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APLA software találmány alkalmazást segítő közreműködőket keresés 

 

Elsődleges nemzetbiztonsági érdek is, hogy minden fontosabb ténybizonyítékot 
valamennyien időben megismerjünk és megfelelően mérlegeljünk. Ennek elősegítésére alakult 
a Magyar-Email-Hálózat-Nemzeti-Alternatív-Média (MEHNAM) és az ahhoz kapcsolódó 
APLA SZOLGÁLTATÁS.  

 

A bármely kapcsolható adatrendszerek adatai összefüggései páronkénti mérlegelése teljes 
megismétlésén alapuló Automatizált Psycho-Logikai-Analízis (APLA) software, olyan új 
döntés optimalizálási eljárás, aminek a tükrében feltárult a korábbi egyéni és közösségi 
döntési módszerek manipulálhatósága is: Az emberi agy újabb adatokat, állításokat, képeket 
stb. szinte korlátlanul be tud fogadni, de a sajátjától lényegesen eltérő alapvető adatértékelési 
szempontokat nem, vagy csak korlátoltan. Érzékszerveink a testünk belsejéből és a külső 
térből általában max. 7-10 különféle adatot juttatnak egyidejűleg az agyunkba. Agyunknak 
ennyi egymástól függetlenül változó adatot kell a lehető leggyorsabban és legpontosabban 
feldolgoznia. Ez a biológiai, pszichikai oka, hogy az emberek többsége a beszéd és képek 
útján szerzett adatokat is csak max. 10-féle, másoktól, pl. egy közösségtől átvett, és vagy a 
saját maga által választott döntési alapszempont (főkritérium) szerint fogadja, kezeli, 
csoportosítja, rendezi, tárolja, értelmezi. Az emberi agy adatkezelési, döntési működése ezen 
természetes korlátozottságával tisztában lévő papok és politikusok, az adott népen éppen 
uralkodók igénye szerint, mindig is korlátlanul „el tudták birkásítani” nem csak a leigázott 
népet, hanem annak „nemzeti elit csoportjait” tagjait is, s így „a magyar értelmiségiek” 
többségét is.  

 

Minden településen kellene néhány tisztességes és hozzáértő olyan magyar, aki szószólója 
lehet a megbízható hatáskalibráló mérésekre és természeti összefüggésekre alapozva közzétett 
MEHNAM tájékoztatásokban dokumentált ténybizonyítékoknak. Olyanok, akik bátran és 
hatékonyan fellépnek, a mindenütt eluralkodó néphülyítő politikusok és egyéb szélhámosok, 
hamis tudományos szakértők ostobaságai és hazudozásai ellen. Olyan segítőkre van szükség, 
akik lehetővé tennék az APLA alkalmazásával, hogy a tisztességes magyarok 
megszabadulhassanak a leigázóikat szolgáló politikusok és hamis szakértők által rájuk 
erőszakolt tévhitektől, hogy helyesen, megalapozottan tudjanak dönteni nemzeti érdekeink s 
az azokkal egyirányú egyéni, családi és egyéb közösségi érdekeink elsődlegesen alapul 
vételével. Olyanokra van szükség segítőként, akik megértik, tudják, hogy ellenségeink azzal is 
„birkásítják” a gyanútlan jóhiszemű magyarokat, hogy valós és valótlan rémhírek (pl. kisebb 
nagyobb közúti és egyéb balesetek, a „várható globális felmelegedés és tengerszint 
növekedés”, „édesvízkészlet lecsökkenés”, „a földi életet lehetőségét megszüntető globális 
katasztrófák”, pl. „a Föld kisbolygóval várható összeütközése”, „globálisan légkörmérgező 
óriási vulkánkitörések nemsokára esedékessége” rádiókban és televíziókban rendszeresen 
hamisan „valószínűsítésével”, valamint új és legújabb hamis csodák, pl. „a mindent orvosló 
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gyógymódok”, „az ingyenenergiát előállító gépek” létezése hamis bizonyítékai 
elhíresztelésével, hiú remények keltésével és ezekkel a tényleges megoldásokról és azok 
időben megvalósításának a feltétlen szükségességéről és fontosságáról a közfigyelmet 
eltereléssel, hamis döntéseket eredményező „modern” szempontokra cserélik le a magyarok 
személyes és közösségi döntései megalapozásánál korábban alapul vett hagyományos 
főszempontjait, így pl. még a „Tízparancsolat” keresztény értelmezése szerinti „Ne ölj” 
alapelvet is. 

 

A www.tejfalussy.com honlapomon az APLA software részletes ismertetése és számos 
alkalmazási referenciája is közzé van téve, aki segíteni kíván, ezen honlap hozzászólás 
rovatában is jelentkezhet. 

 

Verőce, 2013. 07. 21.  

 

Tejfalussy András  
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