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VAKEGÉR-ÜGYI VITA

From: . . . .

Sent: Monday, July 06, 2015 12:17 AM
To: . . . . 
Cc: 
Subject: Re: Ez most a veszély,

 
„ Kedves Árpád
 
Annak idején amikor elkezdtem a vakegér jelzőt használni, leírtam miért teszem.
Biztos feledésbe merült.
Most újra megteszem.
 
Van egy angol gyermekversike, meg is zenésítették, alapvetően nagyon kedves.
 
Nem tudom betéve, de a lényeg a következő:
Három vakegér beszökik a kamrába, és nagy lakmározást rendez a sajtok, kolbászok között. 
Meghallja a zajt a háziasszony, és bemegy egy nagy késsel a kamrába, és odacsap vele az 
egerek közé. Azok egy irányba elugranak, s így a háziasszony mind a háromnak egycsapásra 
lecsapja a farkát. Azok teljesen megrémülve eszük nélkül össze-vissza rohangálni kezdenek a 
kamrába, s nem találják a kivezető egérlyukat, mert vakok. De nagyon cincogással, lelkesen 
rohangálnak fel és alá.
Ez történik otthon, 25 év után is. Mindenki rohangál esze nélkül nagy cincogással, 
fújva a saját igazát, de nem találja se a kijáratot, se a bejáratot. Mindenki panaszkodik, 
de nagy átlagban veszik egymás után az új kocsikat.
 
MIRŐL BESZÉLNEK?  
. . .
 
Ez előtt tíz évvel valóban más lehettem. Még volt bennem remény, hogy idővel talán 
odafigyelnek valamire. Ám ahogy mondja, nem figyelnek az emberek semmire.
Kialakítanak maguknak különböző dombocskákat és azon kukorékolnak rendületlenül, szidva 
egymást, de különösen a kormányt, továbbra se figyelve egymást, a lehetőségeket, hol 
lehetne segíteni a helyzeten. Mindenki meg van győződve, hogy csak az övé az egyetlen 
járható út! Nem is mennek semmire!
 
Csodálja ha nem hiszek már abban, hogy jutnak egyről kettőre? Nem is akarnak. Elegendőnek 
tartják a szájtépést. Öt hétig voltam otthon, és képtelenség volt értelmesnek látszó 
emberekkel eljutni odáig, hogy erről szó kerüljön. SENKIT NEM IS ÉRDEKELT A TÉMA!!!!!!!
Mindenki csak beszél de nincs mögötte tartalom. S csodálkoznak, hogy rendre kitolnak a 
magyarokkal a megszállók?
 
Üres hőzöngőkkel mi mást lehetne tenni? Egyben találkoznak a dombocskákon kukorékolók. 
Szidni a kormányt, ami a megszállók malmára hajtja a vizet. Totális éhezésről beszélni amikor 
az utak tele vannak vadonat új, vagy igen jó állapotban lévő kocsikkal? Amikor ezt szóvá 
tettem, ha kocsira telik akkor nincs éhezés, akkor az volt a válasz, hogy mind hitelből van.
Mit képzelnek nyugaton kp. veszik az emberek a kocsikat?
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Részletre, s amikor 3-4 év múlva kifizette, eladja még jó kondícióban és jó árban, veszi a 
következőt, ha tudja,  hogy mindig új kocsival járjon. Ha nem tudja, hajtja addig amíg ki nem 
dől alóla.

Ha kocsirészletre futja akkor nincs éhezés. Vagy ne vegyen valaki kocsit. Van 
tömegközlekedés. S nem rossz! Vagy tán az mér nem elegáns? 
Az iskolákban etetik a gyerekeket, az önkormányzatok a rászorulókat még nyáron is.
Csak azt ne mondják, hogy ez nem igaz!
. . .
De az már túlzás, 25 év alatt nem jutottak el odáig, hogy kineveltek volna valakit vagy 
elindítottak volna valakiket, akik közül Orbán Viktor ellenében az ország vezető székébe 
ültethetnének csak egyetlen embert is, ha ennyire nincsenek megelégedve vele, az azért 
döbbenetes! De ilyet se tudnak felmutatni. Nem kellenek újabb és újabb pártok, de ne szidják 
az összes meglévőt. Társuljanak be a KDNP-hez mert az legalább zömmel keresztény, s elülről 
építsenek fel valakit a vezetésbe.  Ehelyett csak mocskolják az ország kétharmad választóinak 
megfelelő kormányt, ami húzza helyettük is a szekeret.
Ezt igen nehezen veszi be a gyomrom. Ezért változhattam meg az elmúlt tíz év alatt.
. . .
Akkor csoda-e ha kiröhögik az ország népét a megszállók és rendre kitolnak vele? Ha azok 
mindig másra várnak, szélesre tárt szájjal elégedetlenkednek, közben  ilyen életképtelenek?
 
Judit

Kedves Vitatkozók!

Csak „vak egerek” rohangálhatnak, amíg hiányos kevéssé ellenőrzött információk  
alapján választunk, döntünk. APLA software-rel van esély helyes döntésre. Segít  
minden szempontból feltérképezni és mérlegelni a lehetséges okok és okozatok  
valamennyi fontos kapcsolatát. Az APLA 1992-ben tőlem ellopott változatát a  
NASA, az US Air Force és számos nagy nemzetközi cég is használja a stratégiai  
döntésekhez. Lebutított változata Expert Choice-ra átnevezve 57 országban van  
forgalomban, lásd internet. Ez is egyfajta referencia. Kifejlesztettük a fokozott  
zavarszűrésű változatát. Internetes kapcsolat útján is ki lehet próbálni. Hitviták  
helyett is érdemes használni, Azoknak, aki nem akarnak „vak egerek” maradni.

Verőce, 2015. 07. 14.

A fentiekben megegyezés ajánlásával, barátilag, Tejfalussy András
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