-mail:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 
website: www.tejfalussy.com, Tel.: +36 20 218 1408 

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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NYÍLT LEVÉL!                                                                Kód: MTA-Barnabas-170719 

Kedves  Barnabás  Beáta  Mária  MTA  főtitkárhelyettes! Miután  nem  tudtunk 
személyesen találkozni, telefon beszélgetésünk alapján a következő projekt tervemről 
tájékoztatom Önt, s ezúton az MTA Elnökség valamennyi tagját:

MŰHOLDVEZÉRLÉSŰ  „GTS-ANTIRANDOM  BIOMONITOROS” 
KÖRNYEZETVÉDŐ MEZŐGAZDASÁGI ELLENŐRZŐ MÉRŐ- HÁLÓZAT 
FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉG (mint közérdekű javaslat): 

További szervezőket és befektetőket keresek „A környezeti stresszhatások biológiai 
következményeit  ellenőrző,  technológia  optimalizáló,  műholdas  GTS-
ANTIRANDOM  BIOMONITOR  HÁLÓZATOK”  projekt  hazai-  és  nemzetközi 
fejlesztéséhez, és világszerte mindenhol megvalósításához.

A  nemzetközi  szabadalmaimban  is  szereplő,  általam  feltalált  hatás-mérés- 
zavarmentesítő és  automatizáló GTS-Antirandom software és az ezeket  alkalmazó 
hatás-mérő létesítmény bázistervek kizárólagos szerzői jogával én rendelkezem, s ez 
„a vagyoni értékű jog” szellemi termék apportként is szolgálhat a környezetvédelmi 
technológia fejlesztési pályázatokhoz.

Csak  a  GTS-Antirandom   bázissoftware  teszi  lehetővé  olyan  sokváltozós 
zavarmentesített  biomonitor  mérő  hálózatok  kialakítását,  amelyekkel  ténylegesen 
védhető  az  élővilág.  Az  eddigi  random  mintavételek  és  kevés  változós  random 
kezelési  elrendezések  és  az  ezekből  származó  hiányos  és  zavaros  mérések 
„statisztikai  értékelései”  alkalmatlanok  a  stresszhatások  tényleges  ellenőrzésére, 
vagyis  a  mezőgazdasági-  és  környezetvédelmi  technológiák  biztonságos 
optimalizálására, viszont sokszoros költségűek, lásd a mellékelt 7. E-mail könyvem 
dokumentumait.

All rights reserved!

Verőce, 2017. 07. 19.

Üdvözlettel: 

/ Tejfalussy András /
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A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központja 
főigazgatói szakvéleménye, Tejfalussy András Magyar Tudományos Akadémiára benyújtott 

pályázatához
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Nyilvánvaló, hogy egyik olyan területen sem szabad káliummal műtrágyázni, ahol a talajban több  
a 90 mg/kg-nál a vízben oldható kálium. A káliumműtrágyázás nem csak a növényeket mérgezi,  

a gazdasági állatok és emberek egészségét és szaporodóképességét is súlyosan veszélyezteti!
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A NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY A 
HAGYOMÁNYOS,  FIZIOLÓGIÁS  SÓPÓTLÁSSAL  ELLENTÉTES  ELVEKRE  ALAPOZOTT 
„ÉTKEZÉSI SÓZÁSI REFORMMAL” TUDATOSAN IDÉZTÉK ELÕ A BETEGSÉGEK MA MÁR 
TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT. 

A MEDICINA Orvosi  Könyvkiadó  (Budapest,  1976)  „Technika  a  biológiában  8”  c.  kiadványában,  „A 
biológia aktuális  problémái” fõcím alatt  található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet.  Aki írta,  az 
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezsõ azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, 
Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és  
biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegû leírás emellett további 61 tudományos publikáció  
mérési  eredményeire  is  hivatkozik.  (Az  alábbiakban  zárójelben  jelzem,  hogy  a  könyvbõl  itt  idézett  
megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK 
AZT,   HOGY  A NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS 
PATKÁNYOK   MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A 
TUDOMÁNYOS  KUTATÓK  VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL 
RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK  SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  VAGY  KÁLIUMDÚS 
DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKBAN  (PATKÁNYOKBAN)  ÉS  EMBEREKBEN  IS  
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-  
HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A késõbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítõ, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a  
következõk: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzõdés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki.  
(167)

3./  A különbözõ stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./  Csökken  a  nátrium  kiválasztása,  a  káliumé  fokozódik  (167)  elsõsorban  a  vesesejteknél,  de  a 
verejtéksejteknél  és  az  emésztõrendszer  mirigysejtjeinél  is  (167-168).  Ha  ez  hosszabb  ideig  tart,  
törvényszerûen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idõvel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)

11./ A bõr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
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Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fõ tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besûrûsödése miatti vesemûködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelõ vesedaganatok  
jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlõdési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,   klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti mentstruációt. (170)

23./  Felnõtt  nõknél:  klitorisz-megnagyobbodás,  test-  és  arcszõrösödés,  kopaszodás,  érdes  hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erõteljes izomzat kifejlõdést, a testnövekedés 
gyorsulását,  a  hónalj-  és  a  szeméremszõrzet  idõ  elõtti  megjelenését,  korai  szakáll-  növekedést,  
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlõ-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlõrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert,  hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két  
legfõbb  okot  részint  elhallgatják,  részint  ellenkezõ  hatásúnak  tüntetik  fel.  Az  élettani  optimum szerinti  
(fiziológiás  mértékû)  sópótlást,  a   vér  elektrolit  nátrium  :  kálium  :  víz  arányának  megfelelõ  étkezést 
„elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és  
a  fiziológiás  infúziós  Ringer  oldat  azonos  nátrium és  kálium  aránya  igazolja,  de  az  is,  hogy  kálium 
túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívmûködés! (A könyvrõl általam készített fotókat, s a többi, 
fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetrõl, amihez a 
Google keresõbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)

A  GYÁRTÓK,  BOLTOK,  S  AZ  ÕKET  ELLENÕRZÕ  HAZAI  HATÓSÁGOK  HIVATALOS 
ÍRÁSBELI  KÉRELEMRE  SEM  VOLTAK  HAJLANDÓK  MEGADNI  A KÁLISÓVAL KEVERT 
SZABVÁNYSÉRTÕ  ÉTKEZÉSI  SÓK  ÉS  AZOKKAL  GYÁRTOTT  ÉLELMISZEREK 
KONYHASÓ-  ÉS  KÁLIUM-TARTALMÁT!  MAGYARORSZÁGON  CSAK  A  RABBIK  ÁLTAL 
SZIGORÚAN ELLENÕRZÖTT KÓSER SÓ, S A GYÓGYSZERTÁRI KONYHASÓ (NÁTRIUM-
KLORID) ESETÉBEN KÖTELEZÕ BETARTANI AZ MSZ-01-10007-82. MAGYAR SZABVÁNYT, 
MELY VALAMENNYI ÉTKEZÉSI SÓBAN TILTJA A KÁLISÓ LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS.

Verőce, 2008. június 30.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verőce,  
Lugosi u. 71., Tel/Fax: 36-27-380-665 (ujvizforras@freemail.hu, mobil:06202181408)



22./21       Kód: AntirandomPutyin180407

7.



22./22       Kód: AntirandomPutyin180407


