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DO (DöntsOkosabban) 

 

AUTOMATIZÁLT PSYCHO-LOGIKAI ANALÍZIS (APLA) PROGRAM  
 

Az emberek a beléjük programoz(ód)ott előítéletek (pl. a 
„Tízparancsolat”) alapján külön-külön rangsorolják az általuk ismert vélt 
és bizonyított tényeket, körülményeket, szempontokat, célokat stb. Jó vagy 
hibás előítéleteik alapján döntenek, nem pedig a döntés szempontjából 
számításba vehető vélt és bizonyított tények, körülmények, szempontok, 
célok stb. egymással összefüggései, a vélt és valós tények, körülmények, 
szempontok, célok stb. legvalószínűbb ok-okozati kapcsolódásai általuk 
ténylegesen, a lehető leggondosabban, tudatosan optimalizálása alapján. 
 

A testünket érő hatások változásairól és/vagy a testen belüli változásokról 
az idegi érzékelők max. 10 információs csatornán jutnak az agyunkba 
információt. Agyunk egyidejűleg ennyi egymástól független változó 
szerinti információt tud összefüggéseiben mérlegelni, ennek alapján dönt 
az örökölt és az egyéni tapasztalatainkon alapuló optimum-követelmények 
figyelembe vételével. Ez a max. tízváltozós optimalizálás megfelel a 
közvetlen fizikai információk kezelésére, de akadályozza a bonyolultabb 
ügyek fogalmi körében szükséges 10-nél esetenként sokkal több változós 
optimalizálások „fejben történő” gyors és pontos végzését.  
 

Úgy tudsz okosabban dönteni, ha a döntésed előtt felsorolod a döntésed 
szempontjából számításba vehető valamennyi vélt és bizonyított tényt, 
körülményt, szempontot és célt stb., s ezután ezek valamennyi kapcsolatát 
páronkénti szembesítéssel közvetlenül mérlegeled, majd összesíted és 
fontosság és megbízhatóság szerint is rangsorokba rendezed az eredményt.  
 
Dönts okosabban, valamennyi tény, körülmény, szempont és cél stb. 
eddiginél sokkal alaposabb figyelembe vételével, az Automatizált Psycho-
Logikai Analízis döntés optimalizáló számítógépes program segítségével! 
 
Ezen program segítségét a www.tejfalussy.com honlapon is igényelheted. 
 
Verőce, 2013. június 14.                                                   Tejfalussy András 
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 FELADATLAP A KÉTVÁLTOZÓS (KÉTVEKTOROS) 
OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK KIJELÖLÉSÉHEZ 
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KÉTVÁLTOZÓS (KÉTVEKTOROS) OPTIMALIZÁLÁSI 
MINTAFELADATOK  

1. 

 
2. 
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NÉGYVÁLTOZÓS (NÉGYVEKTOROS) OPTIMALIZÁLÁS  
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TETSZŐLEGES VÁLTOZÓS HIERARCHIKUS OPTIMALIZÁLÁS  

 
ORSZÁGUNK MEGVÉDÉSÉHEZ MINDEN MAGYARNAK EGYÉNILEG 
IS ÉS KOLLEKTÍVEN IS MEGFONTOLTABBAN, PONTOSABBAN KELL 
DÖNTENIE, AMIHEZ AZ „APLA SOFTWARE” A LEGJOBB SEGÍTSÉG! 
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APLA OPTIMALIZÁLÁS EREDMÉNY KIÉRTÉKELÉSE (DEMO) 
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Az APLA bázissoftware részletes ismertetését lásd: 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/apla-org/apla-szoveg1/apla-kezdooldal.htm 
 




