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BEVEZETÉS 

 
Az Ember a történelem folyamán szüntelen kereste a lét-, 

a természeti-, a társadalmi mozgások törvényszerüsé-geit, 
rendszerét, ok-okozati összefüggéseit, a fejlődést, a változást 
meghatározó alapokat és folyamatokat. A működ-tető erőket, a 
működés mechanizmusát, az egyedek rendjét- a „Nagy Egész" 
egységét, hogy a dolgok, a jelenségek, az összefüggések 
lényegének eredményét saját jövőjének for-málásához fel tudja 
használni. 

Minden kor Embere képességeinek szinvonalán fogta 
fel környezetét és értelmezte a világot. Minél távolabb 
megyünk vissza a múltba, elődeink annál kevesebb reális 
ismerettel rendelkeztek és annál több volt „a hozzá-gondolt"1. az 
elméleti elképzelésekben. 

Az egyes gondolkodók −környezeti helyzetüktől és fel-
készültségétől függően kialakitott− feltevései, egymástól el-térő 
tartalommal és szinvonalon maradtak ránk vélt- és gyak-ran 
ellentétes igazságokkal. A maguk korában az elfo-gadott 
„korszerü" elméletek rendező elvként; általános célként 
szolgáltak az akkori emberek és közösségek számára.2 

Sok mindent megsejtettek, mégis gyakran a jó alap-
gondolatoknak –az adott környezet felfogásával is össze-függő– 
téves értelmezése-megfogalmazása-magyarázata-kiegészítése 
eredményezte az elmélet helytelenségét. Vagy még nem jöttek 
létre a megismerés feltételei.3 

A XVI-XVlll. században megindult tudományos fejlő-dés –
kisérletekkel igazolt ismeretekre épült elmélet-igénye– a 
spekulativ természetfilozófiai elképzeléseket háttérbe szo-rította. 

Létünk megoldatlan kérdései azonban rámutatnak: 
nem az Emberiség természetfilozófiai célkitüzések meg-
ismerése iránti szükséglete csökkent, vagy szűnt meg, 
csupán a tudománytalan spekulativ módszer már nem felel 
meg az igényeknek. 

 



 
A történelem bizonyitja: Minél mélyebb, általánosabb 

rendező elvekre volt szüksége az Embernek −tudatosan, vagy 
öntudatlanul− annál inkább előtérbe kerültek a „termé-
szetfilozófia” kérdései.  

A természeti müködés- tudás- tapasztalás jobb 
megismeréséhez az út a „természeti értelem" a „ter-mészeti 
nyelvek" a „természeti memóriák" megisme-résén keresztül 
vezet. A természetben nincs teljesen új dolog. Mindennek van 
előzménye. Az elmélet nem mond-hat ellen a tapasztalati 
tényeknek, a valóság természe-tességébe és egységébe vetett 
meggyőződésnek. 

Az Új Természetfilozófia ismereteinek és mód-
szereinek elsajátitásával feltárulnak a „természeti me-
móriák" a „természeti nyelvek" a „természeti értelem" a 
természeti együttműködés titkai. Általános rendszerük- és 
megértésük kibővült látókörrel és további új ismeretekkel képes 
segiteni értő művelőjét. 

Korunk emberének nagyobb szüksége van a ter-
mészetfilozófia általános igazságainak feltárására, meg-
ismerésére, mint az Emberiség történetében bármikor volt. 

Talán másként fogalmazva, de ennek kiemelkedő 
fontosságát számos elismert tudós megállapította. 
Néhányuk véleményét a jegyzet részben idézem4: Fichte 
Johann Gottlieb, Albert Einstein, E. Schrődinger, V. A. 
Ambarcumjan, Konrád Lorenz, Ludvig von Bertalanffy, Je. I. 
Parnov, Szent-Györgyi Albert, Lukács György, László Ervin stb. 

Napjaink környezetszennyező-öngyilkosság-, és tudo-
mányos technikai-öngyilkosság veszélye-, a hogyan to-vább? 
kérdéseinek általános megoldatlansága, és e problé-makörök 
hatásai sajátosan sugároznak végig az emberi közösségeken, 
és az élet mind több területén eredményez-nek anarchiát, 
céltudatlanságot, túlterheltséget. 

Problémáink mögött az emberi jövő számára az 
emberek-, közösségeik- társadalmaik- az Emberiség- és 



kultúrájuk bővitett önmegvalósitásához szükséges cél- és 
feladatrendszer, valamint vezérlő és végrehajtóerői-nek 
biztonságos megfogalmazásáról, megteremtéséről, 
működtetéséről van szó, valamint térbeni-, időbeni-, szer-
vezettségbeni kommunikációs nyelvi lehetőségeiről. Azon-ban 
mindez a történeti fejlődés során nem az Emberrel kezdődött, 
ezért a helyes válaszokat mélyebb alapokról kell keresni. 

Ilyen feladat végrehajtására az egyes szaktudomá-nyok 
önmagukban nem képesek. A megvalósitás emberi elmélete 
felépitésének létszükséglete átfogó tudományos feladatot jelent. 

Bár a legnagyobb gondolkodók, igy például Albert 
Einstein is, ".élete utolsó pillanatáig hitt abban, hogy vannak 
olyan alapvető törvények, amelyek egyaránt szabályozzák a 
csillagoknak, a bolygóknak, csak úgy, mint az atomok bel-
sejének a mozgását".(I/65/174. o.) 

Az eddigi próbálkozások során, csak különböző olda-
lakról tudták megközeliteni. Megérezték- feltételezték- hit-tek 
a létezésében, de nem voltak képesek rájönni az átfogó 
megoldásra, mert az elméleti alapkritériumok nem álltak ren-
delkezésre és a keresés módszerét sem találták meg.  

René Descartes következő felfogásának megfelelően „Az 
első szabály, amit követtem, az volt, hogy soha semmit ne 
fogadjak el igaznak, míg nyilvánvaló módon nem ismer-tem meg 
/…/ többet ne foglaljak ítéletembe, mint ami elmém előtt oly 
tiszta s oly határozott, hogy lehetetlen benne ké-telkednem.” 
(I/165/27-28. o.). 

A jelenlegi helyzetünkből kiutat keresve5. nem lehet 
mindenre vonatkozó konkrét és egyben teljességgel általá-nos 
elvet felállitani, mert minden létező az összes többitől eltérő tér 
idő szervezettség környezetből, saját téridőszerve-zettség 
helyzetében individuálisan érzékel. A saját szubjek-tivitása 
szerint értékel, és saját konzekvenciát von. Mégis van néhány 
tényező, amely kutatásainkban segítséget ad-hat, ilyenek: 

A Világ egysége energetikájában van. Az ener-
getizmus a végtelen Lét véges attributumait az Ősenergiá-nak 
tulajdonítja. Isten teremtő, fenntartó tevékenysége révén minden 
 



 
tárgyiasult energiarendszerfolyamatban jelen van. Minden ami 
van külső- és belső környezetével együttműködő tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat. Létezésmódjuk mozgás és változás. 
Az egyes létezők az ARSZO-k (É) a szerve-zettségüknek 
megfelelő érzékelő- feldolgozó- és szubjektív reakció-
létszükségletakció képességgel rendelkeznek.  

A Lét minden megnyilvánulását tárgyiasult energia-
rendszerfolyamatnak nevezem, tehát energetista vagyok. 
Azonban miután a Létet, az Ősenergiát Istennek nevezem 
(V./14). f.), alapvetően teista vagyok. 

Minden ARSZO és saját igazsága a kozmikus útján elért 
környezeti együttműködés történeti tapasztalataira épült emlékei 
alapján kialakított korszerü teljesitmény. 

Funkciórendszert létrehozni csak megfelelő alapokra és 
szerkezetekkel lehet. Elméleti rendszer felépitéséhez is 
megfelelő elméleti alapokra és szerkezetekre van szükség. 

Minél átfogóbb és tartósabb elméleti rendszert aka-runk 
létrehozni, annál átfogóbb és tartósabb, –a funkció hordozására 
és müködtetésére képes– rendszeralapokra és felépitményi 
szerkezetekre van szükség.  

Könnyű azt leírni, ami újra ott áll a szemünk előtt, ami 
még nem létezik leírásához alkalmas szavakat is találni kell. 

Az elméleti alap és felépitmény konkrét szükségletét a 
korszerü funkció jelöli. Minél bonyolultabb, tartósabb és át-
fogóbb elméletet kell létrehozni, az annál inkább összefügg a 
természetfilozófia általános kérdéseinek megoldásával. 

A valóság elsajátításának gondolati eszköze a szim-
bólum, az absztrakció, de erre csak létező képes. 

Az ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA alapját olyan univer-zális 
modellrendszer képezi, amely ABSZTRAKT REÁLIS 
SZUBJEKTIV OBJEKTUMKÉNT (ARSZO-ként) (É) a Termé-
szet minden rendszerének minden-, illetve bármely tér- és 
időhelyi modelljét magában foglalja és a természeti lét-, mű-
ködés-, és szervezettségformák rendszereinek modelljeire épül. 



A lét ténye energiarendszerfolyamatban fejeződik ki. 
Az általános lételmélet az általános rendszerelmé-letet 
jeleniti meg. 

A létezéssel −a létező működésével, fenntartásával, 
szükségszerű változásával, önmegvalósításával− az általá-nos 
működéselmélet foglalkozik.  

A működés különböző értékek- érdekek feszültségé-nek 
érvényesülése. Igy az általános működéselmélet és az általános 
értékelmélet szorosan összefüggenek egymással. 

Az értelmes létezők az Univerzumban c. témakör fel-
dolgozásával új megvilágitásba kerül az értelmes Univerzum és 
benne az Ember.  

„Newton tengerparton játszadozó kisfiúnak tekintette 
magát, aki azért lát messze, mert óriások vállán áll.” (I/94/125. 
o.). Az Új Természetfilozófia szerzője hasonlóan, de a 
Tudomány, az emberi génius eredményeinek vállán áll-va látja a 
csodálatosan kibontakozó horizontot, amelyet mind újabb 
távlatokat jelentő problémák takarnak el, újabb és újabb 
feladatokat előtárva. 

Az elmélet kidolgozása és a „természeti elvek" 
megkeresése során fel kellett használnom a korábbi filo-zófiák-
, a kozmológia-, a teológiák-, a fizika-, a kémia-, a bio-lógia-, a 
magatartásgenetika-, a matematika-, az orvostudo-mány-, a 
nyelvtudomány-, a rendszerelmélet-, a társadalom-tudományok 
stb., mindazon eredményeit, amelyeket szüksé-gesnek láttam, 
és amelyet a hozzájutás, az időm és az általam megértett 
ismeretanyag lehetővé tett. 

Különösen nagy segitségemre voltak: 
- a filozófusok hatalmas irásos anyagot képező 

gondolatai, 
-Albert Einstein elméletei, 
-E. P. Hubble, Fridman, Gamov ősrobbanáselmélete, a 

táguló Világegyetem és Steven Weinberg idevágó el-
gondolásai, Fred Hoyle és Narlikar elképzelései, 

 



 
- William J. Kaufmann relativitással és kozmológiával 

összefüggő gondolatai, 
- Louis de Broglie hullám és korpuszkula eszméje és 

következményei, 
- Pauli kizárási elve, 
- Pierre Curie paramágneses törvénye, 
- Le Chatelier-Brauntól a rendszerek stabilitásra való 

törekvésének elve, 
- Newton-Galilei: a földi és égi mozgástörvények 

egységességének gondolata, 
- a Riemann-féle térsokaságok, 
- A. Grothendieck absztrakt terei. 
- Darvin származástani elmélete, különösen a termé-

szetes kiválasztódás, a létért való küzdelem szerepe,  
- Kármán Tódor a hőmozgás és Max Born  az egyes 

atomok mozgása nem független egymástól.  
- Bay Zoltán az energiamegmaradás törvényének leg-

pontosabb igazolása. 
-Szent-Györgyi Albert, az anyag élő állapotával kap-

csolatos kutatásai,  
- J. P. Pavlov reflex, feltételes reflex, felsőbb ideg-

tevékenység vizsgálatával kapcsolatos megállapitásai, 
- K. E. Ciolkovszkij meglátásai a kozmosz értelméről, 
- Békés Gellért: Új utak a mai teológiában, 
- Zalai Béla: a rendszerek általános elméletével kap-

csolatos gondolatai, 
- Ludvig von Bertalanffy biológiaelmélet és általános 

rendszerelmélet megteremtésére irányuló erőfeszitései, 
- Egyed András jelentéstörténete, fogalmi szervező-

déselmélete, 
- Zsilka János nyelvtudományos munkássága,  
- Neumann János rendszerelmélettel és a számító-

géppel kapcsolatos gondolatai,  
- Konrad Lorenz gondolatai, 
- Roger Penrose a fekete lyukakról,  



- Stephen Hawking gondolatai.  
- Kemény János a számítógép és az Ember viszonya. 
- Továbbá:  L. S. Carnot, J. C. Maxwell, Max Planck, 

Stephan-Boltzmann, Szilárd Leo, Teller Ede, W. Heisenberg, A. 
S. Eddington, V. L. Ginzburg, J. Sz. Sklovszkij, Gróf András, 
Ortvay Rudolf, Jánossy Ferenc, Gyarmati István, Szigetvári S., 
Dr Gánti Tibor, Andrej Linde, Henri Bergson, Selye János, F. C. 
Bartlett, Soós Gyula, László Ervin, és Mások irásaiból vett 
gondolatok célorientált átgondo-lása, értékelése, 
rendszerezése nélkül nem lettem volna képes az elmélet 
felállitására. 

Ugyancsak Albert Einsteintől idézek: „Valamely (...) 
elmélet kialakulásában az alapgondolatok játsszák a legfon-
tosabb szerepet. A fizika könyvek rendszerint tele vannak igen 
bonyolult matematikai képletekkel. Azonban mégsem a képletek 
fontosak, hanem az alapgondolatok és ötletek, amelyek az (...) 
új elméletet útjára inditják. Később a gondolatok felöltik a 
mennyiségivé vált elmélet matematikai egyenruháját, 
...".(I/71/213. o.).  

J. I. Parnov gondolata: „… az elmélet általánossággal 
születik meg, majd viharosan kiterjeszkedik alkalmazha-
tóságának határáig, és végül feltárja azokat a jelenségeket, 
amelyeket maga már nem képes megmagyarázni. E jelen-ségek 
általánosítása során új elmélet születik meg, amely részesetként 
tartalmazza a kiinduló koncepciókat.” (I/106/255.).  

William Jamestől is szeretnék idézni: „Az új ötleteket 
először, mint ostobaságokat elutasítják, a második sza-
kaszban magától értetődőnek és triviálisnak nyilvánítják őket, 
míg a harmadikban a korábbi ellenzők azt állitják, hogy ők 
találták ki.". (I/11/118. o.) Ennek valóságát az Új TF is 
tapasztalja. 

Isaac Newton meghatározása szerint „...a termé-
szetfilozófia feladata, hogy a mozgó jelenségekből következ-
tessen az okokra és ezeknek az okoknak az ismeretében 
találjon magyarázatot a többi jelenségre is".(I/104/195. o.)  

Az Új TF Newton meghatározásának megfelel.  
 



 
A ránkhagyott ismeretanyag hatalmas tára, valamint az 

ismeretáradat, és korlátozott időm nem tett lehetővé szá-momra 
még szélesebbkörü elmélyülést. Ennek ellenére az Új TF 
alapjai és szerkezetei emberi léptékkel mérve tartósan 
müködőképesek. 

A gyakorlat, az összefüggések, a létezés a tudomá-nyos 
fejlődéstől egyre általánosabb és átfogóbb fogalmak 
létrehozását várják el. Ez a fejlődés követelménye és az emberi 
közösségek számára a tudományos haladás üte-mének 
megfelelő mind átfogóbb rendező elvek és korszerű célok 
kijelölését igénylik. 

Az Új Természetfilozófia annyiban különbözik elhalt 
ősétől, hogy 

− nem statikus, hanem szűntelenül mozgó –egymásra 
épülő– világképet rajzol, 

− alapvetően nem spekulativ, hanem a szaktudomá-nyok 
korszerü eredményeit folyamatosan felhaszná-ló, 
állandóan megújuló korszerü elméletet és mód-szert 
alkot. 

A megismerhetőség- és tudatos cselekedeteinek 
célirányossága szempontjából vizsgálódó ember szá-mára 
a megismerés átfutási ideje kritikus jelentőséggel bír. Erre a 
természetfilozófia kérdéseinek megoldására irá-nyult és eddig 
meghiusult próbálkozások hatalmas tára figyelmeztet. Ezért 
olyan módszert kellett keresni és találni, amely "rövid" 
emberi idő alatt teszi lehetővé a cél elérését. 

Az Új TF nem mond le a konkrétság végtelenül sok 
részletéről, de a lényeget általános konkrétból kiindulva 
gondolati úton, absztrakció segitségével oldja meg. 

Jelenlegi ismereteink szerint a Természet: a „Nagy 
Egész" a Világmindenség, a Világegyetem, az Univerzum. (É). 
A cél elérését biztositó főigazságok megismeréséhez a 
legrövidebb út  
• a Lét-, a létező-, a létezés-, a környezeti tér- idő- 

szervezettség folyamat,  



• az ARSZO lét- működés- és szervezettségformái, és 
téridőszervezettség folyamata-,  

• a működést vezérlő értékmechanizmus-, a történeti funk-
ciófolyamat hierarchikus összefüggésrendszerén, a koz-
mikus úton  

keresztül vezet, a természeti memóriák, természeti nyel-vek 
és természeti értelem segitségével, az ARSZO-k kozmikus 
kódjához. 

A konkrétságában sajátosan kritikus út következetes 
történetiségében minden létezőtől dominánsan vezet el a lét- 
működés- és szervezettségformák közös „kezdet és vég" 
megoldásáig. 

Az Új TF elméletének ismeretében minden vizsgáló-dás 
könnyebbé, gyorsabbá, eredményesebbé válik. Azonban a 
kritikus útról való letérés, elkalandozás –a fő téma szem-
pontjából– mellékigazságok időtrabló labirintusába vezet. Ez 
csupán segítő szándékú felhívás, a maga útját mindenki maga 
választja meg. A kritérium, hogy jó célba érjen! 

Mielőtt tovább mennénk, meg kell teremtenünk az 
elmélet elinditásának feltételéül szolgáló közös alapokat: 

Az Emberiség és kultúrája az Univerzum-, a Tejút-
rendszer-, a Naprendszer-, a Föld-, valamint a közvetlen kör-
nyezeti „energiarendszer" tér- idő- szervezettség környezet-
változás viszonyai között jött létre individuumcentrikus érzé-
kelés és működésviszonyok között. 

Az Univerzum és rerndszerkomponenseinek törté-
netét eseménysorozataiknak természeti nyelvekben kife-
jezett és tárgyiasult jelenbe integrált természeti memó-riái 
tartalmazzák. 

Az Ember és az emberi nyelvek is a történelem ese-
ménysorozatainak különböző szervezettségü „komplex ter-
mészeti nyelvekbe" tárgyiasult kifejezései. Az emberben- 
környezetében és a komplex természeti nyelvekben rejtőzik az 
Emberiség megismert- és potenciálisan megismerhető korszerű 
ismerete. Már Galilei meglátta: „A filozófia meg van írva abban a 

 



 
hatalmas könyvben, amely állandóan nyitva áll szemünk előtt (a 
könyv a világegyetem), de nem értjük meg a könyvet, ha előbb 
nem tanuljuk meg a nyelvet, /…/ amellyel íródott.” 

Igy például az emberi civilizáció" által nem-, vagy 
helytelenül „érzékelt, gondolt" lét- és működésformák jelei-nek 
„természeti nyelvi" rögződése „tudatosulása" nem, vagy 
helytelenül valósult meg, mert információhatáron kivül estek. 

Az Ember emberi léptékkel méri mindazt, ami  
„embertelen". 

A természeti- és ezen belül az emberi közösségek eddigi 
történetében is minden változás a létezők és tulaj-donságaik-, 
röviden: szubjektiv funkcionális értékeik tárgyia-sulását és 
„újratermelését" eredményezték. 

Ebben a folyamatban a valóság minden jelenségét-, 
összefüggését mindenkor csak konkrét téridöben és a meg-lévő 
kommunikációs képességekkel lehetett megismerni. 

A meglévő emberi „fogalmak" a valóság általánosított 
redukciói- azonban bármennyire világosak is, csak korláto-
zottan alkalmazhatók, különösen akkor, ha a bővülő meg-
ismerés új fogalmairól és jelenségeiről van szó. 

Ez a gond ebben a munkában is nehézséget okozott. 
Ezért azokat a szavakat, fogalmakat, ahol a leírtak nem pon-
tosan fejezik ki a mondanivalót, –hanem azt a leírt szöveg 
általános mondanivalója szerint kell értelmezni– idézőjelbe 
tettem. Ezek azonban megkülönböztethetők az idézetektől, mert 
az idézetek mellé számjelet is irtam. Pl: ...."2 

Ugyancsak gondot okozott, hogy a szaktudományok, a –
maguk területén kiváló– szimbolizált kifejezései a szakte-rületek 
számára készültek. Alkalmazásuk specializált isme-retigénye 
szinte lehetetlenné tenné az általános megértést. Ezért 
helyettük más szavakat kellett használni. Látszólag helyesírási 
hibának tűnik egyes nagybetűvel és kisbetűvel írt szavak 
használata. Ez alapvetően az idézetek eredeti betű-
használatából és az Új TF saját minősítés szerinti betűhasz-
nálatából ered, de ennyiben következetes. 



A gondolatok folyamatosságának elősegítése érdeké-ben 
a különböző idézetek, levezetések, figyelemfelhivások, 
megjegyzések, stb., jelentős részét a jegyzet részben (JIM) 
rögzítettem. Emiatt ez a rész a szokásostól eltér. 

Remélem, hogy az alkalmazott megoldások elősegítik az 
Új Természetfilozófia helyes megértését. 

A Természet önmegvalósitó értékrendszerében és 
törvényei szerint távolság- és szükségletkorrekciós ér-
tékkel minden mindennel összefügg. Adott Szubjektív 
Objektum rendszerében és rendszerkomponenseiben, vala-mint 
külső környezeteik áttételrendszerében a viszonyok rendkivül 
bonyolultak. Ennek ellenére az Új TF igazságai ellenőrizhetők 
és bizonyithatók. (17. f.) 

Elmélkedéseink során a valóság igazságainak mind 
mélyebb régióit keresve általánosságban megállapithatjuk:  

A létben a  szükséges igaz az, ami  korszerüségével 
kiállja az „elmélet" és a gyakorlat próbáját. Ez azonban azt is 
jelenti, hogy mindenkor a szükséges igaz a valóság tér idő 
szervezettség folyamatában változó, a valóság téridő-
szervezettség tengelyén relativ. 

A múlt és jelen megértése a jövőbelátás realitása. 
A „felgyorsult" emberi jelen problémáinak megoldásá-hoz 

és a célszerü hasznosításhoz –a már-már elborítással 
fenyegető információáradat viszonyai között– olyan helyzet-
felismerésre, biztos célra van szüksége az Embernek, az 
emberi közösségeknek, amely képes problémáik reális elméleti- 
és gyakorlati megoldásához biztos alapul szolgálni. Korszerü 
általános célt-, rendezőelvet kell találni kor-szerű 
célkitűzéseik számára. 

E könyv egyes fejezetei hozzásegítik az olvasót az Új TF 
megértéséhez és ezen keresztül a saját környezettel 
kapcsolatos saját problémái-, valamint az általa irányított 
rendszer (család, munkahely, intézmény, ország stb.,) prob-
lémáinak racionálisabb megoldásához. 

 



 
Létünk ténye, az emberi jövő és a hozzá fűződő prob-

lémáink fokozott erővel követelik az Új Természetfilozófia 
kérdéseinek részletes feltárását és közkinccsé tételét, érté-
keink, létfolyamatunk, tényleges szükségleteinknek megfe-lelő 
korszerüsítését. 

E gigantikus, az egész Emberiség, minden közösség és 
minden Ember személyes érdekét érvényesítő feladat 
végrehajtása közös érdekünk és boldogulásunk záloga. 

Munkámmal ehhez szeretnék hozzájárulni.  
A Nobel-díjas Szilárd Leó mondotta: “Méltó célra 

irányítsd cselekedeteid, de ne kérdezd : elérhető-e a cél. 
Tetteid modellként, példaként szolgálhatnak mások 
számára még akkor is, ha téged nem visznek el utad 
végéig.” (I/94/73. o.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

1.  Lét - létező - létforma – létezés- létszükséglet - 
mozgás - változás - változásfolyamatok. 
Általános - sajátos - véges – végtelen. 

 
Az Univerzum és minden része összefüggő strukturák 

szüntelenül változó viszonyrendszere. Ténye-zőiben 
kölcsönható energia működik. Kölcsönhatásaik a Természet 
működését-, –sajátos „értékek" kommunikáló együttműködését– 
realizálják. 

Albert Einstein feltételezése valóság. Léteznek "... olyan 
alapvető törvények, amelyek egyaránt szabályozzák a 
csillagoknak, a bolygóknak, csakúgy, mint az atomok belsejének 
mozgását." „Az embernek először meg kell találnia azokat az 
alakzatokat, amelyeket azután a dolgok jelen-létükkel 
igazolnak.“ Platón „... a dolgok mögött az ideát, a mintát 
kereste. A mintát, ami alapján mindent újraalkot a természet.”  
Az Új TF megtalálta az általános és alapvető törvényeket, 

amelyek a létezők működését szabályozzák. Azokat a 
létformákat is, amelyeket a dolgok jelenlétükkel igazolnak és 
a mintát is, ami alapján mindent újraalkot a Természet. 

A Természet minden általunk ismert és ismeretlen 
tényezőjére érvényesek bármely térségben- időben- szer-
vezettségben helyezkednek el, bármely környezeti funkciót 
töltenek be. Sajátosan vonatkoznak azok létére, létezésére, lét- 
működés- és szervezettségformájára, szerkezetére, 
értékrendjére, változására stb.  

A rendszerek olyan egységbe tárgyiasult energia-
folyamatok, amelyeknek létezése-, funkcionálása-, együtt-
működése környezeti energiafolyamattal történik. 

Az Univerzum az Univerzumban lévők közössége. E 
közösség minden eleme rendszerkomponensként funkcionál. 
Környezete számára tér- idő- szervezettség koordinátarend-



szerfolyamatban helyezkedik el, de saját téridőszervezettség 
folyamatban valósítja meg önmagát és működik együtt 
környezetével. 
A rendszerkomponensek önmaguk számára szintén 

rendszerfolyamatok további rendszerkomponenseikkel és 
azok rendszereivel, −stb.,− együtt.  

Az Univerzumban nincs teljesen új dolog. Minden lét-, működés- 
és szervezettségformának van előzménye. 

A LÉT −a Világmindenség általánossága,− az értelem 
ősforrása a létezőkben: −környezeti funkciót telje-sítő 
szubjektív energiarendszerfolyamatokban− értelmes Absztrakt 
Reális Szubjektív Objektumokban (ARSZO-kban) (É), 
viszonyaikban és együttműködésükben nyilvánul meg. Átfogja 
a Világmindenség teljes keresztmetszetét, a végtelen oksági 
lánc alapja. A létező a Létben való részesülés által létezik, 
ennyiben hasonlít Istenre.  

Aquinói Tamás szellemében: „A Teremtő és a 
teremtmény közötti analógia végső magyarázata az, hogy Isten 
a dolgok végső és egyetemes alapja, Ő a létezők ősforrása.“ 
(165/117. o.). 

A létező olyan „változat”, amely funkciójának és 
szervezettségének megfelelő „személyiségjegyekkel" 
rendelkezik. Környezeti funkciót teljesít az együttműködés 
igényével. Ennek során azokat a tulajdonságokat7., 
képességeket8, jeleníti meg, amelyekkel rendelkezik. Minden 
lét- működés- és szervezettségformája "örökölt" láncszem a 
létezés-folyamatban.  

Környezeteivel együttműködve létezik: 
− Külső környezetében környezeti funkciót teljesítő rend-

szerkomponens, a felette álló rendszer része.  
− Belső környezete belső rendszerkomponenseiből áll, és Ő a 

felettük álló rendszer.  
A létező tehát egymagában nem tartalmazza önmaga 

lényegét. Az csupán a külső- belső környe-zeteivel való 
dialektikus együttműködés folyamatban bontakozik ki, 

 



 
amikor a rendszerkomponensek univer-zálisan egységes 
kommunikációs rendszerfolyamatot képez-nek. Mindegyiknek 
értenie kell környezete természeti nyelvi kifejezéseit, majd olyan 
műveleteket kell végrehajtaniuk, amelyek lehetővé teszik a saját 
érdekeiknek és szerve-zettségüknek megfelelő „értelmes“ 
együttműködést. 

Ennek keretében minden létező önmaga számára 
Szubjektív Objektum = Szubjektum. A külső és belső 
környezetében minden más objektumként funkcionál, mint 
ahogy Ő is minden más számára objektum. Szubjektum-
objektum relativitás (É). Az ARSZO általánosságában ezt a 
fogalomkört fogja át. Minden ARSZO rendszerkomponens 
rendszer relativitás (É). 

A létezés olyan rendszerfolyamat, amely a létezőt 
folyamatos újjászületésre kényszeríti. Téridőszervezettség-
folyamat, amelynek során a létező jelenpontjai szükség szerint 
tárgyiasulnak és hatásukkal formálják a jövőt. A történeti 
jelenfolyamat kommunikációs eseményei hatásaik-kal 
természeti nyelveken (É) örökítik meg önmagukat. 

Lenni – létezni annyi, mint önmegvalósulni az egymá-
sutániság mult-jelen-jövő kozmikus útján. Az önmegvalósítás 
létfeltételei a létező külső és belső környezetében találhatók. 
Lét- működés- és szervezettségformája, funkciója, a külső és 
belső környezetekkel való kommunikáló együttműködés-
folyamat eredménye folyamatában változat és változó = 
kozmikus kód (É).  

A létezés mozgatója a környezetváltozás által 
„indukált" szubjektiv létszükséglet, amely külsö- belső 
környezetváltozásával, −a vele együttjáró jövőt mutató cél-szerű 
környezeti együttműködés és információgyarapodás igényével− 
a létező számára az alapvető érdek és érték kifejezője. Az 
értékorientált „magatartás“ dominanciája. 

Minden létezés céldominánsa komplex létformájának 
bővített önmegvalósítása. 



A létezés a létező jövőbe tartó téridőszervezettség 
jelenfolyamata, a környezethez való szüntelen viszonyulás-
folyamat. Ebben a szabályozó folyamatban a létszükséglet 
feszültsége a létezőt célirányos mozgásra, működésre, 
problémamegoldó alkotásra kényszeríti. 

Tevékenységét szervezettségének megfelelő 
természeti értelme (É) irányítja. Természeti nyelvek köz-
vetítik, a szükséglet feszültsége- és a szubjektív aktivitás 
(É) kényszerhatása alatt. 

A természeti értelem fő feladata a létező szükségle-
teinek- és lehetőségeinek megállapítása, azok tudatos- 
szubjektív összehangolása-, −a működés és együttműkö-dés− 
komplex vezérlése érdekében. 

A létezők rendszerjellegű szerkezetek, másnéven 
röviden ARSZO-k (É). Mindenhol ugyanazon alapelvek sze-rint 
épülnek fel, ugyanazon természeti törvények szerint-, de 
sajátosan működnek, változnak környezeteikkel együttmű-
ködve. 

Létezésállapotuk adott téridőszervezettség „pilla-
natban“ meghatározott; azonban a téridőszervezettség-
folyamat egy pillanatra sem áll meg. Lehetőségeiket egyrészt 
a potenciálisan megvalósítható saját-, másrészt környezeti 
lehetőségeik által behatárolt változások határoz-zák meg. 

A létezők sajátosan; alapvetően a szervezettségükkel 
összefüggő mértékben: termikus, gravitációs, vonzó, taszító 
stb., stb., tárgyiasult energiarendszerfolyamatok-, amelyeket 
örökölt és szerzett lét- működés- és szervezettségformáik-, 
természeti értelmük-, szubjektiv aktivitásuk-, és a környezeti 
helyzetfolyamatuk determinál. Lényegi megnyilvánulásuk 
környezeti funkciót realizáló szubjektív létezés, amely 
közvetítésekkel a „Nagy Egész"-be olvad. 

A létezés végnélküli tanulás, végnélküli ±terem-
téstartomány, amely a téridőszervezettségfolyamat kény-szer 
során a Szubjektum korszerü alkotásaként a környezeti 
struktúrába kapcsolódik. A Szubjektum – környezet együtt-

 



 
működése dialektikus akció – létszükségletreakció energia 
cserefolyamat. 

Az ismeretlen objektum csak a nemismerő számá-ra 
ismeretlen. Az ismeretlenség, nem egyenlő a nemléte-zéssel. 
Ez a jelenség akkor válik különösen fontossá, ha egymás 
érzékelő és hatókörébe érnek. 

A lét- működés- és szervezettség formák a környezeti 
együttműködés során az egymásra ható mozgásokkal 
együttjáró változásokba tárgyiasulnak. Ezek olyan 
emléknyomok, amelyek az adott természeti nyelvrendszer 
ismeretében előhívhatók a jövőbe ható jelen problémáinak 
megoldása érdekében. A hatások és változá-sok oksági 
hatóerők. 

A jelen mozgása a múltba tárgyiasul, a környezet és a 
Szubjektiv Objektum emlékvilágába, a létszükségletek „szabad" 
megválasztásán alapuló jövőt orientáló önmegvaló-sítások 
rendszerében. 

A létezés állapotból állapotba jutás, a létező változó 
változat. Folytonosan új helyzetekenek megfelelő hatások, 
változások, −a szervezettségnek megfelelő− érze-tek, érzelmek, 
képzetek, akarások, célkitűzések, illetve a tudás- és a működés 
változásával. 

A létezés a létező állapotainak folytonos foly-
tatódása, teremtő változása. A létező egyre „szabadabb" 
tevékenységi formák irányába fejlődhet. 

A szabadság szokásokat –szokásrendszereket– te-remt, 
a szokások jártasságot, olyan ismereteket-, „természe-ti tudást 
és tudatosságot“, amelyek a létezés ismeretszerző 
folyamatában mind több természeti tudás megszerzése irá-
nyába hatnak. A szervezettség növekedésével a létezők a 
sajátosan hatékonyabb működés lehetőségét realizálják, 
kevesebb energiával, rövidebb idő alatt, biztonságosabb 
eredménnyel. 

Az Ősszubjektum Ősrobbanásától ered a jelenlegi tér- 
idő- szervezettség folyamat meghatározó iránya és a 



kozmikus kód: az a meghatározottság, amely kozmikus 
útján közvetítések révén minden ARSZO jelenpillanatáig 
kialakult. 

Az Ősszubjektumunk; Univerzumunk és rendszer-
komponenseinek generatív Univerzális alaprendszere. 
Ősrobbanása óta Univerzumunk és minden része pillanatról 
pillanatra fölemészt valamit abból az energialökésből, ame-lyet 
az Ősrobbanás indított el és amely meghatározza a változások 
jelenlegi irányát. 

Az Ősszubjektum az Ősrobbanásból eredő folya-
matos változással változandóságot és feszültséget egy-
másnak átadni képes, saját környezetében kialakult és 
funkcionáló-, –a környezetváltozással szorosan összefüggő 
külön-külön saját világrendszerekké– ARSZO-kká alakul. 
Minden újabb változás −öröklődő variáció− az önmegvaló-sítás 
szükségének ±értéktöbblete. 

A létezés rendje és változása a Természet és a 
természeti törvények sajátos működésében nyilatkozik meg. Az 
Ősszubjektum Ősrobbanása óta az ARSZO-k és viszonyaik 
külső belső környezeteik összefüggés-
rendszerváltozásának megfelelő változásokkal követték az 
Ősrobbanás vezérfonalát. 
Ennek során az energia különböző rendszerekbe-, lét- mű-
ködés- és szervezettségformákba-, valamint azok viszonyai-ba 
és együttműködésfolyamataiba tárgyiasult. Világunk 
kényszerpályás kozmikus útján szükség szerint ±egymásra 
épült szervezettségi szintek és különböző természeti kom-
binációi alakultak ki a létezők sajátos mozgás szervezett-
ségeivel: Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a mi kozmikus 
útunktól eltérő más kozmikus útakon más viszonyok között a 
fejlődés más útjai alakultak ki. Általánosságban: 
•  Ősenergia ⇒ a LÉT végtelen mozgásfeszültsége, végte-len 

értelem, a természeti nyelvek, a természeti hatáskom-
munikáló a működésfolyamat alapegysége. 

 



 
•  Ősszubjektum ⇒ Univerzumunk Ősrobbanását közvetlenül 

megelőző tárgyiasult energiarendszerfolyamat „átmeneti 
állapot“, az EGY rendszer állapota. 

•  Ősszubjektum Ősrobbanása ⇒ irányba indító lökésener-gia; 
energiasűrűség-, hőmérséklet-, nyomás csökkenés és közben 
energiatárgyiasulások, valamint a gravitációs energia hatásai 
és az előzőek. 

•  térenergiák ⇒ térkvantum energia mozgások és az előző-ek. 
Energiatárgyiasult létezők ARSZO-k és viszonyaik, a 
környezeti funkciójuknak megfelelő értelmi felépítménnyel. A 
Szubjektum − környezet együttműködés folyamatában fejlődik; 
a természeti értelem, a természeti kommunikáció, a természeti 
nyelvek, stb. 

•  erőterek ⇒ hullámmozgások és az előzőek, 
• -anyagok ⇒ részecskék-, részecskerendszerek mozgásai és 

az előzőek, 
•  szervetlen ⇒ viselkedő mozgások és az előzőek, 
•  szerves ⇒ magatartás mozgások és az előzőek, 
•  élőlények: 
•  biológiai ⇒ ösztönös mozgások és az előzőek, 
•  biológiai emberi ⇒ cselekvő mozgások és az előzőek, 
•  stb. 
Ennek során kialakult a létezők környezeteikkel együttmű-ködő 
állandóan változó, általunk beláthatatlan sokaságá-nak-, 
természeti funkcióiknak-, szervezettségi szintjeiknek megfelelő: 

• egyedfejlődés, 
• törzsfejlődés,  
• közösségi-, így a társadalmi fejlődés is 

Mindezek szervezettségének megfelelő célirányos tudá-sa 
céltudatos „életet" képes lehelni a korábbi szer-vezettségek 
tényezőibe, pl: a hőmérséklet változás, fények, építmények, 
gépek, rádió, televízió, járművek, vegyianyagok, 
szervesanyagok, számitógépek, stb., stb. 



A környezettel való együttműködés eredményeként a 
lét- működés- és szervezettségformákba tárgyiasult, mind újabb 
és szervezettebb, mind több választási lehetőséggel, mind 
szabadabb cselekvő magatartással rendelkező és egyben mind 
bonyolultabb ARSZO rendszerek alakulnak ki. Ezzel együtt 
növekedik a természeti értelmi képesség és a szubjektiv 
aktivitás. 

A korszerü létező, a Szubjektív Objektum funkcionális 
rendszer, amely környezeti múltjának sajátos megnyilvánu-lása 
és jelenbe integrált, de a jövő irányába tartó korszerű 
értékrendszer, a létformájának megfelelő "személyiségje-
gyekkel". Itt meg kell jegyezni, hogy a létforma környezeti 
funkciót hordozó és önmegvalósító célrendszer. 

Környezeti hatásviszonyok közötti alkalmazko-
dásával környezeti funkciót realizál, másrészt a saját 
létfeltételeinek érvényesítését szolgálja. Olyan hatalmi 
rendszer, amely a saját érdekében belső környezetének 
rendszerelemeit –lét- működés és szervezettségformájának 
megfelelő képességgel– szabályozza. 

Olyan értékrendszer, amely önmaga számára alap-
vető értéket képvisel, amelyet a téridőszervezettség és kör-
nyezetváltozásfolyamat által indukált létszükségletek feszült-
ségében kifejezett érdek-értékek kényszerítenek működésre  

Ennek keretében természeti értelmének megfelelő 
szinvonalon a környezetváltozás hatásainak saját érdekeivel és 
lehetőségeivel megegyező részének érvényesülését se-gíti. Az 
azzal ellentétes részét igyekezik megváltoztatva hasznosítani, 
elkerülni, késleltetni, szembefordulni, stb., szubjektív 
aktivitással. 

A létező- és működésével összefüggő változásfo-lyamat 
természeti alkotás és teremtésfolyamat (É) 

A létforma tér- idő- szervezettségbeni működése léte-zés, 
kifejezője a mozgás, következménye a hatás, eredmé-nye a 
változás, a létező és környezete történeti folytonos-sága. 

 



 
Minden létező környezetével állandóan együttműködő 

kölcsönhatásváltozás–helyzetváltozás–létszükségletválto-zás 
folyamat kényszerpályáján létezik. 

A változás folytonossága a múltra és jelenre épülő 
szakadatlan ±teremtés, amely a létező önmegvalósítása során, 
a létező és környezet együttműködésében realizá-lódik. Ebben 
a folyamatban minden származtató ős otthagyja a maga 
eredetijét. 

A téridőszervezettség-jelenhez közelálló lemenők és 
felmenők között általában csekélyek a különbségek, azon-ban a 
tér-, az idő-, a funkció- és a szervezettségkörnye-zetben való 
távolodással nőnek. 

A létező a környezetváltozás viszonyai között indivi-
duális-funkcionális célrendszer önmegvalósításaként műkö-dik. 
Minden létező környezetén át egymáshoz kapcsolódik és az 
Ősszubjektum Ősrobbanása óta tartó energiaáram-lással- 
szerveződéssel- együttjáró változásoknak enged. 

A létszükséglet a jelen állapottól való eltérés olyan 
változásigénye,- érték-feszültsége, amely jövő irányába 
ható energiákat fejez ki. Két olyan szembenálló pólus, amelyek 
viszonyában a létező létszükséglete, mint fontossá-got minősítő 
érték dinamikus hatást gyakorol jövőbe ható magatartására. 

A létezők saját funkcióval, sajátos szervezettségüknek 
megfelelő szubjektív érzékelő- értékelő- vezérlő- és ható-
képességgel- szubjektív aktivitással-, illetve a működtetésére 
alkalmas "természeti értelemmel" rendelkeznek. (8. f.) 

A létező funkciója és szervezettsége úgy is értelmez-hető, 
mint saját természeti értelme szinvonalán vezérelt vevő és 
antennarendszert a környezet megértéséhez, és az eh-hez 
kapcsolódó szubjektiv szabályozó, végrehajtó rendszert a 
környezeti együttműködéshez. 

A környezeti hatások feldolgozása- az információ 
megértése- és az alkalmazkodás olyan munkavégzést jelent, 
amelynek során kiemelkedő szerephez jut a természeti értelem, 
a szubjektív aktivitás és a lehetőségek. 



Minden ARSZO korszerű létezésének lényege funk-cióján 
keresztül közelíthető meg. 

A létezők összességének és egyedeinek mennyiségi-
minőségi funkcionális különbözőségei és kozmikus kódjaik az 
Ősenergia Ősszubjektum állapotától az adott létező  
“jelenpillanatáig” tartó kozmikus úton fokozatosan alakultak ki a 
környezeti létezés természeti rendje szerint. 

A létezésjelenségek mindenkori téridőábrája minden 
létező „nézőpontjából" eltérő képet mutat. 

Adott létező a saját funkcióját és környezeti helyzetét is 
kifejező individuális rendszer. Olyan elemek kombinációja, 
amelyek mindegyike külön-külön, más-más funkciót tölt be 
rendszerkomponensként. Együttes rendszerük önmaga szá-
mára ugyancsak más funkciót, a Szubjektum funkcióját 
realizálja. Pl. egy: felhő, atom, molekula, sejt, növény, állat, 
ember, szó, mondat, gondolat, elmélet, vagy pl.: egy katona a 
hadseregben, stb. 

A rendszer stabilitása a rendszerkomponensek 
harmonikus együttműködésétől függ. A rendszer szub-
jektív összetartó erő, amely működés-, szabályozás-, 
szubjektív aktivitás nélkül szétesik.  

A Természet maga hozza létre a maga törvényeit, 
azonban azok korszerűsége térben időben szervezettségben a 
létezők sajátos téridőszervezettség helyzetének megfele-lően 
változik.  

Minden létezés, minden természeti folyamat magában 
hordozza az általános és a sajátos érvé-nyesülését. A 
létezésben a lét általánossága a létező sajátosságában 
nyilvánul meg. A létezés természeti válto-zásfolyamata 
végtelen, konkrét megjelenési formái azonban végesek (6. f.). 
Csak véges létformákkal lehet megközelíteni a végtelent.  

A létezés folyamatában a véges létforma magában 
hordozza a végtelen létet. 

Gyakran előfordul, hogy a művészek, a költők megér-zik, 
meglátják, felhívják a figyelmet a valóság tényezőire.  

 



 
Szabó Lőrinc Az óriás intelme c. versében idevalóan 
egyszerűen és találóan ír erről az érdekfeszítő témakörről: 

 
„Ha egy hajszálat százfelé hasítasz 
s minden új szálat megint százfelé 
s e századrészt is százfelé hasítod 
és eljutsz a végső határ elé 
s tovább hasítani már képtelen vagy,  
ami maradt, még az is végtelen nagy. 
 
Hogyha egy lelket százfelé hasítasz,  
mint egy hajszálat, s megint százfelé  
s e századrészt is százfelé hasítod  
és eljutsz a végső határ elé  
s tovább hasítani már képtelen vagy,  
ami maradt, még az is végtelen nagy. 
 
Így üthetsz engem, pöröllyel hasíthatsz,  
dobhatsz kutyák és fűrészek elé,  
porrátörhetsz, megrághatsz, tűzre vethetsz: 
ha szétmorzsoltál százszor száz felé  
és tovább gyilkolni már képtelen vagy,  
ami maradtam az is végtelen nagy, 
 
mert belőlem egy örök óriás szól,  
kit száz bilincsed húzott lefelé:  
eltemettél, mégis újjászülettem  
s mosolyogva állok színed elé:  
egy hajszálam felfogni képtelen vagy,  
istened vagyok, egy és végtelen nagy.” 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. A Természet Absztrakt Reális Objektumok 

szubjektív rendszere.  
 

A Természet a maga téridőszervezettség folya-
matával Ősszubjektum rendszerből Ősrobbanás hatá-sára 
ARSZO-kba tárgyiasult –egymással összefüggő− 
Szubjektumok energiarendszerébe. Együttműködésük so-rán 
érvényesül a Szubjektum-objektum relativitás (É). 

Az ARSZO-k lét- működés- és szervezettségformá-ikkal-, 
környezeteikkel-, összefüggésrendszereikkel ugyan-annak a 
végső valóságnak a „Nagy Egész”-nek, az „Egy”-nek, 
különböző rendszerkomponens megjelenési formái. Az 
ARSZO-k önmaguk számára „egész”-ként, „egy”-ként, 
rendszerként, Szubjektumként funkcionálnak. 

Minden Szubjektum környezetváltozás hatására saját 
érdekei képességei és lehetőségei szerint valósítja meg 
önmaga létezésfolyamatát. 

A bonyolultabb rendszerek kevésbé bonyolultakból állnak 
a Természet hierarchikus rendje szerint. 

Világmindenségünk –energia-tömeg-tér-idő-szer-
kezet-szervezettség-működés összefüggés rendszerfo-
lyamatunk– minden elemét a létezésfolyamat formálja. 
Ebben minden ismert vagy ismeretlen ARSZO bármely fajta, 
vagy nagyságrendű a maga környezetében −lét-, működés- és 
szervezettségformáival rendszerkomponens rendszerként 
létezik, helyzetében változó és változat a megmaradás sajá-tos 
feltételei között. Számára azonban minden más objek-tumként 
funkcionál, mint ahogy minden más számára Ő is objektum. 
Szubjektum−objektum relativitás (É). 

A Szubjektumok létezését dominánsan a saját külső 
környezetük változása által megszabott kényszerpálya sza-
bályozza. 



A rendszer és rendszerelemtársak viszonyosságán 
alapuló létezés –az a természeti értékrend–, amely 
együttműködésüket szabályozza. 

Minden Szubjektum kozmikus útjának −korábbi lét- 
működés- és szervezettségformáinak− jelenbe integrált funk-
cionális állapota. A környezetváltozás hatására kialakult 
tulajdonságainak, képességeinek, helyzetfolyamatának funk-
cionális meghatározottsága. Jelenbe integrált szubjektív 
memóriarendszer −kozmikus kód−, a jövő kezdeti feltétele 
amelynek szervezettségnövekedése további képességek- és a 
szubjektív aktivitás növeléssel jár. 

A Szubjektum létcélja önmegvalósítás, a környezet-
ben betöltött funkciójának teljesítése mellett. 

A létezésfolyamat jelenlegi irányultsága az 
Ősszubjektum (É) Ösrobbanásakor kezdődött. Azóta a 
létezők létezése az energiasűrűség- és hőmérséklet-változás 
viszonyai között a mindenkori helyzetek szerinti „termodinamikai 
és szervezettségi állapotnak megfelelő" lét- működés- és 
szervezettségformájuk szerint valósul meg; különböző 
állapotformák közvetítése útján. 

Az energia meghatározott irányú környezetváltozás 
hatására más-más létformaszerkezetekbe rendeződik. Pl. 
egymásra épülve: térenergiák, erőterek, korpuszkulák, ato-mok, 
molekulák, szervetlen és szerves anyagok, sejtek, élőlények 
stb., és mindezek fajai, rendszerelemei. Azonban mindegyik 
rendelkezik a szervezettségének megfelelő sajá-tos lét- 
működés- és szervezettség formával, memóriával, természeti 
értelemmel... A helyzetfelmérés-, értékelés-, prob-
lémamegoldás-, tanulás-, önmegvalósítás képességével. 

A létezők létformái szubjektív energiaközpontok, 
amelyek önmagukról készített másolatok közvetítésével 
terjednek, illetve léteznek tovább. Pl.: 
• a szervetlenek spontán,  
• a szervesek reflexszerüen és spontán, 

 



 
• a biológiai rendszerek  ösztönszerűen, reflexszerüen és 

spontán 
• a közösségi tudásrendszerek tudatos tárgyiasítással, 

ösztönszerűen, reflexszerüen és spontán 
• a társadalmi rendszerek tudatosan tervezetten, ösztön-

szerűen reflexszerűen és spontán.  
• a programozott rendszerek sajátosságaik és a program 

szerint. 
Az örökölt lét-, működés- és szervezettségformák közve-
títésével-, −a jelen változtatásával− az épitőelemek olyan 
sorrendben helyezkednek el, ahogyan a létező eredeti szer-
kezetében voltak. Igy a létforma szaporodása során a rend-szer 
elemei a meglévőkhöz hasonló konfigurációkká állnak össze. 

Az ARSZO-k a környezettel való együttműködés során 
a hatásokat a kozmikus kódjukhoz viszonyítva dolgozzák 
fel. Létszükségletüknek megfelelően viselked-nek. 
Funkcionálásuk, −környezeti együttműködésük− 
mértékében változnak és szelektálódnak.  

A szelekció általános irányát mindenkor a stabil- 
működőképes formák kiválasztása és az instabil formák 
elvetése jellemzi, a környezetek sajátosságai szerint. Így 
reprodukálják korszerűvé önmagukat. 
Minden Szubjektum számára szubjektív „érzéklete" és 
„értékitélete" adja meg saját létszükségletét, célját és annak 
jellemzőit. 
A Szubjektum saját téridőszervezettségfolyamattal-, külső- 
és belső környezeti struktúrákkal és azok dialek-tikus 
működésrendjének eredményeként aktív memóriá-val, saját 
funkcióval, saját folyamatokkal rendelkezik. 
A létezés a Szubjektum működése -külső és belső 
környezetének állandó változását- egyensúlytalanságá-val 
összefüggő létszükségletarányos stabilitását jelenti és csak 
állandó munkavégzéssel tartható fenn. 



Az Ősrobbanás óta bármely ARSZO és belső környe-zetének 
alrendszer-objektumai, valamint külső környeze-tének 
objektumai is a saját szubjektív "életüket élik", 
kölcsönhatásban környezetük vezérlő erejével. 
A Szubjektum „érzéki benyomásai" révén fogja fel a Világot. 
E benyomások olyan „érzékelések", amelyek meg-előző 
tapasztalatok és jelen hatások összehasonlításából 
következnek. Ezek közvetítik a Szubjektum és környezete 
együttműködésének orientációját. 
Az „érzékelések" minősége és mennyisége, valamint a Szub-
jektum "értékitélete" és reagálásának színvonala a szerve-
zettségével függ össze. 
A Természet rendjében a hatások relatív érvényességüek. 
Távolság- és szükségletkorrekciós értékkel –csak konkrét 
Szubjektumok konkrét helyzetében– és környezeteik objek-
tumainak −a Szubjektum-objektum relativitás (É)− együttmű-
ködésén keresztül érvényesülnek, és csak igy értékelhetők. 
A hatásfolyamat és az érzékelésfolyamat lényege az ok-
okozat-tapasztalat dinamikus összefüggésrendszere: A 
Szubjektum jelenében a mult és az orientáló jövő korszerű 
„energiarendszerei" találkoznak: 
• a multból az ok, 
• a jelenben az okozat, 
•  a jövőbe mutató mult és jelen dinamikus ok-okozat 

tartalmában memorizált tapasztalat, amely az idő folya-
matában a tér- –a környezetváltozással összefüggő 
létszükséglet– hatására újabb ok-okozat-tapasztalássá válik 
a bővített-, vagy szűkített fejlődés domináns ténye-zőjeként. 

A dinamikus rendszer működése során valósul meg a 
Szubjektum környezetorientált önmegvalósítási folyamata 
és a környezet Szubjektum-orientált változása. 

A Szubjektum léte a külső környezetében realizálódik. 
Mindenfajta létezés fenntartásához szükséges feltételek a 
környezeteiben találhatók. Az állandóan változó környeze-tek 
hatására a Szubjektum más-más feltételek között létezik. 

 



 
Közben maga is megváltozik a szükségnek és adottságnak 
megfelelően, a környezethez való jobb alkalmazkodás irá-
nyába. A Szubjektumban keletkező változások ismétlődő 
bővüléssel, vagy leépüléssel származódnak át a 
környezettel dialektikus önszabályozó folyamatban. 
Az arra képes fennmarad és ezzel elnyeri a fejlődés lehe-
tőségét, vagy az adottságainak megfelelő szintre mérsék-lődve 
változik. A Természet a szervezettségnövelés történe-ti 
küzdelmének megnyilvánulása. Ennek része az Ember is. 
Elgondolkodtató: 
A Természet rendjében az ARSZO-k igazi lényege az ener-
giaáramlás viszonyai között a külső belső környezetekkel 
dialektikus szubsztanciális egység és működése, a Szubjektum-
objektum relativitásfolyamat érvényesülése, a szervezettség 
növelése érdekében. 
Az Univerzum Ősrobbanást követő tágulási időszakának a mind 
fejlettebb rendszerekbe szerveződési folyamat úgy is 
felfogható mint valamely cél érdekében működő foly-tonos 
értéktöbblet előállítás. Folytonos alkotás, teremtés, a 
természeti értelem maximális mértékű kifejlesztése érdeké-ben!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Tér - idő - téridőkényszerpálya. Téridő centrum. 

Mult - jelen - jövő. 
 
Mind Arisztotelész, mind Newton hitt az idő abszolút 

voltában. Tanításuk szerint egyértelműen mérhető az időtar-
tam, amely két esemény között eltelik, s hogy ez a tartam 
ugyanakkora lesz, akárki méri is meg. Szerintük az idő a tér-től 
teljesen elkülönült és független. 

Albert Einstein speciális relativitáselmélete (1905) 
forradalmasította a térről és az időről alkotott elképzeléseket, 
leszámolt az abszolút idő koncepciójával. Elmélete szerint 
minden megfigyelő a saját órájával méri az időt. 

Az általános relativitáselmélet (1915) szerint a tér és 
idő dinamikus mennyiségekké váltak. A tér és idő nem csu-pán 
befolyásolja az eseményeket: őket is befolyásolja min-den, ami 
a Világegyetemben történik.  

Einstein általános relativitáselmélete szerint az anyag 
(tömeg, energia) meghatározza az őt körülvevő tér geomet-riai 
szerkezetét.  

De ennél nem jutott tovább. Einstein 1942-ben barát-
jának, Hans Műhsam orvosnak írta: „Magányos aggle-génnyé 
váltam, /.../ de még fanatikusabban dolgozom, mint 
régebben és dédelgetem azt a reményt, miszerint sikerül 
megoldanom az egységes fizikai tér régen gyötrő 
problémáját." "lehetséges, hogy megérem e szép időket és egy 
pillanatig valami olyasmit láthatok, mint az ígéret földje..." 
Heisenberg l959-ben az einsteini próbálkozás sikerte-
lenségét elemezve így írt: 

"Az egységes térelmélet nem csupán a zseniális fizikus 
álmának megtestesülése (...) ez a betetőzése lesz annak az 
elméletnek, amellyel a XX. sz. megkezdőfött, vagyis a relativitás 

 



 
elméletének. Werner von Heisenberg a göttingeni egyetemen 
"Haladás az elemi részecskék elméletében" címmel tartott 
előadásán még ezt mondta: Sajnos úgy áll a helyzet, hogy az 
adott esetben szó sem lehet semmiféle szemléletességről 
fogalmainkkal és elképzeléseinkkel, ame-lyek az emberi 
gondolkodás sajátosságai szerint alakultak ki, képtelenek 
vagyunk arra, hogy a vizsgált folyamatok lénye-gét megragadjuk 
és szemléletes módon magunk elé kép-zeljük“ (I/106/162 és 
164. o.)) 

Az egységes térelmélet megoldásának kilátástalan-
ságából kiindulva a természetfilozófia általánossági szintjére 
emelve meg kellett vizsgálni a lét- a rendszer- és rend-
szerkomponensek- −a megfigyelő- és a megfigyelt−, a véges- és 
a végtelen-, az általános működés, stb viszonyát.  

Lényegében ennek köszönhetően a fenti −arisztote-lészi, 
newtoni, einsteini, heisenbergi− állítások folytatá-saként a 
relativitáselmélethez illeszkedve az Új Természetfilozófia 
nem csupán az Einstein által keresett egységes fizikai tér, 
hanem a térfolyamat-, időfolyamat-, szervezettségfolyamat, 
téridőszervezettségfolyamat álta-lános megoldását is 
felfedezte, mégpedig szemléltethető formában, amelyből 
levezethető a „fizikai“ tér-, idő-, szerve-zettség- valamint a 
téridőszervezettségfolyamatok egyedi és általános egységes 
szerkezete. 

A témakört Albert Einstein szavaival szeretném indítani: 
"...a térbeli viszonyok ugyanolyan értelemben reálisak, mint a 
tárgyak“ (I/32/250. o.). 

Az Új TF állítása szerint: a térbeli- időbeli- szervezett-
ségi- téridőszervezettség folyamatok és viszonyok ugyano-lyan 
értelemben reálisak mint a „tárgyak“; (a tárgyiasult ener-
giarendszerfolyamatok,) az ARSZO-k és.  viszonyaik (É).  

A lét végtelen energiarendszerfolyamatban nyilvánul 
meg. A létező létezése környezeti funkciót teljesítő véges lét- 
működés- és szervezettség formával rendelkező végte-len 
energiarendszerfolyamat, amelytől elválaszthatatlan a 



térfolyamat, időfolyamat, szervezettségfolyamat, a téridő-
szervezettségfolyamat. Korlátozott pontosságú körét a Ter-
mészet részeként a létező kozmikus útja-, kozmikus kódja- és 
környezete sajátosan foglalja magában.  

A tér az „időben együttlétezők viszonylagos egymás-
mellettiségének“-, az idő a „térben együttlétezők viszony-lagos 
egymásra következésének“-, a szervezettség a „meg-figyelő“- 
−az adott önmegvalósító rendszer− ± fejlődésének sajátosan 
együtthaladó rendje. 

Minden létező önmegvalósító- és egyben a környeze-
tében funkciót teljesítő energiarendszerfolyamat: tér- idő- 
szervezettség- és téridőszervezettség folyamat = ARSZO (É) és 
rendszerkomponenseinek sajátos Szubjektum−objektum (É) 
viszonyaival, amelyeknek kommunikációja során ér-vényesül a 
Szubjektum−objektum relativitás (É). Minden ARSZO környezeti 
térszerkezettel-, időszerkezettel-, szerve-zettségszerkezettel és 
saját téridőszervezettség szerkezet-változásfolyamattal 
rendelkezik. Az Ősszubjektumtól eredő kozmikus útján 
folyamatosan változott. 

A létező = megfigyelő = Szubjektum téridőszervezett-
ség energiarendszer jelenfolyamat (tehát a három tényező 
jelenfolyamatban együttműködik). Azonban a létező szá-mára 
−nézőpontjának megfelelően− környezeteiben minden 
objektum külön-külön térfolyamattal-, időfolyamattal-, szerve-
zettségfolyamattal: „Buddha szóhasználatával élve: ilyen-
ségként“ nyilvánul meg. Ez a Természet hierarchikus 
rendjében minden ARSZO, valamint külső- és belső környe-
zeteiknek működési rendje, amely átfogja Univerzumunk 
minden rendszerkomponens önmaga számára rendszer 
viszonyát. 

Univerzumunk a hierarchikus rendnek megfelelő sa-játos 
szervezettségű –egymással összefüggő természeti funkciókkal 
rendelkező– ARSZO-inak külső és belső kör-nyezeti energiái 
eloszlásának és együttműködésének meg-nyilvánulási területe. 

 



 
A saját tér az ARSZO létformája, illetve folyamatban lévő 

funkcionális működésének és stabilitásának kifejező-dése a 
környezetben. Vagyis olyan téridőszervezettségfo-lyamat, amely 
jelenfolyamatában a kozmikus útján halad, így állandóan 
változik, de „jelenpillanataiban“ vizsgálható és a jövő érdekében 
segítségül hívható az örökölt kozmikus kód. A jelenfolyamat 
azonban egy pillanatra sem áll meg. A “jelen-pillanat” csupán a 
megfigyelő által kiragadott hely-zetkép. 

Az idő az ARSZO saját múlt-jelen-jövő létpályáján való 
mozgás relatív időtartama, összefüggésben a külső és belső 
környezeti rendszerek távolság- és sebességkor-rekciós térbeni 
információ- és hatóképesség határával. Az idő relatív 
egyidejűség, de egyben tér- és szervezettség reláció is.  

A szervezettség az ARSZO lét- működés- és szer-
vezettségformáinak kozmikus útján a „jelenpillanatáig“ elért 
célszerűen szervezett energiarendszerfolyamat valóságá-nak-, 
a szükséges ismereteinek-, tudásának-, tudatának-, 
képességeinek színvonala. Ezen az úton alakult ki az ARSZO 
funkciója és szertvezettségi szintjei.  

A természeti funkció a konkrét Szubjektum környe-
zetében betöltött feladatkörét jelöli. 

Nemlétezik energiarendszertől független lét- működés- és 
szervezettség forma, tér-, idő-, szerve-zettség folyamat, 
de téridőszervezettségfolyamat és funkció sem. 

Az ARSZO egyidejűségében –jelenfolyamatában– csap át 
a térbeniség-, az időiség-, téridőszervezettség-viszonnyá.  

Az ARSZO a maga téridőszervezettség centruma, 
amelyben a tér az idő és a szervezettség egyidejüsége 
téridőszervezettség „jelenpillanat“. Úgy is felfogható, hogy a 
téridőszervezettség „jelenpillanatok“ egymásra következése a 
Szubjektum jelenfolyamata. 

A Szubjektum a külső- és belső környezeteitől el-különült, 
de azokkal összefüggő saját térrel-, saját idővel saját 
szervezettséggel és korszerűségében saját téridőszer-
vezettség-kényszerpályás jelenfolyamattal rendelkezik. Szá-



mára a jelenségek valóságos jelentősége térben időben és 
szervezettségben való helyzetüktől és minőségüktől függ. 

Az Absztrakt Reális leglényegesebb időpillanata a 
térfolyamat-, időfolyamat-, valamint a szervezettségfo-
lyamat találkozásának időpontja; a „jelenpillanat“, amely az 
ARSZO dinamikus téridőszervezettség helyzetét: 

• múltjára épült jelenét-, korlátozott körű memóriájával, 
•  jelenének külső és belső környezetviszonyait, azok 

múlthoz viszonyított változásának tendenciáját-, lét-
szükségleteinek feszültségét és irányát-, 

•  a jövő lehetőségstruktúráját-, 
•  funkciójának és szervezettségének megfelelő termé-

szeti értelmét-, tapasztalatait-, természeti nyelveit-, az 
együttműködéshez szükséges kommunikáló ké-
pességét 

•  szubjektív aktivitását-, hatóképességét-, 
• kozmikus kódját, stb., képes kifejezni-,  
•  az együttműködést környezetével távolságkorrek-ciós 

mértékben érzékelni és érzékeltetni.  
• Önmagában és környezetében tárgyiasítani,  
• jövőjének keretlehetőségeit meghatározni. 
Az ARSZO belső- és külső környezetei tér- idő- 

szervezettség viszonyainak saját téridőben érkező távolság-
korrigált hatásait hasznosítja a létezés kényszerpályáján. 

A külső és belső környezeti objektumok −önmaguk 
számára Szubjektumok−, tér-idő-szervezettség kapcsolatai 
hasonlóképpen működnek. 

A Természet hierarchikus rendjében a saját külső 
környezet biztosítja a létfeltételeket és meghatározza a 
változások irányát, keretlehetőségét, szükségességét. 

A téridőszervezettség- és a környezeti energiafolya-matok 
változásai a Szubjektum számára új létszükségle-teknek 
megfelelő lét- működés- és szervezettségforma áta-lakulások 
sajátos kényszerpályáját jelentik. 

 



 
A Szubjektum létformájának működése és átalaku-

lása viszont a környezet számára jelent kényszerpályás 
működést és átalakulást, amely ismét visszahat stb. Igy 
realizálódik a maga végtelen folyamatában a Szubjektum – 
környezet dialektikus együttműködése a Szubjektum-objektum 
relativitás (É). Univerzumunk működésrendje. 

Az ARSZO téridőgeometria folyamata, valamint a külső 
és belső energiák-, a szervezettségüknek megfelelő hatásaik 
működésfolyamatában kölcsönösen meghatároz-zák egymást. 

A téridő környezetkapcsolatok másfajta vetületét jelen-ti a 
Szubjektum – környezet – szervezettség viszonya. A 
Szubjektum szervezettségi színvonala történeti önmegvalósí-tás 
és környezeti együttműködés során fokozatosan alakult ki 
egyediségének megfelelően  

A kialakulás feltétele a megelőző megléte, amelyet 
megszüntetve megőrizve tartalmaz történeti közvetítésekkel, 
meghatározva a Szubjektum lehetséges állapotát és az új 
állapotba való átmenet lehetőségét. 

Minden jelenpillanat kozmikus kódja magábanfoglalja a 
múltat, és a működés valami újat ad hozzá. A múlt a jelennel 
gazdagodva hat a jövőbe. A létezés ilyen egymást követő 
“téridőpillanatok” sokasága; a Szubjek-tum múlt-jelen-jövő 
létfolyamata az önmegvalósítás és a kör-nyezettel való 
együttműködés folyamata. A létező számára nincs tőle független 
múlt, jelen, jövő. Jelene a jövőjébe tart és közben múltjává válik. 
A létező létezése szubjektív működés. Funkciójának és 
szervezettségének megfelelő, értelmi tevékenységgel. 

Az ARSZO múltja ok-okozati történetiségében benne 
foglaltatik a jelenben; potenciálisan meghatározva a 
Szubjektum beláthatóan lehetéses jövőbeni állapo-tainak 
körét. Múlt-jelen-jövő viszonya összefügg a kör-nyezeti múlt-
jelen-jövő viszonyokkal. 

Memóriája segítségével a környezet makro idő alatt 
lejátszódott eseményeinek szimbolizált hatásai és változásai 
mikro idő alatt válnak használhatóvá a Szubjektum számára. Az 



esemény és az érzékelés helye, valamint időpontja nem esik 
egybe. Igy a Szubjektum és a környezet tér- idő- és 
szervezettség viszonyaiban sajátos fáziseltolódás jön létre. 

A környezeti „múlt és jelen orientáció" a Szubjektum 
jövőjévé alakul. 

A létrendszer kialakulása és tökéletesedése termé-
szeti alkotás, tervezés és teremtésfolyamatban (É) öltött 
formát, a környezettel való együttműködés hatására. Folya-
matára kozmikus útja, korszerű valóságára kozmikus kódja 
képes felvilágosítást adni. 

A Szubjektum működésének lényege az önmeg-valósítás, 
a vezéreltség, a szabályozottság; a környezet tér-, idő-, 
szervezettség folyamat paramétereihez alkalmazkodó követő 
szabályozás. Az ARSZO környezeti funkciója lét-szükséglete 
összefüggésében a mozgás-sebesség-feszült-ség realításában 
változik. 

Minden létező hatóképessége energiatartalmával, 
szervezettségével, környezeti helyzetével, szubjektív aktivi-
tásával arányos. Ezek révén tartják az ARSZO-k egymást 
kölcsönös függőségben. 

Ha a mozgás sebessége végtelenül gyors lenne az egész 
múlt-jelen-jövő történet eseményeinek egymásutáni-sága térben 
pontszerűen összetömörülne. Talán, mint az Ősrobbanás 
pillanatában az energia téridőben. Azonban a „mi" viszonyaink 
között az ARSZO létezése „egymás mellett" és „egymás után" 
sajátosan a tér- idő- szervezettség folyamatok távolságkorrigált 
dialektikus összefüggésében érvényesül. 

A téridőcentrum olyan önmagába görbült rendszer, 
amelynek „felületi feszültsége" a Szubjektum szomszédos külső 
és belső környezeteinek határát alkotja. A saját 
téridőszervezettség létezés előfeltétele és kiindulópontja ezen 
környezetek értelmes együttműködése. 

A Szubjektum téridőszervezettség kényszermozgása: 
adottságok-, létszükségletek-, lehetőségek-, saját természeti 
értelem által megítélt és vezérelt-, a szubjektív aktivitás által 
aktivizált működés. 
 



 
Ez a jövőbeutazás a Szubjektum számára „a saját 

ismert" környezetfolyamatában, de új helyzetek variációiból 
eredő létszükségletek folyamatos feloldásával és tárgyia-
sításával történik. 

A Szubjektív objektum számára a téridőszervezettség 
folyamat kényszerpályája szükséges újat teremtő létfolya-
mat, amely az önmegvalósítást létezéssel realizálja. 

Önmegvalósítása során a kozmikus úton folyamatosan 
múlttá váló téridőszervezettség pontjainak információ tartal-
mát a szükség mértékében tárgyiasítja; „emlékezetébe vési" 
olymódon, hogy csak a természeti értelme által minősített 
értékeket tartja meg; szervezettségének megfelelő szimbo-lizált 
természeti nyelvi jelrendszerré a kozmikus kód részévé alakítva. 

A kozmikus kódból előhívott emlékeket felhasználva 
korszerűsíti a maga és környezete szervezettségi szinvona-
lának megfelelő fogalmait és kommunikációs nyelvezeteit. 

Természeti értelme képességeinek folytonos növelése a 
változó környezeti kommunikáció létszüksége. 

A múlt: a kozmikus úton egymás után tárgyiasult és a 
szükség mértékében megmaradt szimbolikus 
„emlékek" szubjektív dinamikus rendszere. 

A jelen: Jelenbe korszerűsített múlt, a kozmikus kód. 
Létezésfolyamat térben egymásmelletti-, idő-ben 
egymásutáni környezetváltozással össze-függő 
szubjektív létszükséglet-lehetőség-akti-vitás-
cselekvés jövőbeható megnyilvánulása. A jövő 
kezdeti feltétele. 

A jövő: A múlt és a jelen környezettel való együttmű-
ködésének eredményfolyamata. Az újraelőállí-tott, 
illetve önmegvalósított Szubjektum szá-mára 
potenciális létezés lehetőség folyamat. 

A múlt és a jövő közötti vezérlő kapcsolódás: 
értelmes együttműködésfolyamat. 



A jelenben a jövő olyan válaszút, amelynek horizont-ján a 
Szubjektum keresi jövőbe ható létszükségleteinek 
legmegfelelőbb megoldását. 

A Szubjektív Objektum téridőszervezettség folyama-tának 
minden pillanatában környezeteivel kommunikál, együttműködik. 
Hatásokat érzékel, feldolgoz, reagál. Kor-szerüsíti lét- és 
mozgásformáit, működését. Reakció-akció-jával, változásával a 
környezetére hat. Létszükségletének feszültségében 
funkcionálva a környezet részeként működik. 

A jövő jelenfolyamatban realizálódik és eközben múlt-tá 
válik, amely előzményeiben is feltalálható összefüggés. 

Minden Szubjektum önmaga számára téridőszerve-
zettség centrum, működése is saját téridőszervezettségben 
történik. A térbeni egymásmellettiség csak téridőszervezett-
ségben −így is csak korlátozottan “ilyenségként”− fedezhető fel 
és e kitekintés is, csak a környezet távolsággal és idővel 
összefüggő mértékű múltjába –a tér- idő- szervezettség 
folyamat horizontba– lehetséges. Így a megismerés lehetősége 
sajátosan korlátozott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Univerzum – Ősszubjektum – Ősrobbanás. 

Absztrakt Reális Szubjektív Objektum 
rendszerek.  

 
A létező = ARSZO olyan változó, amely megelőző álla-potainak 
változata. Kozmikus kódja téridőszervezettség fo-lyamatának 
„jelenpillanatában“ (É). 

A létezés arra a feltevésre utal, hogy Univer-zumunk 
minden létezője végső soron „közös őstől", az 
Ősenergiafolyamat Ősszubjektumától származik. Minden 
létezőben nyoma van a közös ősnek.  

Lét = Ősenergia = Isten axióma: belőle vezethető le a 
létezés minden tényezője.  

Az Ősenergiafolyamatban Ősszubjektumunk Ősrob-
banása feltehetően megsemmisítette Univerzumunk korábbi 
történetére vonatkozó információk jelentős részét. Kozmikus 
kódja azonban megmaradt és hasznosításával működik; sok 
mindent megmagyarázva. 

Téridőpillanatában minden létező −így Univerzumunk és 
minden rendszerkomponense is− rendelkezik a szerve-
zettségének megfelelő szinvonalon az alábbi adottságokkal: 
•  individuális energiarendszer, saját téridőszervezettség 

centrum, memória,  
• saját külső és belső környezetfolyamat és változásaik 

korlátozottkörű megismerőképessége; a Szubjektum−ob-
jektum relativitás (É) tényezői, 

• természeti funkció, lét- működés- és szervezettségforma, 
természeti nyelv,  

• természeti „értelem, gondolkodás, gondolatalkotás",  
• környezeti kommunikálás korlátozottkörű képessége, 
•  saját téridőszervezettségben a környezetváltozás irá-nyát- 

és feszültségét is figyelembevevő jelenfolyamat, 
•  létezéshelyzet-felmérő-, létszükséglet-megállapító, mér-

legelő, döntő, működést-vezérlő képesség, 



•  Létének korszerű adottságai kozmikus kódja szerint 
örökletesen meghatározottak. 

Univerzumunk –a megelőző Univerzum maximális sű-
rűségű energia állapotából–, egyben Univerzumunk Ősszub-
jektum állapotából –eredő téridőszervezettség centrumá-ból– 
Ősrobbanás (É) révén keletkezett, az áramlás mai irányával 
együtt. Amely az ősi létezőből a teret- az időt- a 
szervezettséget kibővítve, a létezőket sorra megszervez-te 
és jelenleg is szervezi. Ennek keretében jött létre Tejút-
rendszerünk, Naprendszerünk, Földünk, és az élet “virága”.  

Az Ősrobbanás gerjesztési energiája nyomán bekö-
vetkezett hatásfolyamatok eredményfolyamatában az ener-gia 
ARSZO rendszerekbe szerveződve tárgyiasul a saját környezeti 
hatásokkal összefüggő változások áttételei sze-rint. Kozmikus 
útja során az ősök adottságai folyamatosan beépültek az 
ARSZO-k rendszereibe. 

Az Ősrobbanás egyetemes lökésétől áradó energia a 
környezetek és a Szubjektumok együttműködő köz-
vetítésével folytonosan szerveződik és közben Ősszubjek-
tumunk Univerzuma –saját rendszerkomponens rendszereit és 
változásait megjelenítő viszonyait kifejező– ARSZO válto-
zásfolyamatokként nyilvánul meg. 

Martinák János, a költő szavaival: 
„Sistereg az égi tüzijáték,  
S az űr fekete kárpítján kigyúl,” 
„virágot nyit, s az élet szikrája  
a villanó éj tükrére hull.” 
Minden ARSZO olyan evolúciós téridőszervezettség 

folyamat, amely az egyedek “genetikai” szervezettségétől függő 
problémamegoldás és a szelekció révén realizálódik. 

A létezés, a környezettel való együttműködés foly-
tonosságában az individuális múltra épülő jelen új lét- 
működés- és szervezettség formákat sarjaszt, de ahhoz, 
hogy újnak is létet adjon, annak fontosnak kell lennie. 

 



 
E fontosság „érzet", e létszükséglet minden Szubjek-tum 

minden pillanatában saját érdekként; értékként munkál-kodik. 
Ebben az evolúciós folyamatban valósul meg a kör-

nyezettel együttműködve az egyedek korszerű lét- működés- és 
szervezettségformáinak öntervező-, önteremtő-, önmeg-valósító 
változásfolyamata. 

A stabilabb létformák kiválasztása, az instabil létfor-mák 
elvetése; úgy is mondhatjuk, hogy Curie paramágneses elvének 
érvényesülése-, a létszükségleteket meghatározó 
környezetszabályozás- a létezés szelektív folyamatában. Ahhoz, 
hogy a lét- és működésforma “stabilizálódjon, tuda-tosuljon” 
szükséges, hogy tartós sikerrel maradjon fenn. 

Új ARSZO létrejöttéről abban az értelemben beszél-
hetünk, hogy az energiák ilyen konkrét elrendeződése korábban 
nem létezett.  

Új létező kialakulásának szokásos módja: a létszük-séglet 
hatására a meglévő szerkezet változása, kiegészü-lése, 
összekapcsolása, szétszakadása, szerveződése, a 
szervezettség megváltozása szükség szerint a természeti 
alkotás tervezés (É) és kivitelezés módszerével. Értékítéletét a 
természeti szelekció adja. Ez a Szubjektum környezet-folyamat 
hatása alatti továbbfejlődését is szabályozza. 

Az ARSZO környezetében és magában hordozza a 
létezést biztosítani képes örökölt lét- működés- és szer-
vezettség formáinak jelenbe integrált tervét, képességét 
korszerű létszükségleteinek megvalósítására. 

A Szubjektív Objektum az önérdek, a szubjektív értékek 
alapegysége. 

A természetes szelekció a létezők környezeti alkal-
masságától függő fennmaradását szolgálja. Aszerint itéltet-nek 
meg, hogy milyen sikerrel birkóznak meg a környezeti 
létfeltételekkel. 

Az Univerzum végtelen bonyolultságában és egy-
szerüségében a részek csodálatos összefüggése és mun-
kamegosztó együttműködése a rendszer természeti értel-mének 



működését reprezentálja. A minden ARSZO-tól elvá-
laszthatatlan saját szubjektív természeti értelem, amely szer-
vezi, irányítja a működést, az együttműködést, a tanulást, a 
problémamegoldást. Ennek keretében bontakoznak ki a kül-ső- 
és belső célszerüségek; a létszükségletek vezérfonalai. 

Minden rész a saját önmegvalósítása és az egész 
rendszer megvalósítása érdekében, annak komponen-
seként működik. Értelmesen szerveződik e célok meg-
valósítására. 

Minden Szubjektum bizonyos mértékben az Ős-
szubjektummal egyet alkot; a bonyolult kozmikus útjának 
leszármazássorával összefűzve, amelynek révén a jelenbe 
integrálódott. Igy távolságkorrekciós mértékben magában 
foglalja önmaga és az Ősszubjektum közé eső összes 
valóságfokok tételezését. 

Az Univerzum fejlődése lét- működés- és szerve-
zettség formákat követő korszerűbb lét- működés- és 
szervezettség formák, korszerűbb környezetek teremté-
sének folyamata. E fejlődés hierarchikus hordozói az ARSZO-
k, mint az individuális energia téridőfolytonosan szervezett 
létformái. 

Minden Szubjektum az Univerzum más-más arculatát 
jegyzi meg a saját „nézőpontjából" a saját környezete révén. 
Csak a saját történeti helyzetének, funkciójának, képessé-
geinek megfelelő hatásokat érzékeli és tudja megérteni, 
feldolgozni, létszükségletként reagálni, memorizálni. 

A racionális működés előfeltétele az észrevevés, a 
megismerés, az „értelmes viselkedés". 

A környezet a Szubjektum számára külső- és belső 
észrevevés tér. Azonban az észrevevés és a szükséges 
ismeret hiánya nem kérdőjelezi meg a környezeti létezést. 
 
 
 

 



 
5. Szubjektum – rendszer – szervezettség – 

környezet összefüggései.  
 

Minden ARSZO önmaga számára Szubjektum, ener-
giarendszerfolyamat, amely lét- működés- és 
szervezettség-formákkal és környezetében betöltött 
funkcióval rendelkezik. 

Kozmikus útján haladva létezésének előzménye és 
folytatása van. A környezet; szüntelen változó létezéstér. 

A Szubjektum aktív tere; a belső- és külső kör-
nyezeteinek mozgás és energiacsere működésterülete. 

A létezés téridőszervezettség energiafolyamat. Az 
állandóan változó külső és belső környezeti energiarend-
szerfolyamatokkal történő együttműködés kényszerével. 

A Szubjektum külső- belső környezeteinek határa 
önmagába hajló „görbület”, amelyen belül helyezkedik el a belső 
környezet. 

A rendszer minden komponense egymással össze-
függő lehetőséghatárok közötti együttműködést realizál a 
tér-idő-szervezettség környezetváltozások kényszer-
pályáján hajtott természeti kooperáció által együttmű-
ködésre orientált módon és mértékben. A Természethez való 
viszony örökölt lét- működés- és szervezettség forma mintákra, 
“magatartásmintákra” épül és ez minden megnyil-vánulásban 
kifejeződik. 

A környezettel való együttműködésében nyilvánul meg a 
létező érzékelő, feldolgozó; tanuló-, problémamegoldó-, 
önmagát szervező-, korrigáló-, memorizáló tevékenysége. 
Amely létszükségletaktív alkalmazkodással önmaga és az 
egész Természet mozgás- és értékrendszerét szolgálja.  

A problémamegoldások mind bonyolultabb igény-
szintjének hatására fejlődnek ki az ARSZO mind bonyo-lultabb 
képességei. 



Minden ARSZO a maga világának központja és csak 
önmaga számára Szubjektum. Külső- és belső kör-nyezetében 
minden más számára objektumként “ilyenség-ként” funkcionál, 
mint ahogy a Szubjektum számára is a környezetében minden 
más, mint objektum létezik. 

A Szubjektumok lényege helyzetfolyamataik nyo-mán 
tárgyiasult funkciójukban és létezésükben fejezhető ki, 
kozmikus útjuk téridőszervezettség “jelenpillanataiban”.  

 A Természet alapvető kommunikációja kölcsönhatá-sok 
révén érvényesül. Érzékelésük az a kapocs, amely mindent 
összeköt a környezetével.. Működésrendjében a hatások 
érvényesülése relatív és a környezetváltozás Szub-jektum-
objektum relativitás (É) működésen keresztül jut érvényre a 
mult-jelen-jövő-ok-okozat-szükséglet dinamikus 
mozgatórendszer útján. 

A mult-jelen-jövő a Szubjektumban objektiválódik. 
Ahogy a létezés során minden érzékelt hatás megőrződik 
valamilyen mértékben az ARSZO memóriájában, úgy minden 
következő állapot az előző állapotra épül.  

Folyamatában a jelen a múltat, a jövő a jelent tagadja 
azáltal, hogy változásával meghaladja. A múltra épülő jelen 
formálja a jövő útját. 

A létező öndetermináltsága az a lét- működés- és 
szervezettségforma-komplexum, amelynek környezettel való 
együttműködése folyamatában jelenből tárgyiasul, és válik 
multjának részévé a jelen; alakul- és válik láthatóvá a jövő 
tendenciája. 

A térből, időből, szervezettségből a létezők téridőszer-
vezettség-folyamatába érkező hatások az egyes ARSZO-k 
érzékelőképessége viszonylatában –a saját helyzeteiknek 
megfelelő idősorrendben– távolság- és rendszer korrekció 
igényével érkeznek. Ezért minden ARSZO számára az adás 
tartalmának- nyelvezetének-, erősségének- távolságának- 
minőségének- idejének mértéke a vétel lehetőségéhez, 
idősorrendjéhez viszonyítva eltérő és relatív. A vétel-, az 

 



 
érzéklet-; fontosságának mértékében sajátosan változ-tatja 
meg minden Szubjektum mozgásállapotát, hely-zetét, 
létszükségletét. 

Talán itt kell megemlíteni az “én” és a “te” szavak 
értelmezésének problémáját. Az emberi kommunikáló 
part-nerek egymást így nevezik. Ez azonban 
általánosítható a Természet rendjére, mégpedig ennek 
megfelelően, a Szub-jektum−objektum, vagy 
Szubjektum−környezet viszony ese-tére mint 
Szubjektum-objektum relativitás (É).  

Ennek keretében pl. két civilizáció, amelyek akár Ember és 
Földön kívüli is lehet. A kommunikáló partnerek 
mindegyike Szubjektum nézőpontból vevő- és adó 
is, míg számára a másik fél objektumként 
funkcionál. 

A létezésfolyamat egyedi- és szubjektív alkotása ab-ban 
nyilvánul meg, hogy minden Szubjektum saját téridő-
szervezettség, valamint a tér- idő és szervezettség 
helyzetét más-más koordináták határozzák meg. Saját 
téridőszerve-zettség folyamatának helyzetpontjaiból 
szubjektíven érzi, dolgozza fel- és értékeli saját 
környezetét, amely minden más ARSZO-tól eltérő. 

A Szubjektum egyedi környezet- egyedi hatásait 
érzékeli és az érzékletek egyedi feldolgozásával egyedi 
információt teremt a maga értéktöbbletével. Ezt „maga-
tartásával”, −egyedi hatásával− a környezetébe továbbítja, a 
környezet pedig erre reagál.  

A környezet a térnek az időnek a szervezettségnek az 
a része, amelyben a Szubjektum létezik, az a mozgató erő, 
amely a létezőt mozgásra kényszeríti.  

Környezeteinek változása megakadályozza az ARSZO-t 
hogy a legstabilabbá váljon. Sőt létfentartásához állandó 
energiabefektetésre van szüksége. 



A Szubjektum, környezetének azt a részét képes 
felfogni, amely adottságainál fogva hozzáférhető. 

Így a Szubjektum hozzáférhető környezete: 
- térben korlátozott körű tér-, 
- időben korlátozott körű idő-, 
- szervezettségben korlátozott körű szervezettség-, 
- tartalomban korlátozott körű tartalom. 
A Szubjektum környezetfolyamata korlátozott körű 

téridőszervezettségben-, térbeni- időbeni- szervezettségbeni 
távolságok és változások hatás érzékelésének természeti rendje 
szerint realizálódik. 

A Szubjektum-Univerzum-tér-idő-szervezettség min-den 
oldalú összefüggését a Szubjektum csupán a környe-zetében 
elérhető tér-idő-szervezettség-távolság kis egysé-gére 
redukálva érzékeli, értékeli, reagálja saját szervezett-sége 
szinvonalán. 

A korszerű Szubjektum magába foglalja funk-cióját; 
azt a lét- működés-, és szervezettség formát, amelyből 
előlépett és memóriájában közvetve az összes megelőző 
lét- működés- és szervezettségformát, amely jelenébe 
integráltan a jövő kiinduló alapjául szolgál.  

Minden Szubjektum a saját kozmikus útjának és 
kozmikus kódjának megfelelő memóriával rendelkezik. Pl: az 
Emberiség és rendszerkomponensei a környezetükbe épített 
építmények és más alkotások, járművek, eszközök, a tudás, a 
különböző értelmek különböző alkotásai- −könyvtárak, tervtárak, 
fotó- és filmarchívumok, stb., stb.− mind-mind az emberi 
memóriát szolgálják. 

Az ARSZO tárgyiasultságában –aktív memóriájában– mind 
az örökölt, mind a szerzett "tudása" képessége benn 
foglaltatik. Környezeti hatásakcióra adott 
létszükségletreak-ció legnagyobb mértékben 
memóriájára és alkotó gondol-kodására támaszkodik. 
Jelenbe integrált képességeit és az azzal 

 



 
összefüggő funkcióját kozmikus útja során 
működése és a környezeti szelekció állította össze. 

Az ARSZO 
• léte az Univerzum része és általánossága, az Univerzum 

rendszerében, környezete viszonylatában. 
•  korszerűsége korlátozott körű térben, időben, szervezett-

ségben realizálódik. 
•  létezése létezésfolyamat a környezetváltozás kényszer 

pályáján. Korszerű téridőszervezettség pontjait −számára a 
tér- idő- szervezettség találkozáspontjában−, a téridő-
szervezettség folyamat egymás után következő „jelen-
pontjai“ jelenítik meg. 

Térben- és időben az optimális "látószögtől", és távol-
ságtól eltérő közelség csökkenti-, más konkrét távolság 
megváltozása növeli, vagy csökkenti a hatóképességet. 

A térbeni távolság és növekedése, vagy csökkenése 
időparadoxonnal jár. Az időbeni távolság és növekedése 
visszafordíthatatlan térbeli környezetváltozást okoz. Ez a 
körülmény mind a természeti kommunikációk működése, mind a 
„természeti nyelvrendszerek" megérthetősége szem-pontjából 
fontos. 

Ha bármely Szubjektum magasabbrendű Szubjektum 
részévé- rendszerkomponenssé; objektummá válik, mozgá-suk, 
működésük nem tekinthető egymástól függetlennek és nem 
kezelhetők, „független" egységekként. Habár önmaguk számára 
továbbra is Szubjektumként funkcionálnak 

Ezekben az állapotokban új környezetviszonyok ala-
kulnak ki. A belső környezet mozgásait az új Szubjektum 
szabályozza. Az új Szubjektum –bármely fajta–, szervezett-
ségű-, vagy nagyságrendű- új tulajdonságokkal, képessé-
gekkel, új funkcióval nyilvánul meg a külső környezetre 
gyakorolt hatása szerint. 

A Szubjektumok belső környezetének változása a lét- 
működés- szervezettségformák-, valamint a funkció meg-



változását és új szükségletek teremtését eredményezik 
általában a külső környezetre is hatást gyakorolva. 

A külső környezet megváltozása a Szubjektum és 
közvetve belső környezete számára is új létszükségleteket-, új 
célokat teremt. 

Az Univerzum–tér–idő–szervezettség mindenoldalú 
összefüggését a Szubjektum csupán a környezetében elér-
hető tér- idő- szervezettség- távolság viszony kis egységére 
redukálva érzékeli, értékeli, reagálja saját helyzetében funk-
ciója és szervezettsége szinvonalán. Az energiaszervezett-ség-, 
tömeg nagyság-, funkció-, a szükséglet feszültsége-, az 
optimális közelség mértéke által felnagyított-, az energia 
kicsinysége-, valamint a távolság és a szükségtelenség által 
redukált hatás viszonyai között.  

Univerzumunk és minden rendű rendszerkomponense 
működésének alapelve −a létezés és környezetváltozás fo-
lyamatában− az egyensúly irányába tartó dinamikus stabi-litás. 
Ennek keretében az ARSZO saját célja az önmegva-lósítás; 
környezeti rendszerkomponens célja a környezeti viszonyokhoz 
való alkalmazkodás. A külső és belső kör-nyezetváltozással 
összefüggő helyzetváltozás igénye szub-jektív 
létszükségletében kell, hogy megnyilvánuljon. Így mind az ok, 
mind a cél a létszükségletében realizálódik. 

A korszerű Szubjektum számára önmaga és belső 
környezete jellemzően múlt-domináns; a múlt funkcionális 
mozgásainak jelenbe integrált eredménye a jövő kezdeti 
feltétele. Külső környezete a Szubjektum számára jellem-zően 
múlt és jövő domináns. 

A Szubjektum rendszer-, szervezettség-, helyzet álla-
potainak megtartása a környezetváltozás hatásaival 
szemben, a rendszer alapvető érdeke. Ezért igyekezik ezeket 
a hatásokat csökkenteni stabilitásának megtartása-, illetve 
növelése érdekében. Ezt már Le Chatelier Braun is felfedezte: 

„... egyensúlyi állapotban levő rendszer valamelyik 
állapot-paraméterének megváltoztatásával az egyensúly olyan 

 



 
irányban módosul, hogy csökkentse a külső hatás 
következményét. Ez az elv a rendszerek stabilitásra való 
törekvését, valamilyen külső tényező hatásával szemben 
megnyilvánuló ellenállását fejezi ki“ (I/96/367. o.). 

A Szubjektumok környezeti hatások következtében 
kialakított információ révén értesülnek környezeteik változá-
sáról. Az információ nyomán alakítják ki helyzetüknek 
megfelelő létszükségleteiket; választják ki, fejlesztik és 
működtetik a megoldáshoz szükséges tulajdonságokat, 
képességeket, természeti tudásukat (8. f.). 

Az Univerzumban nincs két egyforma Szubjektum és 
környezet sem. A látszólag egyforma Szubjektumok is eltér-nek 
külső-belső környezeteikben, azok feszültségében, köl-
csönhatásviszonyaikban, tér- és idő koordinátáikban, hatá-
saikban, más sajátosságaikban. 

A látszólag egyforma Szubjektumok minden kör-nyezetben 
másként valósulnak meg. 

Itt kell meg említeni, hogy Teilhard de Chardin és J. B. 
S. Haldane a nagy angol biokémikus is előre látták 
az Új Természetfilozófia felfedezéseinek 
bekövetkezését: 

− „ A Világegyetem szövetanyagában tudomásul kell ven-
nünk egy új arculatának vagy dimenziójának létezését.“ 
− „Abban, amit anyagnak nevezünk nyilvánvaló nyomát se 

életnek, se gondolatnak nem találjuk“ „Szívesebben 
tanulmányozzuk hát ezeket a tulajdonságokat ott, ahol 
nyilvánvalóbban mutatkoznak. De, ha a tudomány modern 
perspektívái helyesek, számíthatunk rá, hogy végül 
legalább is elemi formában, az egész Világegye-temben 
megtaláljuk őket.“ 

Idézem József Attila Eszmélet című versét: 
„Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja összefogja 



egyik dolog a másikát,  
s így mindenik determinált…” 

6. 

szubjektív aktivitás. 
Természeti politika.  

an fejlődik a funkció és az azt segítő specifikus 
rends

tével kom-
muniká

 konkrét korszerű Szubjektum legfontosabb műkö-dés 

 
 
 
 

Az Absztrakt Reális Szubjektív Objektum külső- 
és belső környezetei, funkcionális 
célszerűsége. Lét-szükséglet, „viselkedés”, 
szabályozottság, 

 
Az ARSZO saját világának központja. Együttmű-ködő 

tevékenysége a környezeteivel arra a folyamatra kon-
centrálódik, amelyben természeti funkciót teljesít. Ennek 
keretében korszerű lét- működés- és szervezettségformája 
domináns a következővel szemben. A környezettel folytatott 
kölcsönhatásában növekvő önállósággal-, önszabályozás-sal-, 
szubjektivitással rendelkezik. A létért folyó küzdelmé-ben, 
folyamatos

zer. 
Minden Szubjektumnak örökölt problémamegoldó 

képessége-, memóriája- természeti értelme- kommuni-
kációs rendszere- eszköztára- módszerei vannak, ame-
lyeket létezésével fejleszt tovább. Környeze

lva alakítja külső- és belső kapcsolatait. 
A

elemei: 
• korszerű: a jelenben meglévő individuális és környezeti múlt,  
• szubjektív: A szubjektivitás a rendszer centruma. A 

téridőszervezettség folyamatában kialakult örökletes 
rendszer és annak működése a maga értelmével-, me-
móriájával-, érzékelő-, értékelő-, létszükséglet megálla-pító-, 

 



 

 bel-ső 

ervezettség formáinak célszerüsége 
ön -

ői is vannak: 

többet tud, annál többféleképpen 
rt mind 

•  Szá

onenseivel minden 
Szubjek

 szervezettsége, 
feszülts

tja 
helyzet

vezérlő-, végrehajtó-, ellenőrző képességeivel, szubjektív 
aktivitásával, 

• objektum: Környezeteiben a Szubjektum számára min-den 
objektumként funkcionál. Mind a külső-, mind a
környezete számára viszont a Szubjektum funkcionál 
objektumként. Szubjektum-objektum relativitás (É). 

• Lét- működés- és sz
megvalósításának és természeti funkciójának, teljesíté

sében nyilvánul meg. 
Az ARSZO kapcsolatoknak másfajta tényez

•  két eltérő szervezettségű Szubjektum alapvető informá-ciós, 
kommunikációs és hatóképessége más-más. 

•  a szervezettség növekedése, növelése következtében a 
Szubjektum kommunikációs képességének, hatóképessé-
gének térbeni- időbeni- szervezettségbeni hatótávolsága 
megnő. Másrészt minél 
képes összekapcsolni a dolgokat, jelenségeket, ezé
jobb megoldásokat talál. 

•  A Szubjektum létfeltétele a dinamikus stabilitás (É). 
mára mindenfajta változás fejlődés alapvető feltétele a 

működés, a korszerű információ, a korszerű kommu-nikáció. 
A külső környezet a maga komp
tum számára múlt és jövődomináns létezéstér, amely 

átfogja Univerzumunk hierarchikus rendjét. 
A belső környezet a Szubjektum belső rendszer-

komponenseinek múltdomináns szerkezete,
ége, képességeinek rendszere, aktív memóriája. A belső 

környezet változása is jövőtorientáló tényező. 
Jelenfolyamatában a múlt- és a jelen együttműkö-dése 

során, a környezetváltozás hatásai megváltoztatják a 
Szubjektum helyzetét. Ezeket az indítékokat a Szubjektum 
mechanizmusa felfogja, feldolgozza és értékeli. Megállapí

ének változását és kialakítja a saját érdekeit- 
indítékait is tartalmazó szubjektív célját, létszükségletét. 



A konkrét Szubjektumok konkrét mozgásait külső- és 
belső környezeteik változásával egymásrahatóan össze-függő 
létszüks

artássá, cselekvéssé, 
tevéken

ása nyomán kelet-kező 
létszük

rtelme által minősített lét-
szükség

l realizálja. 

ükséges energiát 
környez

tműködését tartja fenn. 

eti funkciójától, szerve-
ek-, lehető-

•  termé

égleteik kielégítési feszültségei és a szubjek-tív aktivitás 
–mint hatóerők– orientálják. 

A Szubjektum számára a környezeti hatások 
megértése a korszerű információ a külső és belső 
környezetekkel összefüggő létszükségleteket egyaránt 
kifejező reagáló- vezérlő- és cselekvő erővé: szubjektív 
aktivitássá válik. A Szubjektum funkcióinak-, örökölt- és 
szerzett működésrendszerének megfelelő reakció- létszük-
ségletakcióvá (É), –szervezettségétől függő– egyszerű moz-
gássá-, komplex: viselkedéssé-, magat

ységgé, emlékezetében megőrzött ismeretté, tudás-sá, 
ismétlődésfolyamatában tudatossá válik. 

Bármely Szubjektum mozgásállapotváltozásának 
irányát, feszültségét környezetváltoz

séglete –minősített értéke = célja–, valamint a 
szubjektív aktivitása határozza meg. 

A Szubjektum létezése során a környezeti hatások által 
orientált-, a saját természeti é

letét; szubjektív aktivitása által hajtott működésének 
korszerű eredményéve

A létért való küzdelemben a szubjektivitás a Szub-
jektum fő mozgatója. 

A létező a fennmaradásához sz
etéből nyeri. Felhasználásával belső rendjét- és kör-

nyezetével való együt
A Szubjektum működéskészsége, –amellyel hatá-sokra 

reagál– lényegében: 
•  energiatartalmától, annak környez

zettségétől, megjelenési formájától-, helyzetén
ségeinek megfelelő képességeitől-, 

szeti értelmétől és szubjektív aktivitásától-, 
•  létszükségletétől és annak feszültségétől függ. 

 



 

enysége határozza meg. Ennek 
eredm

to-zások, a 
fejlődés

 fejlődés lehetőségét.  

rnyezetéhez, ame-lyet 
a körny

tt önmegvalósítása. 

zámára –de a környe-zet számára 
is– kölc

 folyamatában történik. Ezért a 
konkrét

gósítja. Örökölt- és szerzett lét- és működésformáiból aktív 

A Szubjektum létezésének folyamatait a környe-zettel 
összefüggő aktív tevék

ényességétől függően lép működésbe az értékmi-nősítő 
természetes kiválasztódás, mint a működés, a vál

 fontos tényezője. 
A létezés küzdelmében az alkalmasabb boldogul; 

elnyerve a továbblétezés és a
A Szubjektum minden új állapotában a rendszer 

szubjektív összetartó erejének hatására marad meg és 
hatóerő hatására változik. 

A Szubjektum, mint természeti termelőerő alap-
vetően a funkciójának megfelelő konkrét együttműködő tevé-
kenységében fejti ki hatását, viszonyul kö

ezet értékel és amelyre érdem szerint reagál stb. Ebben 
a folyamatban az érdemtől függően nyilvánul meg a Szubjektum 
bővített, vagy szűkíte

Az előállított értéktöbbletet, −a többlet természeti 
tudást− a működés hatásában kódolva a környezet 
közkincsévé teszi. 

A Szubjektum érzékelő- és hatóképessége számára a 
környezet korlátozott körű tér, korlátozott körű idő, korlá-
tozottkörű szervezettség. 

A külső- és belső környezetek hatásmechaniz-musa 
sajátosan hasonló az elektromágneses mezőrend-szerhez. 
Amennyiben a Szubjektum s

sönhatásviszonyváltozás egyensúly-hiányt, –irányt és 
mértéket is magábanfoglaló kényszer-mozgatóerőt– funkcionális 
célt, létszükségletet indukál. 

Az „indukció" térben- időben- szervezettségben, a 
létezés téridőszervezettség

 időpontban jelentkező szükséglet a Szubjektum 
számára a létszükséglet kritériumát; a téridőben korláto-zottkörű 
létszükségletet jeleníti meg. 

Ez a Szubjektumot a szükséglet kielégítésére moz-



memóriája segítségével, a szükséges képességek kiválasz-
tásával, szervezésével, mozgósításával korszerű képesség-
szintre 

elül működik. A korszerű szükséglet erőssé-ge 
időbeni

jektumnak és megnyilvánulásainak eltérő 
„látóhe

A belső környezet minden 
obje
politikáj

A 

t a Szubjektum-objektum relativitás változásával 

n magatartása a 
környez

ező élettérben" működik. A 

gerjesztődik, hogy képes legyen az egyensúlyhiány 
megszüntetésére. 

A folyamat a külső- és belső környezetek dialektikus 
összefüggésében meghatározott, de változtatható lehető-
séghatárokon b

- térbeni- szervezettségbeni távolodás hatására csökken, 
majd „elvész". 

Adott ob
lyzetből" (É) történő megfigyelése más-más 

eredményt ad.  
A Szubjektum szervezettségének- képességhatá-rainak 

kibővítésével lehetőséghatárait is képes kibővíteni. 
A „természeti politika" minden Absztrakt Reális 

szubjektivitásának vezérelve. Részben a külső környezettel való 
együttműködés, részben a belső környezet feletti hata-lom 
gyakorlásának tudománya. 

ktumának tevékenysége alapvetően a saját- és az ARSZO 
át kell, hogy szolgálja. 
rendszerkomponensek szabályozottságát az egész 
determinálja: az energiatömeg- és szervezettsége-, 
valamin
összefüggő hatáskorrekció illetve hatásviszonyok 
között. 
Minden ARSZO a saját létformájának fenntartása 

érdekében önző a külső- és belső környezetekkel szemben. A 
környezetével szemben tanúsított önzetle

eti rendszerelem jobb működését, közvetve a 
Szubjektum, mint „egész" érdekét szolgálja. 

A külső környezet a Szubjektum szabályozó 
létezéstere. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a Szubjektum, 
mint egyben külső környezeti objektum; a magasabbrendű 
ARSZO belső objektuma is. Áttételezetten az Ősszubjek-tumtól 
eredően-, a magasabbrendű egész rendszereleme-ként a 
rendszer által nyújtott "kedv
 



 
magas

ge közvetett önzés.  
A

példaso

abb helyzetű rendszer érvényesülése érdekében kifejtett 
önzetlensé

 legkézenfekvőbb, ha emberi viszonyokból válasz-tunk 
rt: 
Belső környezet          Szubjektum        Külső környezet családtagok             

lső környezetei nem csak egy-egy 
a példa

lgálja. Energiatartalmától- és annak 
szerve

v aktivitással. Műkö-
déséne

létszükségletei is eltérőek. Ez a körülmény a Természet 

család                      emberek 
dolgozók                               üzemegység            vállalat 

alom üzemegységek                     vállalat                     társad
vállalatok                               társadalom              Emberiség  

ők társadalmak                          Emberiség               földi létez
Emberiség                            földi létezők              Föld 
földi létezők                          Föld                          Naprendszer 
Föld                                      Naprendszer            galaktika 
Naprendszer                          galaktikák                 Univerzum 
Hangsúlyozom a példa csak szemléltető. Minden 

létezőnek van külső- és belső környezete, igy minden létező 
példának is állítható sokféle példasorba állítva. Azonkívül a 
felvázolt példasor belső és kü

sorban feltüntetett elemből állnak, hanem min-denből 
ami a környezeteibe tartozik. 

A szubjektív aktivitás az ARSZO működésével- 
létszükségleteivel összefüggő dinamikus rendszererő. 

A Szubjektum lét- működés- és szervezettség formái, 
természeti értelme, rendszerének működése, a saját rend-
szerének boldogulását szo

zettségétől függő mértékben minden lét- és 
működésformára kiterjed.  

Minden létező rendelkezik a szervezettségének és 
funkciójának megfelelő szubjektí

k hatása térben időben szervezettségben a távolság-
korrekció feltételei szerint érvényesül. 

Amennyiben az ARSZO-t, −mint meghatározó 
rendszert és rendszerkomponens alrendszereit is− 
Szubjektumként fogjuk fel, akkor megállapítható, hogy 
minden rendszer érdeke más-más, de a konkrét rendszer és 
minden rendszerelemének saját helyzete- érdekei- és 



rendszer-rendszerkomponens átfogó együttműködés rendje 
szerint működteti a valóság egészét. Rendszer-rendszer-
kompon

szubjektív aktivitásuk domináns. 

 

ens relativitás (É). 
A rendszer és rendszerelemtársak viszonyosságán 

alapuló célszerű együttműködés eredményessége a kulcs-
kérdése a Szubjektum bővített-, vagy szűkített önmegvalósí-
tásának. Az értelmes együttműködésben szervezettségük és 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. 
érték. 

Kényszerpályás értéktöbblet - teremtés. 

 és a megvalósítására alkalmas 
célren

a Szubjektum ön-
megva

cél, a környezete 
számá

rel összefűggésben 
hossz

g-letévé, 
az önm

ponensei általános célszerüségén keresz-tül 
érvényesül. 

 
 
 
 
 
 
 

Általános és szubjektív ok. Szubjektív cél. 
Általános célszerűség. Szubjektív 

 
Környezetváltozás hatására alakítja ki minden ARSZO 

létszükségletét
dszerét. 
Ebben a létszükségletben a külső környezetváltozás 

hatására keletkezett általános ok, és a Szubjektum –belső 
környezetével is egyeztetett– értékítéletének megfelelő 
szubjektív ok egymást átszőve ölt testet és 

lósításának szubjektív céljává alakul. 
A létszükségletaktív működés olyan vezérelv, amely a 

Szubjektum önmegvalósítása számára 
ra célszerű tevékenységet teremt. 
Minden rendszer önmegvalósítása a maga számára 

szükséges cél, de a magasabb rendszer
ú távon célszerű is kell, hogy legyen. 
A Természet, illetve az Univerzum –mint ARSZO– 

általános célja különböző rendszerek áttételein át érkezik a 
konkrét Szubjektum külső környezetébe. A Szubjektum szá-
mára legfőbb jövőt orientáló kényszer erőként, amely érté-kelő 
rendszerén át, annak komplex reakció-akció létszüksé

egvalósítás meghatározó célfeladatává alakul. 
Az Univerzum –illetve bármely ARSZO– általános célja 

rendszerkom



Az általános célszerűség érvényesülése- és a Szub-
jektum önmegvalósító működésének eredményeként alakult ki 
kozmikus útján a téridőszervezettség “jelenpillanatáig” (É) a 
kozmikus kódja. Fejlődésének jelen szakaszáig szervezett-
sége, a mechanikus-, reflex-szerű-, ösztönös-, tudatos-, 
céltárgyiasított-, automatikus szabályozás egyre fejlettebb 
komplex szintjei és formái. 

A környezetváltozás hatása a Szubjektum számára az új 
helyzetnek megfelelő környezeti szükségszerűséget kife-jező 
individuális célt formál. 

Mind az új cél alkotása-, mind az elérése érde-kében 
kifejtett eredményes munka természeti értéktöbb-letet alkot, 
amely a munka eredményébe, hatásába, tapasztalatába 
tárgyiasult kényszerpályás egyéni terem-tés. 

A környezetváltozás hatásfolyamata kényszerpályás 
értéktöbbletteremtő folyamat. 

A cél ±irányú szerveződéssel összefüggő értéktöbblet 
előállítás az Ősrobbanás óta tartó –az Univerzum teljes 
keresztmetszetét átfogó– jelenség. 

Felmerül a kérdés, hogy a szervezettség növekedésé-vel 
elért többlet érték viszonylatában az energiamegmara-dásának 
emberi törvénye hogyan képes helytállni, ha igaz, hogy a 
szervezettség növelésébe befektetett energiák összege nem 
egyenlő a hatás eredményértékével?  

A létezésfolyamatban környezetváltozás által előidé-zett 
konkrét problémák megoldása során előállított érték-többlet nem 
csupán önmagában több, hanem a Szubjektum és környezete 
memóriájában tárolt ismereteket új korszerűbb célrendszerbe 
szervezi és további új értéket alkot, stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
8.  Természeti értelem „gondolkodás–gondolat–

tudás–tudat”. Előzetes jövőalkotás.  
Civilizációs energia. 

 
Az Ősszubjektumból az Ősrobbanás egyszerre hatá-rozta 

meg az Univerzum rendjének alakulását, szabta meg a létezők 
létezésének folyamatát. 

Minden létező –ARSZO (É)– és minden rendszer-
komponense is –mint az Univerzum összefüggése és általá-
nossága– tárgyiasult energiarendszerfolyamat, amely irány-
nyal-, feszültséggel- individuális természeti értelemmel ren-
delkezik. Enélkül nem létezik természeti érzékelés, −„gon-
dolkodás–gondolat–tudás–tudat”− reakció-létszükségletak-ció 
(É), előzetes jövőalkotás. 

A Természet rendjének összehangolása és működ-
tetése az ARSZO-k egymásra lelő természeti értelmének 
munkája és célrendszere; szervezettségének megfele-lően 
kialakult eszközeinek felhasználásával. 

Minden ARSZO önmaga létezésfolyamatában és kör-
nyezetfolyamatában hordja funkcióját, természeti értelmét, 
célját, lehetőségeit önmaga megvalósítására. 

A funkciónak megfelelő szervezettség a maga értel-mével 
olyan örökölt- és szerzett tulajdonság, amelyet a 
téridőszervezettség változásfolyamat által megszabott, de 
önmaga által kialakított létszükséglet problémamegoldás igé-
nye, és a környezet-kapcsolatok fejlesztettek ki és fejlesz-tenek 
tovább az önmegvalósítás és a jobb együttműködés 
szolgálatában.  



Minden ARSZO memóriájában hordott képességeinek 
szinvonalán fogja fel környezetét és értelmezi a Világot, oldja 
meg problémáit. E megállapítás alapvető lényege a Termé-szet 
teljes keresztmetszetében érvényesül. 

A korszerű létező problémáinak megoldása úgy is 
felfogható, mint az önmagában és környezetében fennálló rend 
korábban tárgyiasult, de a megváltozott jelen lét-szükségletének 
realizálása.  

A természeti értelem létszűkségletfolyamatban be-
töltött szerepével a létezés célszerűségét szervezi és 
irányítja a működést. A Szubjektum szervezettségétől függ 
működésének mozgásszervezettsége. Pl.: lehet: mozgásba 
hozó-, rendszerbe szervező-, mechanikus-, tükrö-zéses-, 
adogató-, reflexszerű-, hajlamos-, megszokásos-, ösztönös-, 
tudatos-, tárgyiasított céltudatosságú, stb. 

A Szubjektum természeti érdeke, hogy környezeti 
funkcionálásával mind alkalmasabbá váljon változó létszük-
ségleteinek megoldására. Ennek fő kritériuma önmaga cél-szerű 
szervezettsége-, az érzékelő- feldolgozó- és működte-tő 
berendezései-. valamint a szubjektív aktivitás fejlesztése. 

Az ARSZO konkrét feladatait meglévő lét- működés- és 
szervezettség formáinak működtetése mintázza eszközei-nek 
célhoz rendelésével, a hiányzó ismeretek pótlásával, tanulással, 
valamint a működés tapasztalatainak hasznosí-tásával. 

Az ARSZO-k egymásra épült szubjektív reaktív-
létszükségletaktív működőképessége Univerzumunkban a 
szervezettség különböző szintjein: 
• Ősenergia: feszültsége energiarendszerfolyamatba szer-

vező, mozgásba hozó, mozgásirányt szabó, stb.  
• Ősszubjektum: Univerzumunk eredője, a “tiszta energia” 

EGY rendszere, kozmikus kódjával, az Ősrobbanás- és az 
Ősenergia természeti alkotás tervezés alkalmazásá-nak 
képességével (É).  

• Ősrobbanás: Az Ősszubjektum átalakulásának folyamata 
Univerzumunk rendszerévé. Ennek során az energia hie-

 



 
rarchikusan épülő, a táguló Univerzum változásfolyama-tát 
átfogó rendszerkomponens –önmaga számára rend-szer− 
folyamatokba és viszonyaikba tárgyiasul. 

• hullám: tükrözéses-adogató, a megelőző energiarend-szerek 
felhasználásának és működtetésének képessé-gével. 

• szervetlen: mechanikus, és a megelőző energiarendsze-rek 
felhasználásával létrehozandó új rendszerek létreho-zásának 
és működtetésének képességével. Univerzu-munkban pl: a 
részecskék, az elemek, a kozmosz, vagy Földünkön 2 
milliárd évvel ezelőtt Közép-Afrikában ter-mészetes 
ősreaktor, stb., stb. 

• szerves: reflexszerű tudatos és a megelőző energia-
rendszerek felhasználásával létrehozandó új rendszerek 
létrehozásának és működtetésének képességével.  

• biológiai: ösztönös tudatos és a megelőző energia-
rendszerek felhasználásával létrehozandó új rendszerek 
létrehozásának és működtetésének képességével. Mint pl: 
sugárzással, szervetlen- szerves és biológiai anyaggal 
működő rendszerek „szervetlen-, szerves-, biológiai gé-pek, 
műszerek, automaták, stb, stb" létrehozásának és 
felhasználásának képességével.  

• közösségi, társadalmi: céltudatos, és a megelőzőek. 
Közösségi-, társadalmi anyaggal működő rendszerek-, 
elméletének- tervezésének- gyártásának- készítésének és 
felhasználásának képességével).  

• programozással céltárgyiasított-, valamint a megelőző 
energiarendszerfolyamatok, és igy tovább; valamint mind-
ezek átmeneti állapotai, stb, stb. létrehozásának és 
felhasználásának képességével. 

• A jövő általunk még nem ismert céltárgyiasított természeti 
funkciókkal rendelkező energiarendszerfolyamatai a meg-
előzőek hasznosításának képességével. 

A természeti értelem az ARSZO létszükségletét szer-
vezettségének megfelelő célszerű mozgásokra-, erőkifejté-sekre 



bontva munkamegosztással és vezérléssel reagálja, 
környezeteikkel egyeztetett természeti hatásnyelvek közvetí-
tésével.  

Az értelmi képességek növelésének folyamata a 
környezetváltozással összefüggő új helyzetek probléma-
megoldás folyamatában −a memóriában őrzött képességek 
alkotóan kombináló reprodukálásának értéktöbblet eredmé-
nyében− mutatkozik meg. Ezen alapul a tudat, a szervezett-ség 
növekedése és a szervezettségi szintek kialakulása is. 

Pl: „...Buddha nem ismerte el az emberi lélek önálló létét: 
az emberi tudat csak különböző tényezők össze-játszásának 
múlandó eredménye, amely a halállal megszű-nik,...“ (I/29/261. 
o.) Halálos ágyán az utolsó szavai voltak: “Minden dolgok 
természetéhez tartozik, hogy formát öltenek és újra 
szétoszlanak.” (I/29/265. o.) 

A belső- és külső memóriában őrzött képességek 
magukban foglalják a kozmikus úton szerzett megelőző 
tapasztalatokat is, amelyeket a Szubjektum a saját felada-tainak 
megoldása érdekében hasznosít. 

Ha a múltat áttekintjük, megállapítható, hogy 
Univerzumunkban az ARSZO-k mindent átfogó termé-szeti 
értelmének −egymásra épült eddigi szerveződé-sének− 
leglényegesebb kifejeződései az Ősenergia 
tárgyiasulásainak megfelelően: 
• térenergia domináns- 
• erőtér domináns- 
• anyag domináns- (szervetlen, szerves, biológiai, egyedi, 

közösségi társadalmi, tárgyiasított)  
• értelemdomináns  
korszakok alakultak ki.  
Az Emberrel kapcsolatosan H. G. Wells írta még 1913-ban: „De 
most egy új kor hajnalához érkeztünk, egy új civilizáció 
körvonalai rajzolódnak ki előttünk.“ (I/94/30. o.) 

A szervezettség minden szintjén, de különösen a 
„céltudatos" és „tudományos" fokán a meglévő szer-

 



 
vezettséget és megelőző bázisait határtalan sok ké-
pességgel lehet felruházni.  

Pl.: az értelem parancsára működő, illetve céltevé-
kenységet folytató energiává, anyaggá, elméletté stb.: hő-sugár, 
fénysugár, televízió, rádió, számítógép, „elemi ré-szecske” 
atom, anyag, gép, növény, állat, automaták, robo-tok, érzékelő- 
feldolgozó- irányító rendszerek, kommuniká-ciók, elméleti 
következtetések és mindezek nyelvrendszerei, stb., stb. 

Az ARSZO-k saját lét- működés- szervezettségformái, 
valamint a környezeti lehetőségek együttműködésének hatá-
sára kialakított létszükséglet magában foglalja az opti-mum 
irányába ható integrációt, a szubjektív célkitűzést, és annak 
irányát, feszültségét. Önmaga és környezete előzetes jövő 
alkotását. 

A létezők jövőalkotásának kritikus pontjai a jövőbe 
vezető „útelágazások" és a kiválasztott „út"-ra vonatkozó 
döntések. 

A természeti értelem működésének lényege a 
Szubjektum szervezettségének megfelelő „gondolko-dás“. 
(pl.: cselekvésben gondolkodás, tükrözéses, adogató, 
reflexszerű, hajlamos, szokásos, ösztönös, tudatos, céltuda-tos, 
tudományos, céltárgyiasított, célautomatizált, stb.) a szimbolikus 
fogalom, az "elméleti" tudás elvont gondolkodá-sa. A 
gondolkodás előfeltétele a létezés. 

A létező értelmi munkája a természeti gondolkodás. 
Megnyilvánulása a természeti gondolat, a természeti tudás, 
amely természeti nyelvek közvetítésével a Szub-jektum fő 
segítője a működés problémáinak megoldá-sában. Minden 
önmegvalósítás feltétele és eredménye. 

Minden Szubjektum –a funkciójának és szervezettsé-
gének megfelelő szinten– a hatásokat szimbolizálva elvonat-
koztatással „képzetekké“ alakítja és memorizálja. Majd 
ugyancsak a szervezettségének megfelelő szintű −szimboli-zált 
természeti nyelvű− képzetösszekapcsolásra, tájékozó-dásra, 
helyzetfelmérésre, fogalomalkotásra, természeti gon-



dolkodásra, létszükséglet meghatározásra, rendeltetésszerű 
aktív működésre válik képessé és ebbe a hierarchikus rendbe 
illeszkedik valahol a biológiai szervezettség szinvo-nalán a kép, 
a hang, majd az emberi szervezettség szinvo-nalán a kép és az 
emberi szó az első és a második jelző-rendszernek nevezett 
egymásra épült viszony.  

A gondokodás elvont síkra emelkedése természeti nyelvi 
mozgás mozgatás, −a funkciónak és szervezettségnek 
megfelelő− együttműködés. Ez természeti hatásnyelvekkel, 
természeti kommunikáció útján történik (9. 10. f.) A külön-böző 
tárgyak, jelenségek, helyzetek, szükségletek között 
hatáskapcsolatok fedezhetők fel. Ezek adják az összefüg-gések 
alapján történő megértés és problémamegoldás lehe-tőségét... 
Az emlékezéshez, a megértéshez, a természeti 
kommunikációhoz szükséges természeti nyelvek kiemelkedő 
jelentőségével. Amelyeket az együttműködés során mind a 
Szubjektum, mind a környezete megért. 

Az értelmes működés megoldja a környezetkap-
csolatok bonyolítását, a saját érdek érvényesítését, az 
önkontrollt, a szabályozást. Eközben új igazságokat keres és 
talál, realizálja képességeinek bővített újratermelését. A 
Szubjektum fontosnak minősített emlékeit előhívhatóan 
memorizálja. 

Erőkifejtése a cselekvés irányába feszül és helyzetek-re 
célszerűsítetten változó ismétlésekkel ér célhoz. 

A létező természeti funkciójának megfelelő körben 
szubjektíven kell érzékelni- kiválasztani- értékelni a környe-
zetből érkező hatások egyvelegét ahhoz, hogy azok szük-séges 
és érthető gondolatokká, hasznos információkká váljanak. 

A téridőszervezettség kapcsolatok a téridőpontok 
jegyeiben válnak megismerhetőkké, létszükségletekké a 
jövő „lét- működés- szervezettség formájának" kiválasz-
tására, alakítására. 

A választás –kritikus döntés,– amely határozott 
irányba tereli a jövőt. 

 



 
Az ARSZO együttműködése a saját- és környezete lét- 

működés- és szervezettségformá-ival emlékezeti tudáson alapul 
Tudattartalmát észlelésben megragadott dolgok alkot-ják. A 
korszerű tudás megelőző tudásra épül és működtetése bővülő 
tudással, alkotással jár. 

A fejlődés során egymásra épült lét- működés- 
szervezettség- koordináció minden létező saját képes-
ségeinek és funkciójának megfelelő örökölt és szerzett 
célprogram; természeti értelem, komplex természeti nyelv, 
természeti gondolkodás, természeti tudás, ter-mészeti 
tudat, természeti kommunikáció, természeti szabályozás. 

A létező jelenfolyamatának jelenpillanatában „geneti-kai“ 
adottságai határolt képességek, amelyeket nem képes túllépni. 
Csak az ismereteknek megfelelő hatásokat képes megérteni és 
hasznosítani szervezettsége szinvonalán. MINDEN 
TELJESÍTMÉNY ALAPKÖVETELMÉNYE AZ AL-KALMAS 
TUDÁS.  

A társadalmi szervezettség képességeinek határaira ezt 
az általános elvet ismerte fel Jánossy Ferenc, és írta le a 
fejlődés trendvonaláról szóló munkájában, lényegében: a 
társadalmi tudásküszöb a társadalmi fejlődés felső határa 
(I/69/150-152. o.).  

Más szerző munkájából idézve: "A tudás a fejlődés- és 
ezen belül a társadalmi teljesítmény növelésének is elemi sejtje. 
A célszerűen racionalizált munka nélkülözhetetlen szükséglete a 
tudás bővített újratermelése.(I/75/20. o.).  

Az alapigazság nemcsak a társadalmi szervezettség 
szintjére igaz. Az ARSZO értelmi képessége a teljesítmény 
kritériuma, a létezésfolyamat nélkülözhetetlen feltétele, a tér idő 
szervezettség környezetváltozásfolyamat alapkövetelmé-nye.  

Minden ARSZO-, így az Ember számára is gyakran 
−problémáinak legfontosabb eredője− az egyes rendszerek (pl.: 
a család-, vállalat-, intézmény-, ágazat-, állam-, stb.) 
vezetésének elégtelen (szak)tudása, képessége-, célszerű 



szubjektív aktivitásának elégtelensége az irányított rend-szerek 
feladatainak megoldásához. 

Nélkülözhetetlen alapkritériumok: alkalmas képes-ség, a 
szubjektív aktivitás, a kényszerpályás felelősség. 

A tudás az én, a Szubjektum vonatkozása. 
Fogalomkörét a Természet általános nyelvére fordítva, a 
létező számára: 

• a felfogott hatás = érzéklet, 
• az érzéklet = információ, 
• az információ = megértés, 
• a megértés = ismeret 
• a „megőrzött ismeret" = „tanult ismeret" 
• a tanult ismeret = tudás 
• a tudás = az ismerethasznosítás egyedi képessége 
• a tudat = ismétlésekkel igazolt tudás = céltudatos ismeret, a 

valóság szubjektív képe a szubjektív aktivitás egyik 
komponense. 

Minden Szubjektum a legegyszerűbbtől a leg-
bonyolutabbig rendelkezik az önmegvalósításhoz szük-
séges örökölt képességekkel, tudással, természeti tudat-tal 
a szervezettségtől függően kifejlett formában.  

Ezt a körülményt csupán a biológiai szervezettség 
szintjére már több tudós felismerte. Pl: Szádeczky-Kardoss 
Elemér teljesen más úton jutott el az Új TF-hez hasonló 
megállapításáig (I/122/15. o.), így ír: „...kódjaikkal bizonyos 
előrelátást tanúsítanak már a növények is. Így a ‚tudat’ 
kezdetleges formában a növényeknél és fokozottabban az 
állatoknál is megjelenik. Ezt a kezdetleges, de emberi szinten is 
továbbműködő tudatot a köznyelv ösztönnek nevezi.” „... még 
kezdetlegesebb /.../ a ‚reflex’... Ezeket és a többi alapvető tudati 
szinteket az 1/1. ábra az idő függvényében elrendezve mutatja.” 
(I/122/19. o.).  

Majd (I/123/22. o.) írja „Lefelé a biológiai tudati tarto-mány 
az érzelmek, szenvedélyek, ösztönök szintjén keresz-tül a 3 és 
fél milliárd éves élet kezdeti egyszerű biológiai reflexéig nyúlik.” 

 



 
Szádeczky Kardoss és a szerző felfedezé-seinek hasonlósága 
azért bír jelentőséggel, mert az, az Új TF teljes Univerzumot 
átfogó felfedezésrendjének keretébe illeszkedik. 

A magasabb szervezettségű ARSZO képessé válhat 
megérteni az alacsonyabb szervezettségűt. Megtanulhat 
kommunikálni is az alacsonyabb szervezettségű szinvona-lán. 
Az alacsonyabb szervezettség azonban magasabb szer-
vezettségű kommunikációra nem-, vagy csak segédeszkö-
zeivel- és csak korlátozott mértékben képes.  

A működés folyamatában a természeti gondolkodás a 
Szubjektum önmagával, valamint környezetével foly-tatott 
kommunikációja, a célszerű tevékenység problé-máinak 
feltárása és megoldása érdekében. 

A jelen helyzeti problémáihoz hasonló, de a múltban 
„átélt" helyzetek, szimbolizált környezeti hatások és „minő-sített" 
emlékeinek visszaemlékezésével, –az emlékezeti tu-dás 
megjelenítésével– összehasonlító értékelésével lénye-gében a 
jelen eseményei és a mult ismeretei kommuni-kálnak a jövő 
érdekében. 

Az emlékezeti tudás kialakításának lényege a tanu-
lás, – a megértésen alapuló feladatmegoldás szükséges 
képessége, amely nagyrészben az ARSZO kozmikus útján 
megszerzett és tárgyiasult örökölt képessége, a jelen 
folyamatának problémamegoldó képességével együtt. Amely 
természeti értelmi tevékenység. A szükséglet „tartósságával" és 
„feszültségével" összefüggő „beidegzés".  

Minden tudás valamilyenfajta rendszert és szerve-
zettséget képvisel és az ARSZO képességei kiválasztá-sának-, 
bővített újraelőállításának-, célorientálásának-, ered-ményes 
működtetésének alapvető kritériuma.  

A környezeti hatások érzékelése és az önérzékelő 
emlékezet; a valóságos jelenség megérintése nélkül 
működő természeti értelmi tevékenység; a szervezett-ségnek 
megfelelő „képzelet" akaratlagosan szubjektív célra irányuló 
ötvöződése. 



Olyan folyamat ez, amely a helyzetnek megfelelő jelenbe 
integrált emlékezeti tudás érdekorientált alkal-mazásán 
alapul; a létszükséglet és a célorientált műkö-dés 
realizálása- vezérlése- visszajelzése- szükségszerű 
korrigálása céljából. 

A természeti rendszerek és rendszerkomponensek 
minden működését; a természeti kommunikációt az ARSZO-k – 
környezetsajátos természeti nyelvei közvetítik. 

A természeti gondolkodás eredménye a természeti 
gondolat, amely természeti hatásnyelvek kifejezésével és 
közvetítésével a Szubjektum–környezet célszerű együttmű-
ködésének kommunikációs szabályozója. 

Idetartozó megjegyzés, hogy az ARSZO szerve-
zettségének növekedésével a külső környezeti „utasítá-sok" 
„közvetlen" végrehajtását mindinkább felváltja a 
Szubjektum érdekeivel egyeztetett „közvetett" végre-hajtás. 
Akció → szubjektív reakció-akció. 

Gond–gondolkodás–ráció–gondolat–nyelvi visel-
kedés: A gondolkodás mozgástere „szabad", határait a 
Szubjektum természeti értelmi adottságai körvonalazzák. 
Tevékenysége a téridőszervezettség horizont valóságára 
irányul, a mult emlékezeti tudására épül a létezés fenn-tartása-, 
a Szubjektum önmegvalósítása érdekében. 

A korszerű emlékezeti tudás az ARSZO kozmikus útján 
megismert –a tapasztalat és a szükséglet által minő-sített– 
reprezentált individuális ismeret. A saját múltja vilá-gának 
tartalmát és határait mindenkori „természeti emléke-zetének 
határai" jelölik. 

A gondolkodás a jelen új érzékleteit kapcsolatba hoz-za a 
mult –reprodukált– emlékeivel és célszerűen konstruált 
gondolatmodelleket alkot. A kialakult gondolat racionális 
rendszerben érzékelhető és reprodukálható szimbolikus 
gondolati jelhez kötődik. 

Idevonatkozóan ismertetni szeretném Hegel nagysze-rű 
meglátását: „Az ész arra törekszik, hogy az általánost, mint léttel 

 



 
bírót" határozza meg, azaz, hogy „létté, dologgá tegye." 

(I/55/262. o.). Igy az általános képzet egy tőle önké-nyesen 
választott külső anyagban szemlélhetővé teszi magát. (I/55/263. 
o.).  

A természeti gondolkodás a Szubjektum tárgyiasulás-ra 
törő tevékenysége, amelynek során a gondolatelemek ésszerű 
egységes egésszé szerveződnek; magukon viselve a 
Szubjektum–környezet kapcsolatok genetikai meghatáro-
zottságát. 

A Szubjektum számára a környezeti lét különböző 
jelenségeit a gondolkodás ötvözi érdekké, saját értékké, 
létszükségletté. 

Emlékezés nélkül nincs gondolkodás. Az emléke-zet, 
az emlékezeti tudás-, megismert, megtanult emléknyo-mokból 
épül fel. Tanulás- és ismeret nélkül nincs em-lékezés. Itt is 
érvényesül az ok-okozat egymásrautaltsága. 

A gondolkodás elválaszthatatlan az emlékezés meg-
szervezésének módjától. Az emlékezés közvetett tevékeny-ség, 
amely az ARSZO történeti múltjának potenciálisan jelenbe 
integrálható emlékeit és a közvetíteni képes ter-mészeti 
nyelveket foglalja magában. 

Például az Ember szervezettségi szinvonalán a külső 
környezettel való kommunikáció közvetítésére képes termé-
szeti nyelvei a különböző hatások, érzékletek és reakciói 
vonatkozásában: hő, nyomás, fény, hang, ütés, jelölés, mu-
togatás, beszéd, íz, rovásolás, hírvivőpálca, füst, kipu cso-mók, 
rajzolás, kép, szobor, írás, film, televízió, videó stb, stb. 

A gondolat- az ismeret létrejöttével tárgyiasul, mint 
valamire való racionális tudás, mint a Szubjektum tárgyi tu-dása, 
képessége, erőforrása. A környezet kincsévé azonban csak 
megnyilatkozás után válhat. 

A természeti gondolat kifejezése, valamely termé-
szeti nyelven közölt hatással közölt információ. Az érte-lem 
működése, a természeti gondolkodás célszerű mecha-
nizmusokkal dolgozik (rövidítések, ugrások, szelekciók, stb). 



Sok olyan fogást ismer, ami segíti: ismeretek, előző megol-dási 
minták, szabályok, logikai minták, struktúrák, stratégiák, 
kombinatív keresés, a lehetőségek végig gondolása, hipoté-zis 
és „elmélet” alkotás, elemzés, módszer, átstruktúrálás, 
összehasonlítás, stb hasznosítását. 

A természeti tudat a Szubjektum, valamint külső- és 
belső környezete megismerésének ismétlésekkel igazolt 
eredménye a valóság szubjektív képe. Aktív tényező, a mult 
eredménye a jelen szükséglete, a jövőbe ható szubjektív 
aktivitás irányultsága. 

Az Új TF felfedezéseinek sok alapvető tényezőjét már 
Hegel is meglátta, csak nem tudta megfejteni a maga össze-
függő valóságában. "A Természetet, akár mint egészet, akár 
pedig egyes termékeiben úgy kell felfogni, mint egy tudattal 
létrehozott művet." (I/71/66. o.)  

Sajnos le kell szoknunk arról az elképzelésről, hogy az 
Ember egyedül értelmes. Az értelmesség nem a biológiai-
társadalmi lét-, vagy az Ember privilégiuma, hanem minden 
ARSZO −szervezettségi szintjének megfelelő− tulaj-donsága. Az 
európai gondolkodás jelentős tényezője az anyag és szellem 
szembeállítása; ez azonban ellentmond a természet 
működésének. 

A természeti értelem, −gondolkodás−gondolat−tu-
dás−tudat−szubjektív aktivitás a jövő szolgálatában− a 
Szubjektum kritikus cselekvőképessége a létezés szorító 
viszonyai között. A Szubjektum és célszerű képességeinek 
bővített újraelőállítása minden alkotás, minden hatékonyság-
növelés előfeltétele. 

Az Emberiség legnagyobb gondolkodói érezték- 
sejtették- sőt határozott meggyőződésük volt, hogy léteznie 
kell valami mindenre kiterjedő egyetemes tudatnak, 
értelemnek, szabályozó erőnek: néhány nagy tudóst már 
idéztem, de kiszeretném egészíteni:  

 



 
• Marcus Aurelius filozófiájában olyan világképet rajzol, amelyben a 

világot a világértelem vezérli. A világot irányító totális 
szükségszerűség megismerésére szólított fel. 

• Giordano Bruno l592-ben a velencei inkviziciós törvényszék előtt 
mondotta: „... a Világegyetemben egy egyetemes gondviselést 
tételezek fel, amelynek erejéből minden él, növekedik, mozog és 
kiteljesedik..." 

• Ciolkovszkij l928-ban a következőket írta:  "Mi lehet hatalma-sabb 
az értelemnél?! Hatalma, ereje, uralma alatt áll az egész Kozmosz. 
A Kozmosz maga szüli az erőt, amely aztán irányítja. Ez az erő 
hatalmasabb a Természet minden más erejénél." (I/39/270. o.)  

• Max Planck l929-ben a berlini Harnack házban tartott 
előadásán a következőket mondta: „... a Világmindenség- 
ben (...) fel kell tételeznünk egy tudatos, intelligens tudat 
létét. Ez a tudat minden anyag őstalaja."  

(Idézet: Erich von Daniken: Sötét kőkorszak? c. könyvéből. 
Háttér Kiadó Budapest, l992. l47. old.). 

• Marx Károly az epikuroszi természetfilozófiáról írott dok-tori 
disszertációjában összehasonlította Demokritosz és 
Epikurosz atomelméletét. Majd így foglalja össze fejte-
getéseit „... az atom nem más, mint elvont egyedi öntudat 
természeti formája: ugyanúgy az érzéki természet csak a 
tárgyiasított empirikus egyedi öntudat."(I/95/88. o.) 

• Civilizációs energia. Az Ősszubjektum Ősértelme az 
Ősrobbanást követő változó létformákkal együtt szárma-
zódott- és szerveződött át a maguk létezésfolyamatában 
bármely ARSZO téridőszervezettség pillanatáig elért 
természeti értelmének sajátos színvonalára. Téridőszer-
vezettség kényszerfolyamat hatására fejlődik tovább. 

Ebben a létfolyamatban a létformák átmenetiek, 
azonban a létezésük során alkotott tudás-, –annak 
környezeti szükségességével összefüggően– a környe-
zetbe is beépül, memorizálódik és terjed tovább, túlélve 
alkotóját. 



A túlélő egész rendszere kozmikus útján szerzett tudás 
ARSZO, amely minden “téridőszervezettségpillana-tának” 
kozmikus kódja szerinti rendszerként létezik tovább, és működik 
együtt környezetfolyamataival. Nevezhetjük civilizációnak, 
képességeit pedig civilizációs energiának. 

Az ARSZO természeti értelme az, az eszköz, amelynek 
segítségével képes meghaladni önmagát: 
• az értelem szolgál az értelem meghaladására, erre más nem 

alkalmas 
• szervezettségének növekedésével megnőnek képessé-gei; 

minél racionálisabban szervezett annál több a vá-lasztási 
lehetősége és annál nagyobb a jó választás esélye 

• a legkedvezőbb lehetőség megtalálása a bővitett önmeg-
valósítás optimális mértékének lehetőségét adja 

• Legmagasabb szinvonalán mindinkább a bármely törvény 
szerint való felbontás, s a bármely rendszerré való össze-
rakás képességének iránya jellemzi. 

A cselekvőképesség–arányosság az ARSZO észre-
vevőképességével-, szervezettségével-, potenciális lehető-
ségeivel-, szubjektív aktivitásával arányos. Civilizációs ener-
giahányadát szervezettsége, a környezeti együttmüködés-hez 
rendelkezésére álló képességei és eszközei minősítik. 

A létezés elválaszthatatlan a tapasztalati tanulástól. A 
tanítás, nevelés, önképzés ugyancsak célszerű tanulási 
folyamat. Eredménye a „tervezésre, szervezésre, működte-
tésre" alkalmas tudás bővített újratermelése; a múltra épült 
jelennek a jövőbe történő tudatos átvitele. 

Az ARSZO szervezettségének növekedésével a szub-
jektivitása és a szubjektív aktivitása is nő. A célszerű tudás 
fejlesztése és hasznosítása dinamikus erő és erőforrás. A 
CIVILIZÁCIÓS ENERGIA CÉLSZERŰEN SZÜKSÉGES FEJ-
LESZTÉSE MINDEN LÉTEZŐ SZÁMÁRA A FEJLŐDÉS-, A 
HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉNEK LEGHATÁSOSABB 
ESZKÖZE A SZORÍTÓ SZÜKSÉGTŐL HAJTOTT MINDEN 
PROBLÉMÁJÁNAK MEGOLDÁSÁRA.  

 



 
 
 
 
9. Természeti kultúrák. Természeti nyelvek. 

 
Mielőtt elmélyülnénk e témakörökben Galileit szeret-ném 

idézni: “A filozófia meg van írva abban a hatalmas könyvben, 
amely állandóan nyitva áll szemünk előtt (a könyv a 
világegyetem), de nem értjük meg a könyvet, ha előbb nem 
tanuljuk megérteni a nyelvet, /…/, amellyel íródott.” Majd 
Parmenidész és Hérakleitosz gondolatát az egyetlen igaz-ság 
és bizonyosság az örök változás. A világ megisme-résében 
elsődleges kalauzaink az érzékszerveink. “Nem léphetünk 
kétszer ugyanabba a folyóba” − mondta Herakleitosz. (I/62/36. 
o.)  

A természeti kultúrák a lét megnyilvánulásai. Minden 
létező = ARSZO = természeti kultúra. Az Ember és az emberi 
rendszerek nem kivételek. 

Létezésük- működésük- külső- belső környezeti 
együttműködésük kommunikációs kényszer-szabta 
hatáskommunikálás útján-, sajátos természeti nyelvek 
közvetítésével formálódik. Minden hatás mennyiségi 
jellemzőkkel is bír. 

A környezet minden megnyilvánulása értelmes közlés. A 
létezők e hatásokat, jelentéseket természeti nyelvek segít-
ségével értelmezik. Minden létező −múltjából örökölt− a 
kozmikus kódjában meghatározott funkciójának és 
szervezettségének megfelelő természeti nyelvek vételére és 
adására képes. Ezeket környezete jellemzően megérti, mert 
történetiségében környezetével egyeztette. 

Ausztrália Őslakóinak vélekedése szerint: „Minden egyes 
Ős szája szóra nyílt és megnevezte magát: ‚Én vagyok a Kígyó’. 
−’Én vagyok a Kakadu’. ‘Én vagyok a Mézhangya’. (I/29/319. 
o.), stb. “Az Ősök mindegyike, /…/ kimondott egy másik Nevet. 



Aztán /…/ egy harmadik Nevet.” (I/29/319. o.), stb. “… életre 
szólítva a dolgokat, versekbe szőve a Neveket.” Bármerre 
mentek és bármit tettek is, ezzel Ösvényt hagytak maguk után.” 
(I/29/319. o.)  

Az Új TF úgyvéli, hogy Galilei, Parmenidész, Herakleitosz 
és az ausztrál őslakók is ráéreztek a természeti nyelvek 
kozmikus útjára.  

A létezés, kooperációk szükségességével és egymás 
befolyásolásával jár, kommunikálás útján, természeti nyel-
veken. 

A létezők a saját környezeteikkel egyeztetett −az 
együttműködés során kifejlesztett és memóriájukban őrzött– 
jelrendszerekkel kommunikálnak. Olyan nyelvi lét- működés- és 
szervezettség formákkal, amelyek komplex természeti nyelvük 
korszerű színvonalával –a nyelvi szimbolizáció szer-
vezettségével– és potenciális lehetőségeik szerint nyilvánul-nak 
meg.  

A Természet- és minden részének működését-, 
együttműködését természeti hatás nyelvek sokasága közvetíti. 

Ezek az egyszerűtől a bonyolultabb rendszerek 
fejlődéstörténetében fokozatosan szerveződnek. Pl: az 
Ősrobbanást követő első rendszer első jeleitől az 
Univerzum bármely korszerű rendszerkomponensének 
jelenéig követhető a természeti nyelvi fejlődés. A 
legáltalánosabb természeti rendszernyelv a természeti 
matematika, amely a lét- működés- és szervezettségformák-, 
viszonyaik-, változásaik kifejezésére −mennyiségi hatás-
kommunikációra− alkalmas, és amelynek alapján szervező-dött 
minden más természeti nyelv az egész Természetet átfogóan.  

A hatások szimbolikus egységben kódolt- érte-
lemmel felruházott természeti nyelvi jelentések −képzelt, 
vagy valóságos− mennyiségi jellemzőkkel. A megértett 
hatások információk, amelyek újabb hatásokat keltve 
kölcsönösen ismert nyelvrendszerek közvetítésével cseré-
lődnek szervezettségük szinvonalán.  

 



 
Mind a külső-, mind a belső kommunikáció a létező 

létfeltétele.  
Minden energia-, minden feszültség, mozgás és 

változás mögött természeti értelmi tevékenység áll.  
A nyelvi kifejezés szimbólumában a vele asszociált 

értelmezés −információ− tárolódik.  
A jelek, jelrendszerek nyelvi összefüggésének értelmi 

kibontakozása azok egymásutániságával (pl: számok, hie-
roglifák, abc., írás, hangok, beszéd, kommunikálás, stb.) és más 
jellemzőikkel (pl: kiszolgált funkció, létforma, szerve-zettség, 
mennyiség: tömeg, távolság, sebesség, erősség, stb.) 
jelentkezik. Általában a részletek elemzése nélküli összefüggő 
rendszer létformát és sokaságot jegyez meg (pl: ménes, hullám, 
tenger, molekula, sejt, galaktika, stb., stb.), szimbolikus 
hasonlatossággal. 

Az Ember is a Természet része és a többi létezőtől 
lényegében természeti funkciójával, lét- működés- és szer-
vezettségformájával különbözik. Egyesek természetes és 
mesterséges nyelveket különböztetnek meg, pl: anyanyel-veket, 
matematikai logikai nyelveket, stb., stb. Azonban nincs 
mesterséges nyelv. Ha létezését feltételeznénk, akkor azt is 
meg kellene állapítanunk, hogy minden létező−kör-nyezet 
közötti problémamegoldás nyelvalkotása is mester-séges; 
vagyis is minden természeti nyelv mesterséges. 

Univerzumunkban a szám az Ősszubjektum EGY 
rendszer egységétől ered; amely a tágulási időszakban 
sokasodik, majd a szűkülés időszakában ismét az EGY 
irányába tart. Létezésüket, viszonyaikat, változásaikat stb. A 
Ztermészet matematikája, mint a legáltalánosabb rendszer-
nyelv képes kifejezni.  

Az Ősszubjektumtól eredően minden rendszerkom-
ponens önmaga számára egy rendszert képez, környezetei 
pedig a számok sokaságát jelentik. Ezzel a gondolatkörrel 
sokan foglalkoztak. Az ismeretek akkori színvonalán már 
Püthagorasz is megsejtette a számok és a Természet kap-



csolatát. Szinte közismert a mondás: Számok segítségével 
ismerhetjük meg a világot. 

Az őskori művészet legkorábbi jelei az őskori jel-beszéd 
jeleinek rögzítésére szolgáltak. 

A Szubjektumok a környezeti hatásokat mint akciókat 
értelmezik és az előidézett helyzetváltozásaikkal összefüggő 
létszükségletreakció- akciójukat a funkciójuknak és a szerve-
zettségüknek megfelelő természeti nyelvi kifejezésmódokon 
fogalmazzák meg (ld., később). 

A természeti nyelvek alapvető egységei, mint ismer-
tetőjelek két ellentétes jelentés egyikét hordozzák, amelyek a 
használó az ARSZO szervezettségnövekedésével változ-nak. 
Ilyenek pl: a véges-végtelen, a vonzás-taszítás, jó-rossz, 
szükséges-nemszükséges, kell-nemkell, meleg-hideg, görbe-
egyenes, kedvező-kedvezőtlen, kicsi-nagy, alul-felül, fel-le, bal-
jobb, ég-Föld, éjszaka-nappal, igen-nem, stb. A kettős 
szembeállítások rendszereinek alapvető sajátossága, hogy 
nyelvi megfogalmazása és kifejezésmódja a Szubjek-tum 
funkciójának és szervezettségének megfelelő bonyolult-ságú 
nyelvi rendszert alkot. 

Minden létező kozmikus kódja −történeti jelenfolya-mata− 
a kozmikus útja során érzékelt és használt kódok jelenbe 
integrált teljesítménye. A Szubjektum a nyelv elsajá-tításának és 
továbbfejlesztésének előfeltételeit “anyanyelvi szinten” magában 
foglalja. Változása időigényes folyamat. Itt bontakozik ki a saját 
múlt ténye, a jelen létszükséglet dominanciája a jövő 
összefüggésében.  

A nyelvek fejlődésének univerzalitása a hatások értel-
mezett kommunikációs jeleinek olyan átalakítása, amelyek 
láncolatából más jelek felépítése −a Szubjektum-környezet és 
együttműködésük nyelvének értéktöbblet-, képességtöbb-let 
előállítása− történik… a kommunikáció Szubjektum-objek-tum 
relativitás (É) folyamatában. 

 



 
Minden ARSZO természeti nyelve csupán a vélt, vagy 

valós valóság szimbolikus kifejezésére alkalmas és a szer-
vezettség változásával együtt változik.  

A természeti nyelvek szervezettségének változása 
szorosan összefügg az ARSZO-k jelen pillanatáig memó-
riájukban tárolt komplex természeti nyelvek bázisainak 
állapotával, amelyekre építve változik a nyelv.  

Így a különböző funkciójú és szervezettségi szintű 
különböző létezők nyelvei sajátosak és sajátosan változnak. 
Emberi példával élve, az írás nélküli társadalmak és egyedeinek 
hagyományai más-más módszerekkel memorizá-lódtak és 
hagyományozódtak át, amelyekre épülve alakultak ki a 
hatékonyabb memóriák, stb.  

Azonban minden nyelvre jellemző, hogy az új hely-zetek 
igényének megfelelő jel, jelzés, jelrendszerek hatás-
szimbólumok használata során alkalmazott kombinációk 
ismétlése, tárolása, tovább kombinálása során fejlődik az 
ARSZO értelme, a memóriája, tudása, tudata, a képességei és 
a környezettel egyeztetett természeti nyelv. 

A látszólag felfoghatatlannak- megismerhetetlennek tűnő 
bonyolult- szövevényes természeti nyelvrendszerek- és 
kialakulásuk- valamint összefüggéseik megértéséhez az 
Új TF megismerése- és következetes alkalmazása 
megfelelő segítséget képes nyújtani. 

A természeti nyelvek –kommunikációk céljára hivatott 
jelrendszerek – sajátos nyelvi közösségekben 
érvényesülnek és a kommunikáció fejlődése során 
szerveződtek olyanná, amilyenek. 

A természeti kultúrák érintkezésének kommunikációs 
formái és feltételei, tér- idő- szervezettség környezetben 
működő természeti erők jelenbe integrált teljesítményei. 

A Szubjektum múltjának megfelelő egymásra szer-
veződött szervezettségek jelenbe integrált kommunikációs 
nyelvrendszerei a domináns nyelv mellett működnek egy-mást 
kiegészítő komplexitásban. 



Az Univerzum természeti nyelvei genetikailag 
összetartoznak. A természet legáltalánosabb rendszernyelvére 
a természet matematikájára épülnek. Jeleik- jelrendszereik a 
történeti genézis során előfordult, valamint környezeti helyzeteik 
jelenbe integrált szimbolikus jelentései, –megtanult– lét- 
működés- szervezettség formák– és szabályaik, amelyek a 
Szubjektum környezeti együttműködése során változnak. 

A nyelvi fejlődés előfeltétele a nyelvi tradíció. 
Minden Szubjektum- minden természeti kommuniká-ció- 

minden természeti nyelv genetikai fejlődésének alapelemei; az 
Ősszubjektum- az azt követő ARSZO-k és környezetviszonyaik 
lét- működésformáinak és szervezett-ségi szintjeinek 
±változásai. 

Az ARSZO szimbólumalkotó tevékenysége keretében a 
környezetből érkező hatást szimbolikus képpé; információ-vá 
kódolja és a létszükségletreakcióval együtt memorizálja. 

A szimbólum a dolgok, események, stb., tartalmának 
korlátozottkörű absztrakt fogalmi meghatározása. Az alkotott 
kép megnevezése. Nem maga a dolog, csupán a szimbólum-
alkotás során létrehozott jelentéssel felruházott „kód", a 
létezőben kialakult „név”, amely alkalmas a hozzá fűzött 
információtartalom kifejezésére.  

A szimbolikus tartalom önmaga is rendszerként funk-
cionál. Tradíciók és tanulási folyamatok útján közvetítődik 
környezeti együttműködés során. Másrészt a jelen tárgyi 
jelenségei, valamint a mult tárgyait és jelenségeit jelölő 
szimbólumok közötti kapcsolatot teremt az ARSZO értelme 
segítségével. 

A Világmindenség és minden rendszerkomponensé-nek 
története ilyen együttműködő szimbólumok hagyomány 
rendszere. 

A nyelvet ismerők természeti értelmében kialakult rend, 
csak akkor funkcionál, ha a környezetváltozás hatása a korábbi 
ismeretek felhasználásával felismerhető, megtanul-ható. S 
miután ezek általánossága a létező természeti funk-ciója körül 

 



 
csoportosul, öröklésük is a mindenkori funkció körüli ismeretek 
használatára összpontosul. 

Minden Szubjektum és környezeti együttműködése 
egyedien sajátos. Egyedi környezete-, természeti emlékei-, 
nyelvezetei-, gondolatai-, tudása-, képességei-, funkciói- stb., 
saját világában léteznek, mint önmaga története szim-bólumos 
tárgyiasulása. Ez is közrejátszik abban, hogy a különböző 
Szubjektumok környezeti érintkezése és együtt-működése 
eltérő. 

Bármely térben időben szervezettségben bármely 
ARSZO konkrét természeti nyelvei „genetikailag” meg-
határozott specialitások. 

A történeti téridőszervezettség folyamat hatására lét-rejött 
Szubjektumok, valamint természeti nyelveik- struk-túrájuk-, azok 
sokáttételes különbözősége-, és eltérő tér- idő- szervezettség 
környezeteik-, továbbá környezet-változás folyamataik 
különítik el az egyedi nyelveket egymástól és az eredetileg 
közös természeti nyelvtől, a Természet matematikájától. 

Minden természeti nyelv szervezettsége kozmikus 
útján egymásraépült komplexum. A kommunikálás során így 
is működik. Pl.: a társadalmi szervezettség hangnyelve a 
megelőző gesztusnyelvvel- a látással- a hanggal- valamint a 
biológiai- kémiai- fizikai- erőtér- térerő- és az ősenergia 
szervezettség komplex nyelvemlékeivel együtt teszik hatáso-
sabban érthetővé a nyelvi közlést. 

A természeti nyelveknek egy része „céltudatosan", 
másrésze „tudat alatt" működik szükség szerint. Olyan 
természetesen, hogy már észre sem vesszük. 

A természeti nyelvrendszerek az ARSZO-k értelmé-től 
és gondolkodásától elválaszthatatlan kommuniká-ciók 
termékei. 

Minden Szubjektív Objektum rendelkezik a funk-
ciójának és szervezettségének megfelelő természeti 
nyelvrendszerekkel.  



A szervezettségének megfelelő komplex termé-szeti 
nyelvek a legáltalánosabb rendszernyelv: a Természet 
matematikájára épültek sajátos hatás-mennyiségekkel. 
Jellemzőik:  

• a „tiszta energia" ősi feszültség nyelve, 
• az Ősszubjektum energiaszervezettség nyelve, 
• a térenergiák energiaszervezettség nyelve, magukban a 

megelőző nyelvekkel, 
• erőtérszervezettség nyelvrendszerek, magukban a megelőző 

nyelvekkel, 
• fizikai szervezettség nyelvrendszerek, magukban a megelő-ző 

nyelvekkel, 
• kémiai 

• szervetlen szervezettség nyelvrendszerek, magukban a 
megelőző nyelvekkel, 

• szerves szervezettség nyelvrendszerek, magukban a 
megelőző nyelvekkel, 

• biológiai szervezettség nyelvrendszerek, magukban a megelőző 
nyelvekkel, 

• társadalmi szervezettség nyelvrendszerek, magukban a 
megelőző nyelvekkel 

• programozott céltudatos szervezettség nyelvrendszerek 
programnyelv szerint, magukban a megelőző nyelvekkel  

• mindezek sajátos átmenetei a megelőző nyelvekkel, 
• stb., amelyek sajátosan a fentiektől eltérőek is lehetnek. 

Az információ-, a hatás és mennyisége sokféleképpen 
kódolható és dekódolható; azonban mindig csak a Szubjektum – 
környezet szervezettségi szinvonalán, általuk megérthető 
nyelvformákban. 

Giordano Bruno szerint a gondolkodás belső írással 
ábrázolja, amit a Természet külső írással ábrázol. Einstein az 
egész fejlődésmenet első szakaszaként emelte ki az anyagi 
tárgy kialakulásának fogalmát. Max Planck a tárgyak 
tárgyakként való érzékelését tekintette a kiinduló, az alap-vető 
mozzanatnak „a reális világ" megismerésében. 

 



 
Piage a fejlődést tanulás hatásának tulajdonítja. Lénárd 

Ferenc azt állítja, hogy: az ismeretfelhalmozódás és 
hierarchikus elrendeződés a fejlődés nélkülözhetetlen felté-tele. 

Az ARSZO és a környezet együttműködésének téridő-
folyamatában a környezetváltozás dolgai-, eseményei-, 
helyzetei stb., szimbólumokká- különböző szervezett-ségű 
jelrendszerekké „nevekké" fogalmakká “gondola-tokká” 
tárgyiasultak (8. f.) 

A természeti gondolkodás belső írását a gondolat ter-
mészeti nyelvi megfogalmazásával, közlésével = hatásával a 
Szubjektum a környezetébe is „átmásolja" memorizálja. 

A Szubjektum fogalomalkotásának szerveződése: 
-  a környezetváltozás         közölt                 hatás 

-  a hatás                             érzékelt              közlés 

-  a feldolgozott                    közlés                észlelet, információ 

-  a feldolgozott                    észlelet, inform.  érzet,  

-  a feldolgozott                    érzet                   képzet 

-  a feldolgozott                     képzet               fogalom 

-  a feldolgozott                     fogalom              következtetés 

-  a feldolgozott                     következtetés     ítélet 

-   stb. 

A valóság az ARSZO értelmének feldolgozása és 
általánosítása révén absztrahált valósággá, az elvont 
gondolkodás alapjává alakul. Segítségével lehetséges a 



Szubjektum tér- idő- szervezettség-horizontjának-, illetve 
információ- kommunikáció határának kibővítése. 

A természeti nyelvi „szókincs" révén a hozzátartozó 
grammatikai játékszabályokkal a szimbólumok, mint a dol-gok- 
jelenségek korlátozott pontosságú helyettesítői úgy 
használhatók, mint, ha maguk a dolgok jelenségek lennének. 

A Szubjektumokban a szimbólikus világok saját „életet" 
nyernek. A térerők–anyagok–élőlények, stb., világfolyamatai 
működésképtelenek lennének szimbólumok nélkül. A tudatos 
fogalmak által közvetített szimbólumok a létszükséglet cél-
szerűségével tételezik a “cselekvést.”  

A fogalmak térben és időben is egymáson kívül vannak, 
mint minden létező. Az ARSZO téridőszervezettség 
folyamatában az értelmes tevékenység kapcsolja össze őket, a 
gondolkodás számára racionális gondolatokká, elméletek-ké; a 
jövő irányába ható általánosításokon alapuló következ-
tetésekké természeti nyelvek megfogalmazásában. 

Ez teszi lehetővé a Szubjektum számára, hogy ki-
terjessze műveleteinek mezejét, hogy fennmaradását és bő-
vített önmegvalósítását a környezet változó viszonyai között is 
realizálni tudja. 

Minden természeti nyelv környezet–ARSZO keretek 
között működik. Azt a nyelvi jelrendszert lehet felismer-ni, 
amelynek szimbolikus képe már adott. Konkrét nyelv-
közösségbe az tartozik, aki érti és műveli a nyelvet. 

Ez közvetve azt is jelenti, hogy minél közelebbi az 
ARSZO téridőszervezettsége az Ősrobbanás téridőszerve-
zettségéhez, annál általánosabban ismertek a természeti 
nyelvek. Minél távolabbi, annál kevésbé általánosan, illetve a 
kiinduló nyelvre épült, de annál elvontabb és bonyolultabb a 
kozmikus útján kialakított nyelv és annak megismerése. Pl.: a 
hőmérsékletváltozás, mint a környezetváltozás 
hatáskommunikációja az egész Univerzumban ismert, de pl.: a 
Földön létrejött szerves- biológiai-, és társadalmi 
szervezettségek absztrahált természeti nyelvbeszédei már 
kevésbé. 
 



 
A nyelv a Szubjektum számára a fennmaradás: az 

önmegvalósítás és alkalmazkodás alapfeltétele. 
Az Univerzumban- –a Földön és az élőlények között is–, a 

korszerű nyelvi rendszer elsődlegesen nem a 
Szubjektumban, hanem rajta kívül van.  

Azonban számára a kozmikus kóddal örökölt és a 
környezet nyelve létfeltétel, kötelező norma, a környe-zettel 
való együttműködés kommunikációs létszükség-lete. 

A természeti nyelvrendszerek a természeti gondolatot és 
jelentését meghatározott módon kapcsolják össze ön- és 
környezet szabályozó nyelvi kifejezéssé. 

A Szubjektum–környezet kommunikációja az örökölt- 
illetve „tanult" lét- működés- szervezettség formákhoz iga-zodó 
saját környezeti természeti nyelveken történik. A Szubjektum a 
saját azonosságát- és környezetéét is „természeti 
anyanyelvén" fogalmazza meg. Az „anya-nyelv" a Szubjektum 
tradíciója. 

Minden nyelv megértése szervezettségtől és a funk-
ciótól függő természeti értelem és gondolkodás, sajátos 
normájának függvénye. Kozmikus úton kialakult segédlet a 
korszerű létezés számára. A környezeti kommunikációs jel- és 
nyelvrendszer alkalmazási kényszerpályája a téridő-
szervezettség folyamatban bontakozik ki, ezért környezet-
specifikus. Közvetítőképességét az alkalmazók memóriája, 
valamint érzékelő- megértő- kommunikáló képessége hatá-rolja 
be. 

Az érzékelés, feldolgozás, megértés, a kommuniká-lás 
képessége tehát korábbi tanulási folyamatok- és emlékezeti 
tudás eredménye.  

Minden Szubjektum működése és változása termé-szeti 
nyelvekben kódolt információk érzékelésével- feldol-gozásával 
és felhasználásával jár. 

Ez a kód hatásszimbólumok környezettel egyeztetett 
nyelvrendszere, amellyel a megértett hatás = információ 



memorizálható, képzetesen visszahívható és célszerűen 
felhasználható. 

A hatások érzékleteit a Szubjektum lét- működés- 
szervezettség formái emléktárában kódolt információkkal 
hasonlítja össze; a legmegfelelőbbet kiválasztja és jelenbe 
aktualizálva használja fel jelenfunkció igény közvetítéssel. 

Megismerés alapozza meg a nyelvi fejlődést és teszi 
lehetővé, hogy a felismert információk a nyelvi kifejezés 
számára folyamatosan hozzáférhetőkké váljanak. 

Kommunikálás csak kölcsönösen ismert jelrend-
szerviszonyban jön létre. A viszonyhelyzet a Szubjektum 
„téridőpillanata", amikor a környezettel egyeztetett termé-szeti 
nyelvei jelenbe integráltan működő képesek. Fejlődésük 
tartalmát és irányát a környezetváltozással együttjáró 
létszükséglet- és feszültsége határozza meg. 

A dolgok, események, történések olyan értékszimbó-
lumok, amelyek létszükséglet ±feszültsége a Szubjektum 
érdekét fejezi ki. A kommunikálás is érték az érdek, értékek, 
érdekek és feszültségeik kifejező képességével. 

A környezettel közölt hatás „működésbe hozott 
képesség", amely a környezet érzékelésének és gondol-
kodásának tárgyaként alkotójától függetlenné válik. A 
„gondolati tudás" fennmaradását- átalakulását- terjedését a 
környezeti megértés-, szükségszerűség-, és a lehetőségek 
határolják be. 

A „természeti gondolatot" az képes érzékelni és meg-
érteni, aki ismeri annak természeti nyelvét és felfogására 
alkalmas. A létezés mind magasabb szintű nyelvi absztrak-ciót 
kiván kultúrája fejlesztéséhez. 

Az emlékezeti és gondolkodási tudás, valamint a 
szükséges kommunikációs nyelvek ismerete a Szubjek-tum 
funkcionálásának, lét- működés- és szervezettség formái 
működésének feltétele és eredménye.  

A nem kellő tudás alapján űzött gyakorlat veszéllyel, 
bizonytalansággal és valószínűsíthető eredménytelenséggel jár. 

 



 
A Szubjektum szervezettségének megfelelő szinten 

sajátosan gondolkodik, új helyzeteknek megfelelő, új gon-
dolatokat alkot, kommunikál környezetével örökletesen és 
folyamatosan egyeztetett komplex nyelveken. 

A környezetben minden ARSZO a multjában alakította ki 
a maga jelen funkcióját, szerkezetét, szervezettségét. Ezért 
olyan komplex nyelvekkel és értelemmel rendelkezik, amelyek 
lehetővé teszik a külső- és belső környezeteivel való 
eredményes együttműködést. 

Az egész Univerzum a maga végtelenül sok ARSZO-jával 
hasonlóképpen működik. 

A Természet nyelveinek mindent átfogó lét- 
működés- és szervezettségformái: 

Minden jel, jelrendszer, minden változás értelem-mel 
felruházott jelentés; szimbolikus természeti nyelvi kifejezés, 
amelynek célszerű rendje a létezést és együtt-működést 
közvetíti.  

Minden fajta létezés a létezők környezeteikkel foly-tatott 
ilyen természeti nyelvű akció-létszükségletreakció, stb., –
hatáskommunikációfolyamat– eredménye. Kom-munikálás 
közben a konkrét létezők funkciójának és szer-vezettségének 
változásával együtt –kényszerpályásan– a konkrét természeti 
nyelvrendszereik is mind bonyolultabbá, célirányosabbá és 
szervezettebbé válnak.  

Ha arra gondolunk, hogy az Univerzumban minden rendű 
és fajta rendszerkomponens, –önmaga számára rend-szer– 
ilyen sajátos nyelvrendszerekkel működik együtt külső- és belső 
környezeteivel, akkor fogalmat alkothatunk a ter-mészeti 
nyelvek végtelen sokaságáról.  

Minden létező, minden tárgyiasult energiarendszer-
folyamat, –az Ember is– minden pillanatában memóriá-jában 
őrzött, a funkciójának és szervezettségének megfelelő örökölt 
hatáskommunikációs nyelvrendszerekkel létezik és 



működik együtt környezeteivel. Külső környezetének 
közvetítésével „a Természet egészével.” 

Az ARSZO fogalomkör minden létezőt magában foglal. A 
Természet minden nagyságrendű, szervezettségű, bár-mely 
térben- időben- szervezettségben létező, bármely fajta, bármely 
funkcióval rendelkező rendszerkomponense, –ön-maga 
számára rendszer = Szubjektum, de külső és belső 
környezetében bármi más számára objektumként funkcionál. 
Úgy is mondhatjuk, hogy minden megfigyelő Szubjektum, 
minden megfigyelt objektum. Ez a Szubjektum-objektum rela-
tivitás elve (É). 

A létezők történeti genézise során megtanult; –a 
mindenkori környezetváltozásnak-, a funkció és szervezett-ség 
változásnak megfelelően továbbfejlesztett hatáskommu-nikáció 
igényének megfelelő– jelentések, komplex nyelv-rendszerek 
nyelvi kényszert szabnak a „jelen” számára.  

Természeti nyelvi tradíció nélkül nincs működés. 
Univerzumunk energiaáramlásának jelenlegi folyamatában 
konkrét természeti nyelvrendszer, konkrét létező–környezet 
létezésfolyamatban ±bővített önmegvalósítással formálódik. 

A Természetben végtelenül sok természeti nyelv létezik. 
Azonban minden létező csupán a saját kozmikus útján 
szükségesnek minősített jelenbe integrált- és a jelen korszerű 
természeti nyelvrendszereit ismeri. Mindenkori komplex 
hatáskommunikációját természeti értelem közre-működésével 
bonyolítja. Minden hatás mennyiségi jellemzőkkel is bír. 

Jeleik, jelrendszereik a jelenfolyamat jelenségeit, a múlt 
memorizált szimbolikus jelentéseit az értelmes működés 
kapcsolja össze a létezés célracionális együttműködés-
folyamatában. Ennek során változik a környezet, változik a 
létező, változik a kommunikációt közvetítő nyelv. 

A Természet egészének hierarchikusan felépített 
rendszerkomponens, önmaga számára rendszer folyama-
tában minden létezővel egyeztetett természeti nyelvek 
közvetítésével külső környezet irányítás érvényesül 

 



 
környezet–létező sajátos hatáskommunikációja; −Szub-
jektum-objektum relativitás (É)− útján. 

A természeti nyelvek általános rendjében az emberi 
nyelvek nem képeznek kivételt. Csupán az Ember–környezet 
szervezettségének megfelelő szinten, mint bár-mely létező 
kozmikus kódjának megfelelő jelenfolyamata –
téridőszervezettségfolyamata– „jelenpillanatának megfelelő” 
szervezettségén működnek. A kozmikus úton szerzett, a 
környezetfolyamat során egyeztetett jelenbe integrált termé-
szeti nyelveken kommunikálnak. 

Ez a természeti nyelvi tudás minden létező kozmikus 
kódjához tartozik és létezésének-, −értelmes környezeti 
együttműködésének− előfeltétele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Természet kommunikációs rendszere. 
 

A kommunikáció a Természet egész világát, és annak 
minden rendszerkomponensét átfogja. A Szub-
jektum−objektum relativitás (É) szerint fejezi ki a 
kommunikálók összefüggéseit.  

Az ARSZO-k funkcióval, hatótérrel rendelkeznek. Más 
objektumokkal a tér és idő közvetítésével a szervezettségük-nek 
megfelelően korrigált jelzések útján hatnak egymásra. 

A kommunikáció a Szubjektum- és környezeteinek; 
együttműködéséhez-, létszükségletének kielégítéséhez infor-
mációk megszerzését és egymásnak megfelelő szükséglet-
reaktív kapcsolatba hozását jelenti. 

A Szubjektum annak a téridőszervezettségbeni hely-
zetnek a középpontjában helyezkedik el, amelyet valamely 
természeti nyelven kifejez. Minden kommunikáló fél önmaga 
számára Szubjektum. 

A kibernetika kérdéseinek megoldása nem attól függ, 
megértheti-e a gép az „én“ névmást, hanem attól, hogy képes-e 
ezzel összefüggésbe hozni a „másikról“ való álta-lánosított 
elképzelést. Az Új TF szerint erre nincs lehetőség. Ebben az 
esetben is a Szubjektum−objektum relativitás (É) áll fenn. A 
Szubjektum nem képes tökéletesen belelátni az objektum 
viszonyaiba és döntési szabadságának eredmé-nyébe. Ez a fő 

 



 
oka a kvantummechanika Einstein és Bohr által vitatott 
értelmezési problémájának.  

A környezet minden megnyilvánulása értelmes közlés. 
Önmaga számára a nyelv is Szubjektum, saját térrel, 

idővel, szervezettséggel, környezeti funkcióval. 
A rendszer- és rendszerelemtársak viszonyos-ságán 

alapuló létezés az alapvető értékrend, amely sajátos értékek 
természeti nyelvi közvetítésével szabá-lyozza az 
együttműködést természeti kommunikáció útján. 

A kommunikáció a kommunikálók olyan teljesítménye 
amely feltételezi a szervezettségnek megfelelő szubjektív ér-
zékelést, informácófeldolgozást, a döntés- és reagálás ké-
pességét, a szükséges természeti értelmet és “gondol-kodást“. 

A kommunikálás eszközei természeti nyelvi eszközök. 
A természeti kommunikálók és nyelvrendszereik a 

létezés végtelenségével egyidősek. Okuk a létezés, 
feladatuk a létezésfolyamatok együttműködésének és 
szabályozásának közvetítése. 

Minden természeti nyelv-, kommunikáció-, reagálás- és 
magatartásforma eredő elemei a lét- illetve az Ősszubjek-tum, 
és környezetének alaptulajdonságaira épülnek; az Univerzum 
általános létezéstörvényei szerint a természeti kultúrák 
létezésfolyamatával változnak. 

A kialakult komplex kommunikációs nyelvrendszer 
kommunikációs kényszert szab a jelen számára. 

Az Embernek is meg kell tanulnia a saját korszerű 
környezeti nyelvét. Ne higyjük, hogy az Ember csak anya-
nyelvén és a megtanult nemzeti nyelveken kommunikál kör-
nyezetével. Nemcsak az Ember, az állat, a növény, a szerves- 
és szervetlen anyag, hanem minden ARSZO kom-munikál a 
saját belső és külső környezeti nyelvein, valamint a 
szervezettségét megelőző funkciók- lét- működés- és 
szervezettségformák természeti nyelveit is használja. 

Csakhogy ez annyira megszokott és oly természetes, 
hogy észre sem veszi. Ennek bizonyossága, hogy szerve-



zettségétől függően érzékenyen reagál pl.: hőhatás- sugár-zás- 
elektromosság- vegyi és biológiai anyagok stb., stb., természeti 
nyelvi hatásaira.  

A Földön kívüli civilizációkkal való kapcsolat-teremtés 
lényege a kozmosz jelzésrendszereinek és össze-függéseinek 
megértése. Azonban az információk érzékelé-se-, dekódolásuk 
és a velük történő kommunikáció gyakran nehézségekbe 
ütközik; mégpedig a szükséges természeti nyelvismeret hiánya 
miatt. Ez természetesen nem csupán a Földön kívüli 
civilizációkra vonatkozik. Ez a probléma itt a Földön is fennáll. 

A kommunikációt és struktúráját minden objektum a 
saját spektrumának megfelelő szélességű és mélységű 
komplex természeti nyelvrendszerein keresztül képes 
realizálni. Ahhoz, hogy a Szubjektum helyesen értse a nyelvi 
hatást, előzetesen értenie kell a kapcsolatos hatás-nyelvet a 
konkrét kommunikáció szituációira. Természeti értelme a 
memóriájában tárolt adatokra támaszkodva pró-bálja előállítani 
az új helyzet igényének megfelelő többlet tudást. 

Az Ősrobbanást követően más utakon más természeti 
kultúrák fejlődtek. Azonban közös vonásuk, hogy minden 
ARSZO környezeti funkciójának és szervezettségének meg-
felelő természeti értelemmel bír. A tudás nem csupán az Ember, 
vagy a biológiai szervezettség sajátja.  

Tény, hogy a fényt, az atomot, a molekulát a csillag és 
galaktikarendszereket, a sejtet és a sejtrendszereket stb., stb 
más-más környezetekben más-más szervezettség hozta létre. 
Amelyek közül egyesek képesek lehetnek az informá-ció 
hatalmas mennyiségének összesűrítésére és akár pillanat alatti 
átadására. (Gondoljunk a saját számítógépeink ezirányú 
teljesítményeinek viharos fejlődésére.)  

Az is valószínű lehet hogy nem az emberi nyelvekhez 
hasonló szavak és számok rendszereivel dolgoznak, hanem 
szimbolikus fogalmakba tömörített más megoldásokkal. Hiszen 
amikor még az Ember nem létezett nélküle terem-tődtek meg a 
kozmosz és szűkebb környezetünk legnagyobb tiszteletet 
érdemlő természeti alkotásai. (V/281-282, 284. o.)  
 



 
Ezért új alapokra kell helyezni a kutatást. Alapvető 

kiindulás: az Ember és az emberi kultúra is −mint minden− a 
Természet része, amelyek a természeti nyelvekkel együtt az 
Ősrobbanást követő kozmikus úton fejlődtek a maguk kor-szerű 
kozmikus kódjáig. Ez a körülmény új és ered-ményesebb 
perspektívát képes nyitni a tudomány számára, az Ember 
számára ismeretlen megismeréséhez. 

A létező környezeti hatásérzete és annak eredmé-nye 
távolságkorrekciós érzet. Az ARSZO tér-idő-szerve-zettség 
horizontjában az esemény konkrét megtörténte, nagyságrendje, 
és a hatásérzékelés között a térbeni távol-ság függvényének 
megfelelő időeltolás, másrészt a távolság mértékével 
összefüggő hatáscsökkenés is tapasztalható. 

Vagyis az érzékelő téridőpillanatában csak a multban 
megtörtént esemény távolságkorrekciós tér- idő- 
szervezettség érzetét érzékeli korlátozottkörűen, és csak 
ennek megfelelően képes reagálni. Pl.: a miénknél magasabb 
szervezettségű hatást nem tudjuk megfejteni. Vagy látjuk a 
villámlást, de csak később ér hozzánk a hangja, vagy a Napon 
történt eseményeket csak kb., 8 perccel később érzékeli a Föld 
hatáskorrigált mértékben, stb., stb. Más csillagok, galaktikák 
stb., eseményei- és viszont, csak a távolságtól függő, esetleg 
sok-sok fényévvel később érzékelhetők. Ezzel összefüggésben 
az ARSZO tér-idő horizontja nem sík, hanem kúp alakú. 

A belső környezetben is hasonló a helyzet, csupán a 
külső környezethez képest nagyon kicsi tér- és nagyon rövid idő 
intervalumokkal. Az időeltolás a környezet közvetítési ideje, amit 
a kommunikációnál figyelembe kell venni. 

A Szubjektumban és környezetében a megőrzött 
emléknyomok helyettesítik a közvetlen észlelést. 

Nemcsak a távolságtól függ a közvetítési idő, hanem a 
közvetítő jelsebességétől és a hatótávolságtól is. Pl.: fény-
sugár, hanghullám, légnyomás, folyadéknyomás, hőmérsék-let, 
repülő tárgy, idegek, stb.,-től is. 



Az Absztrakt Reális téridőszervezettség jelene, 
valamint a környezeti kommunikáció tárgyát képező ob-
jektumok létformájának „élettartama", tér- idő- szerve-
zettség viszonyának-, hatóképességének összefüggése-, 
valamint az adó-, a közvetítő-, és vevő szervezettsége 
kritikusan behatárolják az információcsere lehetőségeit. 

A téridőponttól a távolság a tér- és idő paradoxon a 
közvetlen kommunikáció lehetőségének határt szab. Ez a 
probléma az Emberiség számára mind bonyolultabbá válik. Pl.: 
jelenleg a kommunikációs tér- idő- szervezettség korlát, stb. 

Az objektumok minimum és maximum irányába tartó 
nagyságrendjeinek, vagy a távolságméretek minimum-maxi-
mum nagyságrendű távolságai, a különböző elhelyezkedésű, 
távolságú- szervezettségű, egymáshoz viszonyított helyzetű 
objektumok információs, kommunikációs tér idő, szervezett-ség 
valamint individuális téridőszervezettség lehetőségei alapvetően 
behatárolják minden ARSZO kommunikációs lehetőségeit. 

Az Ember tudása nincs- és nem is lesz abban a 
helyzetben, hogy mindent teljességgel felfogjon; azért sem, 
mert minden objektum, csak a saját környezetével képes sajátos 
lehetőségeitől függő mértékű kapcsolatot tartani. 

A Természet teljes totalitásban való felfogása az Egészre- 
és minden részére általánosítható korlátozottkörű megoldással, 
csak az Univerzum és rendszerkomponen-seinek ARSZO-ként 
való felfogása alapján korlátozottkörűen lehetséges. 

Minden ARSZO rendelkezik azzal a képességgel, hogy 
téridejében és létezésidejében a helyzetének meg-felően 
kommunikáljon. Így végső soron a saját környezetén keresztül 
korlátozott mértékben az egész Univerzummal kapcsolatban áll. 

Minden Szubjektum jelenfolyamatában külső környe-
zetével a külső környezet, − belső környezetével a belső kör-
nyezet komlex természeti nyelvrendszereivel kommunikál. 

A kommunikációk közvetítését szubjekív érdekei-nek 
megfelelő „átfogalmazásban" és „fordításban" ter-mészeti 
értelmének mechanizmusa bonyolítja. 

 



 
A kommunikálás elemei pl.: 

• ARSZO adó-vevők a Szubjektum−objektum relativitás (É) sze-rint. 
• természeti hatásnyelvek, 
• adó-vevő ARSZO-k saját funkciói és szervezettségük, 
• érzékelés, megértés, információ, inger, 
• kapcsolat az inger és a válasz között. A Szubjektum nem csu-pán 

az ingerre válaszol. Természeti értelme és megelőző lét- működés 
és szervezettség formáiból előhívott aktuális emlék-nyomai segítik 
az érdekeinek megfelelő válaszadásban.  

• memóriák 
Emlékei belső reprezentációval rendelkeznek. A 

kommunikálás elemei örökölt- és tanult lét- mozgás- műkö-dés- 
szervezettség formák –a maguk szubjektív tapasztala-taival– 
meghatározó szerepet töltenek be a válaszreakció-
létszükségletakció megadásában; a viselkedés- a magatar-tás- 
a cselekvés szabályozásában. 

A Szubjektum értelmes működése során az inger 
hatására kiválasztott emléknyomok és kombinációik 
felhaszná-lásával alakítja ki és működteti a saját érdekei-
nek megfelelő célját: a reakció-létszükségletakciót (É). 

Ebből az is következik, hogy bármely teljesítmény 
optimumának határát a külső környezeti keretlehetőségek, a 
Szubjektum képességei, szubjektív aktivitása és az együtt-
működés lehetőségei közösen határolják be. 

Minden ARSZO esetében kommunikálás módja- esz-
köze- és vezérlése is más-más és változik a helyzetének, 
szervezettségének, képességeinek változásával. Pl.: Galak-tika, 
Nap, Föld, sejt, növény, állat, és egyedeikként is más-más; vagy 
a fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi szerve-zettség esetében 
úgyszintén. De pl.: "tárgyiasított tudással" létre hozott 
Szubjektum a tudatosított –programozott– mód- eszköz- 
működési elv szerint lép működésbe, de anyagi szervezettsége 
szerint is. Igy pl.: nemesített növény, beta-nított állat, vagy 
tárgyiasított tudással felruházott szervetlen anyagok: ruházat, 
járművek, szerszámok, célgépek, számító-gépek, hírközlő 



berendezések, robotok, kapcsolók stb., stb., tárgyiasított 
funkciója szerint működhet, azonban pl.: magas hőmérséklet 
hatására el is éghet. 

Az információ célszerűen rendezett jelrendszer. 
Az alacsonyabb szervezettségűekre épülnek a fejlet-

tebbek, amelyek szükséglet hatására fejlődnek tovább. 
A „természeti kommunikációs rendszer" mechaniz-

musa az egyes szervezettségi szinteken lényegében az alábbi 
memóriájú érzékelő- értékelő- vezérlő- reagáló termé-szeti 
értelmi szinvonalú szubjektív irányítással működik: 
• szervetlen Szubjektumoknál spontánul, mechanikusan, tükrö-

zéssel + a szervezettségnek megfelelő szabadságfokú vissza-
hatással és szubjektív aktivitással: Pl: Ősszubjektum, Őserőtér, 
mezők, hullámok, anyagi részecskék, elemek, szervetlen 
vegyületek, 

• szerves Szubjektumoknál reflexszerüen és mint előbb, 
• biológiai Szubjektumoknál ösztönszerűen, feltételes reflexekkel és 

mint előbb, 
• közösségi társadalmi, valamint tárgyiasított Szubjektumoknál 

tudományosan, tudatosan és mint előbb, a sajátosságoktól 
függően, 

• az előbbiek vegyes- és átmeneti kombinációinál helyzetük szerint 
sajátosan egyedi szervetlen, szerves, biológiai, közös-ségi, 
társadalmi, tárgyiasult, és tárgyiasított vezérléssel és 
jelrendszerekkel. 

Az egyes Szubjektumok a kommunikációk révén nyert 
információkat funkciójuk, helyzeteik, szükségleteik és képes-
ségeik szerint különbözőképpen hasznosítják. 

Ez az oka annak, hogy ugyanazon Őseredőből és 
törvények szerint az objektumok megszámlálhatatlan 
sok-félesége, nagyságrendje, szervezettsége, sokasága 
alakult ki eltérő funkciókkal, lét- és 
magatartásformákkal. Az Ősszub-jektum tárgyiasult 
energiaformájától minden rendszer- minden 
szervezettségi fokozat tárgyiasulása és kommu-
nikációs működése; mind szervezettebbé váló 
természe-ti tudást, természeti tudati fejlődés 

 



 
kialakulását segítette és segíti elő; ezzel mind 
fejlettebb természeti memóriá-kat, értelmet, 
természeti nyelveket, természeti kommuni-kációt, 
természeti működést és szabályozást hoz létre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Lét- és létezésformák. Természeti szim-metria. 

Természeti vezetésformák és sza-bályozás. 
A létformák „tartós” fenntartása, változása. 

 
Az Univerzum lét- és működésformája az Ősrobbanás 

sokmilliárdos hőfokán csaknem teljes egészében olyan 
Őstérenergiává, Őserőtérré alakult, amelyben a kiterjedés- a 
lehülés- a gravitáció hatására energiafelhőtárgyiasulások- és 
leszármazottaik; –környezeteiknek megfelelő korszerű rend-
szerfolyamatok– alakultak ki. 

Az Univerzum jelenlegi periódusának irányultságát- 
sajátosságait- paramétereit az Ősrobbanás óta tartó kiterje-dés- 
hőmérsékletcsökkenés- és energiaszerveződés jellem-zi; 
rendszerekbe való tárgyiasulásokkal. 

A hőmérséklet különböző termodinamikai küszöb-szintjein 
és viszonyai között különbözően szerveződő rend-szerek- 
létformák- szervezettségi állapotok jöttek és jönnek létre. Ezeket 
az ARSZO rendszerfolyamatokat- a környezeti funkcióiknak és 
a szervezettségüknek megfelelő szubjektív rendszer erők tartják 
össze és működtetik környezeteikkel együttműködve. 

A termodinamikai küszöbszintek hőmérsékleti sáv-
jainak létezésterében valósult meg eddig az összes létforma 
„teremtése" −lét-, működés-, és szervezettségfor-máinak− 
átalakulása külső- és belső környezeti értékviszo-nyainak 
változásával együttjáró feszültségek működtető hatására11.. 

 



 
Az ARSZO-k jelenének lét- működés- és szerve-

zettség formáit-, valamint funkcióját energiaállapotaik 
korszerű törvényszerűségei- és környezeti viszony 
folyamatai változtatják és határozzák meg. 

A korszerű létformák környezeti együttműködés 
hatására jöttek létre történeti evolúció kozmikus útján. 

A Természet általános geometria- és szimmetria 
törvényei szerint kialakításukban fontos szerepet játszó 
alaptényezők: az energia, a tömeg, az energiatárgyiasulás 
szervezettsége, a külső-belső környezetváltozás viszonyok; igy 
pl.: a hőmérséklet, a gravitáció, a szervezettség stb., stb. 

Mindezek hatására alakultak ki a létező szervezett-ségét 
reprezentáló szervezettségi szintek létezésformái, ké-pességei, 
környezeti funkciói.  

Az egyes konkrét létformák szimmetriája, illetve 
asszimetriája a létformában és funkcióban tükröződik. 
Általában és alapvetően a gravitációs erő, a nehézségi erő, a 
hőmérséklet, stb., a helyzetváltozás, a természeti értelem és 
más hatások határozzák meg a szimmetriát. Az értelmi 
tárgyiasulások szimmetriájának is vannak jellemzői. 

A környezetváltozás a létezőt a jövő irányába ható 
szubjektív érdekorientációra kényszeríti.  

Az egyedek tulajdonságai öröklődnek. Pl.: 
• Az Ősszubjektum a gravitációs erő hatására gömbszimmetrikus lenne, ha a 

forgás sebessége nem deformálná. 
• A galaktikák a gravitációs erő és a forgó mozgás hatására csigavonal 

szimmetriájúak 
• Az égitestek sajátosan gömbszimmetrikusok, illetve a forgás- és a 

centripetális erő hatására elipszis alakúak. 
• A nehézségi erőkkel és a mozgásokkal összefüggő „függőleges" erővonal 

által kialakított szimmetria, pl.: a Földön az oldal irányba el nem mozduló 
növénytesteknél sudaras- és alsó-felső szimmetria, vagy az aktív 
helyváltoztató állatoknál bilaterális szimmetria alakult ki. 

Az Univerzum történeti működése során sajátos 
létszükséggel alakultak ki a rendszerkomponensek funk-



ciói, a lét- működés- és szervezettség formák a létezők 
sokaságának különböző tulajdonságaival képességeivel. 

Az ARSZO-k jövőben lehetséges lét- működés- és 
szervezettség-formáit alapvetően külső környezetük állapo-ta 
–mint szükséglet és lehetőség– valamint a belső kör-
nyezetükben tárgyiasult energia funkcionálisan célszerű lét- 
működés- és szervezettség formái –mint potenciális ténye-zők– 
valamint a környezetváltozással összefüggő sajátos tanulási 
kényszer együttműködően befolyásolják. A Szubjek-tumok által 
megállapított vélt, vagy valóságos létszükséglet kényszere 
szerint. 

Minden termodinamikai küszöbszinten más-más szer-
vezettségi állapotok kialakulásának lehetősége áll fenn. Illetve 
más- más szervezettségi állapot kialakulásának más-más 
termodinamikai küszöbszint felel meg (13. f.), (JIM 11). 

Szervezettségétől függő korszerű mozgásformák: 
•az egyszerű mozgás, 
•viselkedés, 
•magatartás, 
•cselekvés, 
• tevékenység  

A szubjektivitást, szervezettséget és környezetvál-tozást 
egyaránt kifejező tartós változásfolyamat maga után vonja a 
Szubjektum lét- működés és szervezettség formá-inak 
változását is. 

A vezetés nem csupán az Ember- és nem valamely 
szervezettségi forma kisajátított tulajdonsága, hanem min-den 
ARSZO szervezettségi állapotától, természeti értelmétől függő 
szinvonalú- és a lét végtelenségéből eredő elvá-laszthatatlan 
tulajdonsága. 

Megjelenési formája az ARSZO korszerű lét- műkö-dés- 
és szervezettség formájának megfelelő vezetésforma; az 
önmegvalósításhoz szükséges örökölt képesség. A koz-mikus 
kódjának megfelelő értelem–erő–hatalom–lehetőség, amely 
elválaszthatatlan az eredményes irányítástól. 

 



 
Az eredménytelenség a vezetés- a hatalom bukásával és 

a rendszer átalakulásával jár. A vezetés az ARSZO 
fennmaradását, bővített önmegvalósítását szolgáló racio-nális 
mechanizmus szubjektív irányító célrendszere, amely 
közvetlenül- vagy áttételesen hatókörében kell, hogy tartsa a 
Szubjektum teljes mechanizmusát. 

Szervezettségi formától független általánossága ab-ban 
nyilvánul meg, hogy bármely ARSZO-t érintő környezet-változás 
nyomán keletkező hatást –a maga szubjektív érzé-kelő- 
feldolgozó- értékelő mechanizmusával– „érzékletté", 
információvá; helyzeteivel összefüggő létszükségletté alakít-ja 
és szubjektív aktivitásának céljává mozgósítja. 

A Szubjektum természeti értelemfolyamata, funkcioná-
lásának termelőereje. Hatalmának fontos meghatározója. 
Működés-hatékonysága értelmi termelőerő. 

Minden rendszer vezetésének primátusa az alkal-mas 
tudás. Előállítása, termelése a létszükségletek felisme-résének 
és megoldásának munkafolyamatában történik. 

A vezetés a fejlődés kulcskérdése, a rendszer hata-
lomgyakorlására épül. Meghatározza a szabályozókat, ösz-
tönzőket, a döntések hatáskövetkezményeit; a szükséges és 
lehetséges előrelátással. A vezetési piramis minden pontján 
sajátos szakszerűségre van szükség. 

A környezeti elbírálás fő kritériuma a környezettel való 
együttműködés színvonala, a rendeltetésszerű vezetés 
hatásfoka.  

A vezetés akkor tölti be hivatását, ha a működés, a 
fennmaradás, illetve a bővített önmegvalósítás egybe esik és az 
eredményes működés hozadékát célszerűen hasznosítja.  

A rendszer és rendszerkomponensek rendszereinek 
összefüggésrendjében a működés nagyszámú szabadság-
fokával kell számolni. Sajátosan minden rendszer és rend-
szerkomponens rendelkezik döntési szabadságfokokkal. 
Amikor adott rendszer irányításáról, vezetéséről beszé-lünk, 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minden rendszer és 



rendszerkomponenseinek természeti rendjében összefüggő 
értelmes irányítási kapcsolatrendszer működik. Az egymás alá 
rendelt „rendszerkomponensek, önmaguk számára rendszerek“ 
−rendszerkomponens rendszer relativi-tás (É)− hierarchikus 
rendjében „a rendszerek“ relatív auto-nómiája csak a magasabb 
színtű rendszerek által megha-tározott határok között működhet 
tartósan.  

A rendszerkomponsek szakosított feladatokat látnak el.  
A létforma tartós fennmaradása, változása, fejlő-dése. 

A végtelen lét véges lét- működés- és szervezettség forma 
rendszerekben; azok külső- és belső környezeteiben nyilvánul 
meg, más-más saját- és környezeti adottságokkal. A külső- és 
belső tér-idő-szervezettség környezetfolyamatok létezési- és 
felépítési sajátosságainak összessége határozza meg a 
téridőszervezettségfolyamatban működést. 

A létezés minden ARSZO lét- működés- és szerve-
zettség formájának létezésfolyamata, amelynek során meg-
valósul a változva fennmaradás; a korszerű funkcionális 
létezés. 

Az ARSZO a környezeti hatások és változások között 
alapvetően aktivitással és passzivitással működő funkcioná-lis 
és dinamikus rendszer. A saját környezetfolyamataival 
szüntelen kapcsolatban áll. Létezése során szervezettsége ok-
okozati szerkezeti lépcsőzetességgel változik. 

A rendszerkomponens objektum, –önmaga számára 
Szubjektum– természetes környezetébe beágyazódva. Így:  

•Föld - Naprendszer - Galaktika - stb., 
•atommag- atom- molekula- stb., 
• ember - munkahely - társadalom - stb., 
Számukra többféle összefüggő környezet létezik, pl.: 

• általános Univerzum környezet, az objektumok távolság-korrekciós 
hatásfokaival és a mindenkori helyzetnek megfelelő helyzetkorrekciókkal 

• a funkcióban, illetve a lényeges öröklődő tulajdonságokban hozzá hasonló 
objektum = genus környezet. Pl.: ékek, kerekek, motorok, járművek, 
emberek, galaktikák, sejtek, halak, hajók stb., stb. 

Az alkalmazkodás, a magatartás a Szubjektum olyan 
igazodása–reagálása–viselkedése–cselekvése–tevékenysé-ge 

 



 
a környezet változásaihoz, amelynek eredményessége lehetővé 
teszi a funkció-, a lét- működés-, és szervezett-ségforma 
fennmaradását, fejlődését, kozmikus útján a mindenkor örökölt 
kozmikus kódja és lehetősége szerint. 

Az alkalmazkodás szervezettsége magában foglalja a 
megelőző szervezettségi rendszereken túl a jelen szerve-
zettség természeti értelmi tudatosságát. Ennek következ-tében 
más, mint a megelőző szervezettségű létezőké. 

A genusok és a hozzájuk tartozó egyedeik, környezeti 
együttműködésük történeti eseményeinek létszükség által 
minősített jelenbe integrált olyan emlékei, amelyek lényeges 
öröklődő tulajdonságaikban megegyeznek. Lét- működés- és 
szervezettség formák, amelyek környezeti funkcionálásuk-kal 
összefüggő jelzések vételére és adására képesek... a 
környezeti feltételeik között kiállták a szelekciós nyomás 
próbáját. 

Létformájuk stabilitása levésmódjuk jelenpont-jainak 
öröklési mechanizmusával függ össze. 

Jelenfolyamatuk téridőpontjában csak azt örökölhetik, 
csak arra emlékezhetnek vissza, amivel kozmikus útjukon 
közvetlenül, vagy közvetve már kapcsolatban álltak. 

Individuális stabilitásuk azt ismétlődések sorozatában 
rögződött lét- működés- és szervezettség formák kozmikus kód 
szerinti átörökítése révén realizálódik, tudatosul. 

Az Ősrobbanás meghatározó irányú indító ener-giája 
az eredője az energia szétáramlásának, miközben annak 
minden megnyilvánulása lét- működés- és szer-vezettség 
forma funkciókba tárgyiasul. 

A Világegyetemben eloszló egyenlőtlen sűrűséggel, 
tömeggel, szervezettséggel, eltérő környezetben tárgyiasult 
„energiafolyamat" és helyzetváltozása határozza meg a tér 
geometriáját és időbeni változását. Univerzumunk Ősszub-
jektum energiája az Ősrobbanással meghatározott indító és 
állandóan változó téridőszervezettség–geometriát ölt. 



Az Ősszubjektum Ősrobbanása során maximális 
energiasűrűségből, minimális külső-belső térből, maximális 
sebességű forgással és maximális hőfokon „tiszta energia" 
létformává alakult. Azóta az energia szétáramlása, lehűlése, 
szerveződő tárgyiasulása az indítás által meghatározott 
téridőszervezettség folyamatban realizálódik. 

Így jött létre és „fejlődik" tovább az Univerzum és minden 
rendű- minden rendszerkomponens rendszere mind-addig, amíg 
az energiaáramlás jelenlegi iránya tart. 

Minden létformarendszer egymásra épülve tárgyia-sult 
energia szervezettség, amely létszükséglet hatására- a 
racionalitás törvényei szerint jön létre valamire való 
természeti funkcióval, képességekkel és értelemmel. 

A külső környezet domináns létezéstér és szabá-
lyozó erő azon objektumok, folyamatok, jelenségek összes-
sége, amelyek hatásaitól a létező létezése függ. Vagyis a 
létezés kényszerpályája. 

Környezetünk tér idő változásának jelenleg domináns 
folyamatában a fejlődés lényegében az egyszerűbb ARSZO-któl 
a bonyolultabb szervezettség irányába tart. 

A környezettel való együttműködés, befolyásolt 
ARSZO-t és befolyásolt környezetet teremt. 

Az átalakulás fő jellemzői: 
• a lét végtelensége, a lét- működés- és szervezettségformák végessége, 
• a szükséges funkció gyakorlása, a lét- működés- és szervezettség formák-, 

értelem és szubjektív aktivitás, valamint környezeti létfeltételeik öröklése és 
együttműködésük. 

• az ARSZO-k számára a környezettel összefüggő létszükségletek 
realizálása, szűkített- vagy bővített önmegvalósítás, 

• környezeti együttműködés; a létező szubjektivitásának megfelelő dinamikus 
egyensúlyi állapot megteremtésére irányuló törekvés folyamat. 

A létezésfolyamat során szerzett tulajdonságok, ké-
pességek a környezettel való együttműködés eredményei. Az 
ARSZO működésfolyamatában a szubjektív létszükséglet a 
mozgató erő, és mint ilyen érdekként, célértékként funkcionál. 

Lét- működés- és szervezettség formáik fennmara-
dásának, változásának, fajfenntartásának kulcsa a koz-

 



 
mikus kódban a környezeti létezésben, az ARSZO önmeg-
valósításában keresendő. Ennek keretében valósult meg a 
múltra épült-, a jelen szükségletei által orientált korszerű létező 
téridőfolytonos átörökítése a saját és környezete jövőjébe. 

Az elődeitől örökölt –a történetük során folytonosan 
kipróbált és korszerűsített– önmaga feltételeként tartósan 
rögződött lét- működés- és szervezettség forma rendszerét, 
szervezettségét és képességeit, kozmikus kódját adja tovább 
"utódainak". 

Ezek örökölt létformájának megfelelő stabilitáshatárain 
belül képesek a környezetváltozás hatásait alapvető szerke-
zetváltozás nélkül kiegyenlíteni. Így ennek keretében kom-
penzáló visszacsatolásokon keresztül a genus megtartja 
stabilitását. Pl.: a szervetlen szervezettség területéről: a 
mozgásban lévő folyadék utat keres, öntisztít, kitér, alkal-
mazkodik. Azonban meghatározott irányú és mértékű 
hőmérsékletváltozás hatására szilárd, vagy légnemű halmaz-
állapotba kerül vagy elbomlik, stb., stb. 

A különféle rendszerek rendszerösszetartó és stabili-tásra 
törekvő szubjektivitása, szubjektív aktivitása az oka annak, hogy 
az Univerzum története során, de a saját koz-mikus útján 
kialakult rendszerek és leszármazottaik képe-sek tartósan 
megőrizni alapvető rendszerstabilitásukat. 

A környezetváltozás hatására mindig örökölt önma-
gukat teszik alkalmassá az új helyzetnek megfelelő 
eredményes működésre.  

A létezők tehát az őseiktől örökölt lét- működés- és 
szervezettség formák segítségével önmagukat folyamatosan 
megújítják a mult–jelen–jövő összefüggő létezésfolyamatá-ban 
szűkített, vagy bővített önmegvalósítással és a vele együttjáró 
változásokkal. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Térenergia- erőtér- és anyagdomináns létezők 

lét- működés- és szervezettség-formái. A 
képességek természeti kiválasz-tása és 
teremtése. 

 
Minden ARSZO előre beprogramozott lét- műkö-dés- 

és szervezettségformákkal, valamint funkcionális 
stratégiával rendelkezik. Örökölt és szerzett lét-, működés- és 
szervezettségformáinak értelmes működését szubjektív-aktív 
memória segíti. Ezek környezetváltozás hatására komplex 
érzékelő- feldolgozó- vezérlő- végrehajtó rendszer-ként 
működnek együtt. 

Minden környezetváltozás helyzetváltozás −olyan jel-zés-, 
hatás-, információ,− amely létszükségletváltozással jár, 
amelyekre a Szubjektum érdekeinek és lehetőségeinek 
megfelelően reagál. 

A valóság változásainak sajátos tulajdonsága a 
Szubjektumok specializálódása, differenciálódása; más-más 
funkciók és sajátosságaik célszerűségének kialakítása.  

Minden ARSZO létszükséglet igényének megfelelő 
örökölt- és szerzett tulajdonságait, képességeit, maga-
tartásformáit memorizált lehetőségeiből kiválasztással 
hozza működésbe. 
 



 
Ez a kiválasztás −szervezettségi szinvonalától függő-en− 

történhet spontán- reflexszerű- ösztönös- tudatos- tudo-mányos- 
és tárgyiasított tudatossággal. 

Így például az Ősrobbanás óta a hőmérsékletváltozás, az 
egyenlőtlen: kiterjedés, energiaeloszlás, szerveződés, valamint 
a gravitáció együttműködésével tárgyiasult energia-
rendszerfolyamatok és a különböző küszöbszinteken jelent-kező 
jelzések, –és memorizált jelzések– hatására működés-be lépő 
képesség-kiválasztással pl.:  
• mechanikusan működésbe lépő képességkiválasztással az Ősrobbanás  
• spontán és mechanikusan működésbe lépő képességkiválasztás 

eredményeként, az Ősrobbanást követő változások hatására: 
• az energia végtelen feszültsége ARSZO-kba tárgyiasul; létrejönnek 
• a térenergiák, a sajátosan működő térkvantumokkal és rendszere-ikkel, 
• a sajátosan működő erőterek és rendszereik, pl: két foton 

összeütközéséből részecske keletkezhet és keletkezik.  
• Leegyszerűsítve: részecskék összeütközéséből atommag keletkezhet és 

keletkezik, majd ebből hidrogén és hélium atom; az intersztelláris 
anyagkeletkezés égitesteket és rendszereiket alkotó történetével. Az 
Univerzum későbbi levésfolyamatának jellemzője; az atomok, a 
molekulák, a gázok, a szervetlen, szerves, biológiai anyagok csírái-nak, 
szerveződésének és átmeneteinek kialakulása. 

Néhány emberközeli példával illusztrálva; 
• a napsugár hatására az anyag felmelegedik,  
• környezetnél melegebb anyag lehül, a hidegebb felmelegedik, 
• hőmérsékletváltozás hatására a gázból folyadék, majd szilárd anyag 

keletkezhet és fordítva, 
• a Földön és más égitesteken is minden, ami folyékony a nehézségi 

erő hatására a domborzati viszonyoknak megfelelően keresi- és 
találja meg az útját, a tulajdonságainak megfelelő „egyensúlyi" 
állapotára törekedve. 

• reflexszerüen, spontán és mechanikusan  működésbe lépő képes-
ségkiválasztással összefüggő környezeti jelzések hatására a szerves 
ARSZO-k: 
• a napraforgó követi a napot, 
• a virág kinyílik és összezáródik, 
• a sérült növényrost elzáródik, 
• a növény kiválasztja és megszerzi a fennmaradásához szükséges 

anyagokat, energiákat, 



• Ösztönösen- reflexszerűen- spontán- és mechanikusan működésbe lépő 
képességkiválasztással működő jelzések hatására a biológiai ARSZO-k: 
• fajtájuktól függően megtanulják a környezeti együttműködés 

komplex természeti nyelveit, megtanulnak mozogni; járni, úszni, 
repülni stb., és –szervezettségének, képzettségének megfelelő 
tudatossággal– élni, küzdeni stb. Megszerezni mindazon tulajdon-
ságokat, amellyel létszükségleteiknek, funkcionális céljaiknak meg 
tudnak felelni, vagyis önmagát korszerűen megvalósítani, 

• minden élőlény örökölt adottságaival születésétől készül az életre. 
Amig felnőtté válik megtanul élni, korszerűen kommunikálni, meg-
tanulja létszükségletek meghatározását, kielégítését és a mind 
tudatosabb alkalmazkodást, 

• az állatok környezetváltozás hatására a szervezettségüknek 
megfelelő tudatossággal ösztönösen, reflexszerüen és spontán 
anyagcserefolyamatokat és más aktív mozgásokat hajtanak vég-re. 
Kifejlődtek az érzékelő sejtek, idegsejtek, idegek, idegrend-szer, a 
kezdeti agy. A szemek a fülek kifejlődésén keresztül a tükörkép 
érzet, mint helyregisztráló-, a képesség kiválasztásra-, és a 
működésre hatást gyakorló –felületi érzékelő–, illetve a tapintva, 
szagolva, ízlelve, hallva, látva is érzékelő érzet- és képzelőerő, 
amely egyben szubjektív indítóerő. Olyan inger, amely az ARSZO-t 
az ösztönös cselekvésvezérlésből a tudato-sodó, majd a tudatos 
vezérlőerő állapotába vezette. 

• Tudatos, ösztönös, reflexszerű, spontán és mechanikus, illetve 
tudatosított, tudományos képességkiválasztással: Pl.: 
• a Földön az Ember és a társadalom az adott társadalmi 

kultúrszinvonal elsajátítását- és saját funkciójának létfeltételeit 
tanulja meg és tudatosan formálja. Létszükségleteit a környe-zeti 
szükséggel és lehetőséggel összhangban tudatosan valósítja 
meg. 

• Tárgyiasított, tudományos, tudatos, ösztönös, reflexszerű, spontán, 
mechanikusan lép működésbe, illetve komplex szervezettségi szint-
jének megfelelően tárgyiasult természeti tudatossággal az Ősszubjek-
tumtól kezdve minden Szubjektum kialakult kapcsolatai és szervezett-
sége. Pl.: 
• az Ember és a társadalom viszonylatában a teljes eszköztár a 

bennük tárgyiasított funkciókkal és szervezettségi szinvonalukkal. 
De maga az Ember és a társadalom is. A természeti teremtés-
folyamatban tárgyiasult képességek: 

• Természeti alkotás, tervezés, teremtés (É). A korszerű feladatok 
megoldására alkalmas természeti tudás, amely egyre újabb 
létezőkhöz kapcsolódik és mind bonyolultabb rendszereket hoz létre. 
Mint az alkotás privilégiumának hatalma egyre nő. 

 



 
A létező és környezete a működésfolyamatban el-

sajátított többlet tudása segítségével szervezettebbé válik 
és a tudás bővített újraelőállítását realizálja. A működés 
során alkotott és tovább adott tudás-képesség már a 
környezet memorizált, tárgyiasított tudásaként jelenik meg.  

A környezetben készen talált tudás az érintett 
könyezeti ARSZO-k továbbkorszerűsítésével terjed a 
szükség által felnagyítva, vagy mérsékelve. 

Minden Szubjektum tevékenysége a külső- és a belső 
környezetek dialektikus összefüggésrendszer folyamatában 
determinált, de létezésfolyamatában az új tulajdonságot, 
képességet létrehozó működés révén „élettere" kitágul. 

A környezetek új jelenségeinek értelmes reakció-akció 
képességgé, „tudássá" változása az ARSZO-ban, működése 
során a környezetébe tárgyiasul és bármely létező számára 
készen talált ismeretként felhasználható.  

A Szubjektum szervezettségétől függően a jelenségek 
„képzelet" által kivetített „átgondolását" követő többlet tudás 
realizálása szintén a Szubjektumba és a környezetbe tár-
gyiasulva memorizálódik.  

A Szubjektum tulajdonságainak létszükséglet 
megoldás irányába ható működtetése belső- és külső 
környezetviszonyainak és helyzetének átalakulását is 
eredményezi. Ennek során új szükségletek, új képes-ségek, 
korszerűbb tudás, korszerűbb Szubjektum jön létre. 

Ez a képességek bővitett újraelőállítási folyamata, a 
képességek természeti teremtésfolyamata. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. A szervezettség „genetikai” ismérvei. A 

Szubjektum „érzékelő”, „feldolgozó”, vezér-lő 
struktúrájának jellemzői. 

 
Ez a témakör különösen érdekfeszítő. Átfogja az 

Univerzum Emberhez, illetve más ARSZO-hoz tartó koz-mikus 
útvonalának vezérfonalát. Lehetővé teszi azon elvek 
megértését, amelyek végigkövetik az Ősrobbanást követő 
fejlődést.  

Felhasználható az Univerzum bármely rendszerkom-
ponensének szerveződéséről reális kép kialakításához. 
Felfedezhetjük a szimmetriának azon egyszerű elveit, ame-lyek 
minden fejlődés domináns megalapozóiként működnek.  

Megállapíthatjuk, hogy a természeti fejlődés −és 
részeként az Ember fejlődése is− párhuzamos a természeti 
tudás és szervezettség növekedésével. Fokozatosan raj-
zolódnak ki az általános lét- és rendszerelmélet, valamint az 
általános érték- és működéselmélet fő dominánsai. 

Az ARSZO memóriája struktúrájában- szervezettségé-
ben- és környezetében rögződött, kozmikus útjának folyama-
tában. A szükség által minősített memorizált és potenciálisan 
felhasználható emléknyomokat a Szubjektum lét- működés- és 
szervezettségformái, valamint a környezetébe tárgyiasí-tott 

 



 
kultúrája őrzik. Kiválasztásuk és felhasználásuk a cél-feladat 
igényei szerint történt és történik. 
Minden szervezettség minden létezőjének létezése 

emlékezetén alapul. 
A szervezettség egymásra épült örökölt- és szerzett 

ismérvei alkalmasak a létező szervezettségének kifejezésé-re. 
Az összefüggések lehetővé teszik a Szubjektum szerve-
zettségének érzékelő-, feldolgozó-, értékelő- és vezérlésfor-mái-
, valamint azok struktúrája jellemzőinek felvázolását: 

A Szubjektum szervezettségi szintjeinek komplex 
struktúrája és „genetikai” ismérveik: 

Létformák Érzékelésformák Vezérlésformák 
Szervetlen:                       érzet   mechanikus 
 - tiszta energia  
- térenergia  
- erőtér 
- erőterek, korpuszkulák 
Anyag:    spontán és mechanikus 
- elemi részecskék 
- elemek 
- szervetlen vegyületek 
Szerves vegyületek: észlelet és érzet  reflexszerű, spontán és  
    mechanikus 
Biológiai: képzet, észlelet és érzet         ösztönös, megérzés, előérzet 
    reflexszerű, spontán és 
    mechanikus 
Emberi társadalmi: fogalom, itélet,következtetés,  tudatos-tudományos, 
 képzet, észlelet, érzet            ösztönös, reflexszerű 
    spontán és mechanikus 
Társadalmi tárgyiasított tudományosan programozott   a program utasítása szerint 
Mindezek ARSZO-inak, átmenetei és közösségei sajátosan. 

Teilhard de Chardin is meglátta a szerveződési szin-tek 
kialakulását, erről így ír: „A szerveződési komplexitás 
(összetettség−bonyolultság) növekedése során ú. n. küszö-bök 
adódnak: (ezek új szerveződési szint megjelenésének 
csomópontjai), …” (I/29/224. o.) és (JIM 11.). 

Megjegyzés: Pl.: a megszerzett tudást az ARSZO korábbi 
szervezettségbe és létformába képes közvetíteni. Pl.: az Ember 
célszerű funkcióval képes ellátni az energia megelőző 
tárgyiasult létformáit: az erőtereket, a sugárzáso-kat, a 
szervetlen- a szerves- a biológiai anyagokat, sőt önmagát is. 



Szükségleteit energiafelhasználással realizálja: erőtérrel 
működteti a villanymotorokat, sugárzásokat haszno-sít: rádió, 
televízió, röntgen, radar, fény, stb. Szervetlen anyagokból állítja 
elő szerszámait, gépeit, eszközeit, számító gépeit, hírközlő 
berendezéseit. Speciális célra használható vegyianyagokat 
készít, stb., növényt-, állatot nemesít, stb. 
Természeti társadalmi tudásunk Ember által értel-mesnek 

minősített stádiuma a biológiai közösségi, tár-sadalmi létből 
nőtt ki.  

Azonban a természeti tudás, a valamire való ké-
pesség, a természeti nyelvtudás és kommunikálás min-den 
szervezettségi szint minden létezőjének elválaszt-hatatlan 
tulajdonsága. Környezeti létezésükhöz szüksé-ges 
információikat a természeti nyelvek “szótáraiban” 
találhatják meg (9. f.). 

V. V. Ivanov: könyvében (I/84/43-44 o.) így ír: “…aligha 
nevezhetjük sikeresnek az emberi agy ama kiber-netikai 
modelljét, amelyet nemrégen M. Arbib javasolt.” Bírálat alá vette 
azt a hozzáállást, amely szerint a számító-gépbe betáplálandó 
információnak feltétlenül emberi nyelvi formátumúnak kell 
lennie. “Arbib olyan −nem szavakon ala-puló− modellt javasolt, 
amely közvetlenül a környezetből jövő jelekkel operál. De Arbib 
gépe olyan messze van az emberi agytól, mint amilyen messze 
vannak a köznapi ember viselkedésétől a laputai bölcsek Swift 
Gulliver utazásai c. regényében, …” Azonban V. V. Ivanov itt 
csúnyán mellé-fogott. Arbib nem érdemelte meg a gúnyolódást, 
sőt ő látta meg az Ember szervezettségi szintjén működő agy 
való-ságos működését. 

Az agy sem emberi nyelven működik csupán mű-
ködésének eredményét ember által érthetően szimbo-lizálja. 
Működése természeti hatásnyelveken alapul. Az Ember vagy 
az állat agya maga is olyan rendszerkom-ponens, amely 
önmaga számára rendszer a maga rendszer-komponenseivel, 
−de önmaguk számára rendszerekkel− az idegrendszerrel, és 
így tovább az idegsejtekkel, a moleku-lákkal, az atomokkal stb., 

 



 
amely rendszerek egyike sem kommunikál a saját környezetével 
emberi nyelven, hanem a saját képességeiknek megfelelő 
különböző természeti nyel-veken, amelyet a környezetük 
megért. Minden kommunikáló fél önmaga számára szubjektív 
rendszerként kommunikál. Minden hatás értelemmel felruházott 
szimbolikus jelentés. 

A számítógép sem alapvetően emberi nyelven 
kommunikál, csupán munkájának eredményét az ember 
számára is megérthető módon szimbolizálja. Így azután 
világossá válik, hogy valójában V. V. Ivanovra, vonatkozik az M. 
Arbibnak szánt sértő jelző. 

Az Ősrobbanás óta minden létező minden téridő-
szervezettség pillanata választási kényszert szabó vá-laszút 
volt más-más jövőbe vezető lehetőségekkel, amelyek közül 
csak a kiválasztott úton haladva “lép-hetett” a saját 
jövőjébe. Erre épült kozmikus útja −genetikai 
rendszerfolyamatának láncolata− és jelenpillanatának kozmi-kus 
kódja. 

Bizonyos, hogy más −az Ember által értelmesnek 
mondott, és az általa még fel nem ismert értelmességű− 
természeti kultúrák is létrejöttek eltérő lét- működés- és 
szervezettség formákkal, környezeti funkciókkal és más-más 
jellemzőkkel, képességekkel, a környezeteik által megsza-bott 
keretlehetőségeken belül. 

Az érzéklet a környező valóság szubjektív tükörképe. A 
Természet objektumai akkor is léteznek, ha a Szubjektum 
nem érzékeli azokat. 

Az érzékelő struktúra fő tényezői szervezettségi 
szinvonalának megfelelő szubjektív érdeket szolgálnak: 
- az ARSZO természeti értelme 
- természeti nyelvek 
- érzet, észlelet, képzet, fogalom, következtetés, ítélet 
- információs feldolgozó-vezérlő-végrehajtó-ellenőrző 

rendszer, stb. 



A fejlődés során az érzékelők gyakran ismétlődő és a 
Szubjektum számára fontos ingerek közvetítéséhez sajátosan 
alkalmazkodtak. Az érzékszerv nélküli érzé-kelésből fejlődtek ki 
az érzékszervek. 

Az egyszerűbb szervezettségi formák mechaniz-
musaira sajátosan épültek a bonyolultabbak és ennek 
megfelelően mind bonyolultabbá vált az értelem, az érzé-kelés 
és segédeszközei, természeti nyelvei, valamint a kom-
munikáció mind bonyolultabb létformái is. Például az alábbi 
szervezettség-formáknak megfelelő, de Szubjektumonként 
sajátos; néhány “természeti nyelv” és "érzékelő" képesség: 
- Ősszubjektum: vonzás, nyomás, max. hőmérséklet, max. 

forgás, helyzetértékelés (Ősrobbanás), taszítás, Univerzum 
helyzet értékelésfolyamat. 

- térenergiák: térkvantumok, fénysebességgel mozgó forgó 
terek, tömegüket a sebességük határozza meg. 

- erőterek: energiaérzékelés, fajta, jó, rossz, vonzás, nyo-
más, hőmérséklet, taszítás, az energia tárgyiasult 
részecskék és mind bonyolultabbá váló rendszereik 
tömegeivel, sugárzás és mint előbb. 

- szervetlen: tapintás (légnemű, folyékony, puha, ke-mény), 
továbbá, mint előbb 

- szerves: táplálékszerzés, ízlelés, szaglás, továbbá, mint 
előbb 

- biológiai: látás, hallás, ösztönösség, továbbá mint előbb 
- közösségi, társadalmi: sajátos kommunikálás, fogalom-

alkotás, ítélőképesség, következtetés, tudatosság, 
továbbbá mint az előzőek. 

Azonban fontos arányváltozás; egyre inkább nemcsak az érzéki 
"anyag" közvetít tükörképet, fogal-mat; a fogalom is a 
tükörkép is közvetít. Tévedés ne essék a fogalom is 
energiarendszerfolyamat. 

Az "érzékelő" struktúra végső eredménye a feldolgo-zás 
eredményeként megállapított helyzetképben, illetve a 
létszükséglet meghatározásában rejlik; amikor a környezet-ből 
származó rengeteg információból kiválasztja a számára 
 



 
fontosat. Azokat, a memóriájából előhívott korábbi informá-
cióival összehasonlítva  −az eltérésből− kialakítja a maga 
létszükségletét; a reakció és szubjektív akció cselekvési 
programmját. Ennek keretében a környezet által közvetített 
általános ok és a Szubjektum szubjektív céljára ötvöződött 
reaktív-létszükségletaktív erői lépnek működésbe. 

Az ARSZO-k értelmének korszerű eszközei a végtelen 
múlt ismétlődő gyakorlati tapasztalatai és újat teremtő te-
vékenysége során alakultak ki és tudatosultak. A Szubjektum 
komplex szervezettségi szinvonalának megfelelően átfogják 
annak érzékelő- feldolgozó- vezérlő- végrehajtó- ellenőrző, 
memorizáló tevékenységét. 

A megállapítható általános természeti fejlődés ténye 
bizonyítja, hogy a természeti értelem fejlődése a 
Világegyetemben világméretű jelenség, de konkrét 
megnyilvánulása ARSZO-hoz kötött. A természeti értelem, a 
tudás, a képességek különböző Szubjektumokon keresztül 
nyilvánulnak meg. Nagyságra- nemre- fajtára- minőségre való 
tekintet nélkül, szervezettségtől függő szinvonalon min-den 
létező értelmes.  

Enrico Fermi: “Az Univerzum hatalmas kiterjedésű, 
csillagok milliárdjai vannak benne, közülük sok hasonló a mi 
Napunkhoz. Számos csillag körül bolygók keringhetnek. E 
bolygók számottevő hányadának felszínén folyékony víz és 
gáznemű légkör létezhet. A csillagokból áradó fény rajtuk 
szerves vegyületek szintézisét indíthatta meg, /…/. A szén-
vegyületek egymáshoz kapcsolódva önreprodukáló struktú-rákat 
hoztak létre. A legegyszerűbb élőlények szaporodnak, 
természetes kiválogatódás folytán fejlődnek, egyre komplex-
ebbé válnak, /…/. Civilizáció, tudomány, technika bontakozik ki. 
Új és friss világokra vágyva elutaznak a szomszédos bolygókra, 
később a közeli csillagok bolygóira.” “Ha mindez igaz, akkor hol 
vannak Ők?“ (I/94/139. o.).  

Az Új TF válasza fentebb olvasható. Ha megakarjuk Őket 
ismerni, a keresés módszerén kell változtatni. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Az Absztrakt Reális szervezettségével 

összefüggő mozgásszervezettségek. 
 
Az ARSZO számára a túlélés az eredményes mű-ködés 

alapkritériuma. Nincs önzetlen működés. Pl.: az Embernél a 
család, a nemzet, az Emberiség, a barát, a munkahely, a város, 
az ország közvetetten önös érdeket szolgál. A Természet 
működésének általánosságában követ-kezetesen érvényesül a 
működés racionális törvénye. 

A Szubjektum közvetve- vagy közvetlenül a saját 
érdekét szolgálja. Alapvető stratégiája szerint azt kell tennie, 
ami fennmaradását- bővített önmegvalósítását szol-gálja. 
Létszükségletének realizálása alapvető érdeke.  

Az Ősrobbanás óta a fejlődés különböző nagyságren-dű- 
tömegű- szerkezetű- környezeti funkciójú- szervezettsé-gű 
ARSZO-kat hozott létre. Ezek a környezetváltozás kihí-vásait 
sajátosan érzékelik, különbözően reagálnak. Össze-függően a 
Szubjektum funkciójával és szervezettségével. 

Így Pl.: kulcsos helyzetekben: 
• egyszerű mozgással reagálnak: 

• az energia feszültsége (vonz, taszít, forog, gravitál és 
antigravitál, önrobban, stb.), 

• a hullám (törik, visszaverődik, átalakul, stb.), 

 



 
•  viselkednek: az elemek és a szervetlen anyagok egyedei és 

közösségei: 
• elbomlanak, 
• egyesülnek, 
• cserebomlanak, tágulnak, zsugorodnak, 
• különböző létformákat öltenek, különböző természeti 

funkciókkal 
• a folyadék megkeresi- vagy kiépíti útját, árkot stb., stb., 

•  magatartásuk van: pl.: a szerves objektumok oldószerben oldódnak, 
duzzadnak, stb., 

•  ösztönösek: pl.: a biológiai ARSZO-k megérzik a veszélyt, véde-
keznek, támadnak, menekülnek, stb., 

•  céltudatosak: pl.: a társadalmi szervezettség Szubjektív Objektu-
mainál: megtanul, megszervez, megcéloz, elhatároz stb. Érdekeik 
szerint képesek céltudatosítani alacsonyabb szervezettségű lét- 
mozgás- működésformákat; nemesíteni, idomítani, ötvözni, tanítani 
stb., tudást tárgyiasítani, átadni.  

•  és mindezek átmenetei sajátosan 
Minden ARSZO létezése során sajátos természeti munkát 

végez. Fennmaradása érdekében szüntelen moz-
gásban, működésben van. Ennek oka a tér idő 
szervezett-ség környezetváltozás folyamat és a vele 
összefüggő hely-zetváltozás- és létszükségletváltozás 
folyamat. 

A minden ARSZO-ra kiterjedő létfolyamat rendszer-ben 
minden létező a maga kényszerpályáján szubjektíven érzékel- 
értékel- meghatározza a saját létszükségletét- dönt- végrehajt- 
ellenőriz a saját szervezettsége szinvonalán. 
Szervezettségének határai, képességeinek- és működésé-nek 
határait is jelentik. 

A működés során megkülönböztethetők az egyes 
mozgáslehetőségek −a mozgások szervezettségének mér-
tékében− természetesen az egyes szintek közötti átmene-
tekkel. 

Az ARSZO-k szervezettségüknek megfelelő mozgás-
szervezettség rendszerek: 

• Ősenergia: feszültségek,  
• térenergiák: egyszerű mozgások, és mint előbb, 



• sugárzások: bonyolultabb mozgások és mint előbb, 
• szervetlen anyagok: viselkednek és alkalmazzák a megelőző 

mozgásszervezettségeket 
• szerves anyagok: magatartásuk van és alkalmazzák a megelőző 

mozgásszervezettségeket 
• biológiai élő rendszerek: cselekednek és alkalmazzák a megelőző 

mozgásszervezettségeket 
• emberi társadalmi tudományos tevékenységek, tudományosan 

tárgyiasított tevékenységek; felhasználják és alkalmazzák a meg-
előző mozgásszervezettségeket. 

Minden domináns mozgásszervezettség alkalomsze-rüen 
működteti az összes alacsonyabb szervezettségű moz-
gásrendszereket is. A mozgásszervezettség határai az értel-
mes működés és szinvonalának határait is jelentik. 
 
 
15. Természeti létezés. Élet, halál, túlélés. 
 

Az ARSZO-k kozmikus útjukon sok milliárd év létezés-
folyamatában alakultak ki. Funkciójuk-, működésük-, szerve-
zettségük- kozmikus kódjuk próbálkozások eredménye. 

Minden, ami van szüntelen létezik. A végtelen energia a 
létezők változásainak végtelen mozgatója.  

A lét- a létezés a változás folyamat végtelen, a lét- 
mozgás- működés- és szervezettség formák végesek. 
Minden ARSZO tér- idő- szervezettség környezetben, saját 
téridőszervezettség jelenfolyamattal létezik. 

„A halál a létezés minden mozzanatában jelen van...“ 
(I/29/211.o.) 

Minden ARSZO, végső soron ugyanabból az eredő-ből- 
és törvények szerint épül fel, azonban más-más kozmikus úton 
környezetviszonyokkal és történeti létezés-folyamattal. Emiatt 
minden létező-, és tradíciója más; akkor is, ha nagyon 
hasonlítanak egymáshoz.  

Funkcióik korábbi lét- működés- és szervezettség for-mák 
jelenbe integrált meghatározottságát fejezik ki. 

 



 
Környezetváltozásfolyamat nyomán keletkező lét-

szükségletfolyamat kényszerének hatására a létezőnek 
folyamatosan célszerűvé kell tennie magát a környezettel való 
együttműködésre, ennek keretében létszükségleteinek 
kielégítésére. Emiatt szervezettsége-, tulajdonságai-, képes-
ségei folytonosan átszerveződnek, kiegészülnek, leépülnek. 

Új tulajdonságaik, képességeik, új természeti tudásuk 
révén új létszükségletek feloldására alkalmas Szubjektummá 
változnak. Egyben képessé válnak saját információ- kom-
munikáció- és hatóképességhatáraik kiterjesztésére, önma-guk- 
és funkciójuk bővített újraelőállítására. 

A Szubjektum és a környezet együttműködésekor a 
szükséges képességek erősödnek, a használaton kívüliek 
visszafejlődnek. A megszerzett tulajdonságok öröklődnek. 

A jelentős és tartós új szükséglet a Szubjektum vál-
tozását eredményezi. Az öröklési változás- és a szelekció 
folyamatának ismétlése bővített önmegvalósításhoz, vezet. 

A funkció szükségtelensége, elhasználódása, korsze-
rűtlenné válása −a nem szükséges− leépülésével, illetve a 
helyzetnek megfelelő átalakulásával jár. Ez a lét- működés- és 
szervezettség forma valamint a funkció természeti halálát 
jelenti. A végtelen LÉT energiája más energiarend-szer 
folyamatokba tárgyiasul. 

Idetartozóan felmerül a kérdés: mi az élet? 
Az Új Természetfilozófia általános létezésfogalma minden 

létezést, magában foglal, így az életet is. 
Az élet kérdése az emberi történelem folyamán min-díg 

korszerű téma volt. Az elképzelések közül néhányat idézek: 
Arisztotelész, Niels Bohr, Szent-Györgyi Albert, Werner 
Heisenberg, Alfréd Castler, Dr Gánti Tibor12.. 

Az Új Természetfilozófia fogalmazásában az élet = 
létezés; a szerves- és biológiai szervezettség területén 
megnyilvánuló létformák működése. 

Az élet a létezés igen szűk körét foglalja magában; a 
Természet rendjének felépítettsége- az élet lehetőségére 



alkalmas hőmérsékleti küszöbhatárok és a környezeti lehető-
ségek közötti létezéshatárok korlátozottsága miatt. 

Habár az Ember számára az élet −az élők genetikai 
kialakulása, létezése, megismerése− önmagában is hatal-mas 
ismeretanyag feltárását jelenti, ez mégis eltörpül az összes 
létező létezésének arányában. 
A természeti halál létformaváltozás, amely minden létező 
sorsa. A létforma halálával a korábbi funkcionális működés-
folyamat megszakad, de a létezés nem szűnik meg. Csupán az 
elmúlt rendszer elemei a kialakult helyzetek szerint ren-
deződnek, egészülnek ki, esetleg más rendszerbe épülnek. 

Bővített önmegvalósítás esetén új, korszerűbb igények 
kielégítésére képes szervezettebb Szubjektum keletkezik, amely 
részesetként tartalmazza eredője szükséges tulajdon-ságait. 

A túlélés formái két irányban nyilvánulnak meg:  
1. A lét- és működésformák sajátos- és folyamatos átalakulásával elhalnak- 

és újjáalakulnak miközben téridőfolyamatukban mindenkori 
munkateljesít-ményük eredményét −hatásaikat− a környezeteikbe 
tárgyiasító túléléssel adják tovább, a szükség és a távolság függvényében 
történő felhasználás lehetőségével. 

2. A természeti halál-, −a vég− nem egyenlő a megsemmisüléssel, csupán a 
működésképtelenné-, vagy korszerűtlenné vált szervezeti rend-szer- és a 
vele együttjáró lét- működés- és szervezettség forma-, a funkció 
megszűnését; részleges- vagy teljes leépülését- kiegészülését- átszer-
veződését jelenti a maga egyedi sajátosságaival.  
A természeti halál hatásmechanizmusa több irányú; pl.:  
- Az Ember meghal, az állat elpusztul. Biológiai létformájuk 

alacsonyabb szervezettségi szintre mérséklődik, vagy más 
objektumok "táplálé-kává" válik. Az Ember esetében a társadalmi 
létforma- és funkció megszűnik. 

- A növény kiszárad; alacsonyabb szintre mérséklődik stb. A “genus” 
létforma és funkció megszűnik. 

- A szerves vegyület létformája- a szervetlen szervezettség 
alacsonyabb szintjeire mérséklődik stb., funkciója megszűnik. 
A létező "halálával" a korábbi funkciója szűnik meg a 

létformájával és szervezettségével együtt. Energi-ája 
azonban tovább létezik, a rendszerelemek átrendeződé-sével, 
kiegészülésével, más rendszerekbe való beépüléssel.  
Létezésük, funkcionálásuk, munkateljesitményük, termé-
 



 
szeti tudásuk alkotásai a környezetbe tárgyiasítva léteznek 
tovább, a szükség mértékében az egyes objek-tumokba 
tárgyiasítható természeti civilizációs energia-ként, másrészt 
az egyes objektumokba tárgyiasított rendszerenergiaként. 
Ha az ARSZO olyan természeti funkciót tölt be, amelyre a 
környezetnek továbbra is szük-sége van, elhasználódott 
rendszerét kicseréli; szaporo-dással újítja meg önmagát.  
 
 
 
 
 
 
16. Természeti jövőteremtés. A tudatos 

jövőalkotás feltételrendszere. 
 

A Természet története végtelen. Megnyilvánulása 
ARSZO-k összefüggő eseménysorozatainak története. Eb-ben a 
történelmi folyamatban a tér idő szervezettség környe-
zetváltozások hatásai és az ARSZO-k reakció-létszükség-
letakció válaszai önmagukat és környezetüket is megváltoz-
tatják. 

A jövőteremtés értékteremtés a Szubjektum és környe-
zetének viszonyrendszerében. A tér idő szervezettség 
viszonykapcsolatok változásának hatásai a mult és a 
jövő találkozáspontjában −téridőszervezettség 
jelenfolyamatban− válnak megismerhetővé a 
Szubjektum számára. 

A Szubjektum funkciója a lét- működés- és szerve-zettség 
formák, valamint a környezet értékteremtő együtt-működésének 
eredménye. 

A működése során keletkező −az együttműködési 
folyamatban megnyilvánuló− létszükségletek magukban fog-
lalják az előidéző környezeti hatásokat, a külső- és belső 



környezet adta lehetőségek tér idő szervezettség integráció-ját; 
a kialakított szubjektív célkitűzést, annak irányával, fe-
szültségével. A Szubjektum és környezete dinamikus jövő 
alkotását, amely határozott irányba tereli a jövőt. 

A téridőszervezettség folyamat korszerűséghelyzeté-ben 
a környezetváltozás hatására a létező környezeti lehe-
tőségalternatívákból választ reagálásának vezérelvéül. 

A környezeti lehetőségalternatívák szubjektív céllá vá-
lasztása és megvalósítása környezete és önmaga számára is új 
alternatív lehetőségeket teremtenek a jövő számára. 
- a környezetváltozás helyzetváltozást, 
- a létszükséglet szubjektív célkiválasztást, 

- a Szubjektum reakció-létszükségletakció tevékenysége 
környezetváltozást, és a közben bekövetkezett további 
kör-nyezetváltozással együtt visszacsatolást 
eredményez; 

- a Szubjektum működése azáltal, hogy konkrét 
alternatívát választ és követ −mint a kormány a 
járművet− önmaga és környezete jövőjét is 
meghatározó útra tereli. 

Ez a tér idő szervezettség környezetváltozás minden 
pillanatában, a korszerűség minden helyzetében ismétlődik. Ez 
a jövőteremtés a természeti alkotás, tervezés (É) terem-tés 
folyamata. 

A természeti jövőteremtés, a jövőalkotás alanya és 
alappontja az ARSZO. Legkritikusabb pontjai a téridő-
szervezettség jelenpillanatok jövőt orientáló −és a jövő lehe-
tőségeire vonatkozó− útelágazásaiban a kiválasztott útra 
vonatkozó döntések. 

A kiválasztott úton haladás egyben kizárja a más jövő-be 
vezető utak használatát. 

Ha átgondoljuk az ARSZO jövőbe vezetésének hatás-
mechanizmusát, megállapíthatjuk, hogy a lehetséges jövő 
folyamatai közül a fő kritériumok: 

 



 
-a létszükséglet meghatározása és egyben az "optimális 

út kiválasztása. 
- a létszükséglet −mint célkitűzés− realizálásának megszer-

vezése, végrehajtása, ellenőrzése, 
- a változó létszükséglet- és végrehajtás eredményessé-gének 

egyensúlyba hozása folyamatos szabályozással. 
A mechanizmust az ARSZO működteti együttműködve a 

környezetek természeti értelmével. A Szubjektum 
létezésé-nek feltétele és eredménye az értelmes 
működés munkafo-lyamata a természeti gondolkodás, 
amely fő segítője a lét- működés- és 
szervezettségfolyamat minden problémájának 
megoldásában. 

Ez a minden azonban nagyon relatív; (8. f.). A természeti 
értelem csak megtanult funkciója szerint-, megismert 
környezetben tud alkalmas racionalitásban eljárni. 

Új funkciót új környezetben csakis akkor képes mű-
ködtetni, ha magát alkalmassá teszi az új környezet- új 
viszonyai közötti működésre. A teljes rendszer- és rendszer-
folyamatok megfelelő szintű megtanulásának eredménye-ként 
válik képessé az értelem az optimális létszükséglet 
meghatározására; a jövőfolyamatok vezérlésére. 

Az e nélkül hozott döntések is-, −mint minden döntés− 
jövőt teremtenek, de nem képesek tudatosan szol-gálni a 
Szubjektum létfenntartását, illetve bővített önmegva-lósítását, 
mert nem a tényleges létszükségletek feloldását szolgálják. 
A téves működés zsákutcájába vezetnek. 

A valóságos létszükségletek, −érdekek, célok, és ezzel 
összefüggésben az értékek− eltérítése esetén a racionális 
hasznossággal ellentétes objektumok- és tevékenységek 
jönnek létre. Látszólag a fejlődés követ-kezményei, valójában 
nem-, vagy nem az értéküknek meg-felelően szolgálják a 
létszükségletek teljesítését, mégis rá-fordításokként 
jelentkeznek, csökkentve a létszükségletek kielégítését 



szolgáló erőpotenciált. Emellett öröklődnek- és célszerűtlenül 
félrevezetik a jövőt. 

A múltra épült jelen tudatos átvitele a jövőbe, csak a 
szükséges- és alkalmas tudás folyamatosan bővített 
újratermelése útján lehetséges. Ez a tudatos jövőalkotás 
alapfeltétele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Az Új Természetfilozófia elméleti állításai-nak 

bizonyítása 
 

Az Új TF feladata olyan igazságok keresése és meg-
találása, amelyek segítségével megérthetjük a létet, a léte-zést; 
hogyan működik a Természet egésze és annak minden része. 
Olyan általános modell létrehozása, amely egységbe foglalja, 
összehangolja, érthetővé és ellenőrizhetővé teszi a valóságos 
rendszert és működését. 

A tudományos cél olyan hatalmas mérvű, hogy az Ember 
fel sem tudja fogni teljes terjedelmét. 

Valamely feladat reálisan akkor hajtható végre, ha a 
cél- az eszköz- a módszerek egymásnak 
megfelelnek és valamilyenfajta ellenőrzéssel, 
tapasztalással bizonyít-ható az elért eredmény 
realitása. 

A Világegyetem egésze- és minden részének műkö-
désére kiterjedő elmélet felállítását és igazságainak bizonyí-tó 
ellenőrző rendszerét kell megfogalmazni. Ez pedig csak a 
valóság energiarendszer-folyamatának általános egész- és 

 



 
rendszerkomponens struktúráit átfogó igazságok feltárása- és a 
nekik megfelelő ellenőrző- bizonyító módszerek meg-találásával 
érhető el. 

A legáltalánosabb ilyen átfogó általános természeti 
elveket tartalmaz az Új Természetfilozófia Minden létező 
alapvető elmélete, az: I. Általános lét- és rendszerelmélet, II. 
Általános érték- és működéselmélet. 

A "NAGY EGÉSZ" rendszerével összefüggésben az a 
körülmény, hogy az Ember számára a "legkisebb létező"- illetve 
a Nagy Egész nagyságrendjének irányába távolodva a 
"jelenben" lejátszódó események és jelenségek értékei más-
más jelentőséggel bírnak; vizsgálatuk is mind bonyolultabbá 
válik. Hasonló a helyzet a térbeni-időbeni-szervezettségbeni 
távolság változás esetén is. 

A megfigyelőnek bizonyos határt meghaladva már lé-
nyegében a “természeti kvantummechanika” (É) és része-ként 
emberi kvantummechanikai  módszerek segítségével van 
lehetősége érzékelésre, megértésre, információ szer-zésre. De 
az Ember számára “nem”-, csak eszközeivel-, vagy azokkal sem 
érzékelhető jelenségek is vannak. 

Térben és időben a nagysággal összefüggő folyama-tok 
intervallumai az Emberiség- a biológiai lét időintervallu-mait 
sokszorosan meghaladják. Így a jelenségek közvetlen 
ellenőrzésére és bizonyítására az Ember- és segédeszközei 
számára csak nagyon korlátozott körben volt, van és lesz 
lehetőség. 

De, hát akkor mi a realitása annak, hogy az Új TF által 
feltárt igazságokat a Valóság minden létezőjére ellenőrizni, 
illetve igazolni lehessen? 

Abból kell kiindulni, hogy minden jelenség a létezők 
számára −funkciójuktól, “nagyságuktól”, képességeiktől, 
helyzetüktől függő mértékben− relatív. Annak 
érdekében, hogy a problémát közelebb hozva reálisan 
megközelíthető szintre egyszerűsítsük az 
elvonatkoztatás módszerét kell alkalmaznunk: 



Csak konkrét létező számára és csak konkrétan ész-lelt 
(észlelhető) jelenségek bírnak konkrét értékkel. 
Másrészt a létező működni csak a környezetében, az 
érzé-kelőképessége, illetőleg a hatóképessége 
határáig ké-pes, de ez nem jelenti azt, hogy lét nincs 
tovább. A kör-nyezeti hatások- és a létező hatásai is 
környezetstruk-túráltak tér-idő-energiaszervezettség 
környezetváltozások és a téridőszervezettség 
létezésfolyamat összefüggései szerint. Ez a tétel 
általános érvénnyel bír minden ARSZO számára.  

Bizonyításra, csak konkrét Szubjektum környeze-tében 
van lehetőség, mégpedig a rendelkezésére álló 
eszközeinek, kultúrájának, képességeinek mértékében. 

A természetére korlátozott körben, de a Természet 
minden létezője számára biztosított, hogy képességeitől 
függő mértékben az Új TF = az energetizmus filozófiája 
elméleti igazságainak realitását ellenőrizze. Ezt szükség-letei 
szerint létezésfolyamatának minden pillanatában meg is teszi, 
még akkor is, ha ennek nincs tudatában, mert az olyan 
természetes. 

A bizonyítékokat az egyes Szubjektumok és környe-zeteik 
örökölt lét- működés- és szervezettség formáinak kozmikus 
kódjában (É) kell keresni és lehet megtalálni. 

Az Új Természetfilozófia Mindenségelméletében −a 
minden létező alapvető elméletére épülve− a Mindenségre 
vonatkozóan feltárt általános átfogó igazságokkal három kötet 
foglalkozik: a III. Értelmes létezők az Univerzumban és az 
Emberiség, a IV. Mind a maga útját járja mégis egy úton 
haladunk, valamint V. Az energetizmus filozófiája. − Ezekben a 
szerző felhasználta a napi tudomány általa megismert és 
kiválasztott korszerű eredményeit. 

"A minden mindennel összefügg", a létezők = az ARSZO-k 
rendszerében különböző közvetítések révén térben- 
időben- szervezettségben az egész Univerzum minden 
jelenségét átfogja. A távolság- az idő- az 

 



 
energiaszervezettség-, az érzékelés- és kommunikáció 
lehetőség-paradoxon összefüggés rendszerének 
korlátai szerint.  

A "távolabbi" jelenségek észlelése a létezésfolyamat-ban 
az idő- és térparadoxon törvényei szerint történik.  

Az észlelés a múltban történt jelenségeknek a 
Szubjektum által, a Szubjektum jelenében érzékelt dominán-
sainak megismerését-reagálását-tapasztalását és azt jelenti, 
hogy azok a Szubjektum szerkezeti rendszerébe: "memóri-
ájába" beépültek és előhívhatók. 

Itt azonban álljunk meg egy pillanatra és pontosítsuk a 
mindenre kiterjedő korlátozottkörű lehetőségeket. A 
Termé-szet felépítési rendjében a Természet 
természete szerint a minden; csupán minden 
szükségesre korlátozva értelmezhe-tő és ilyen 
értelemben általánosítva az alábbi következteté-seket 
vonhatjuk: 

A Szubjektum, csupán a múltból a jelenbe integrált: −a 
jelen számára korábbi szükséglet által fennmaradásra 
minő-sített− belső környezetében rögzített 
emléknyomok előhí-vására és külső környezetét 
vizsgálni képes; szervezett-ségétől függő mértékben, de 
a jelenfolyamat minden pilla-natában. 

Az Új TF tényezőinek "távoli" jelenségekkel kapcso-latos 
tapasztalati bizonyítására ezen memóriák, természeti nyelvek, 
tényezőinek felhasználásával van mód. Az Ember-nél az 
Emberben- kultúrájában, környezeti objektumrend-szerében 
tárgyiasult, örökölt tapasztalatok megértésével és célszerű 
felhasználásával lehet bizonyítást adni; jelenleg az 
Ősszubjektum Ősrobbanásáig.  

Az Új TF bármely állítását −a maga felkészültségi 
szinvonalán− bármely ARSZO-, így minden Ember is 
ellenőrizni tudja. 

Javasolom minden olvasónak, hogy a lét-, a léte-zés-, a 
változás bármely területét kiválasztva azok igazságainak 



bizonyosságát maga ellenőrizze tetszés szerint kiválasztott 
dolgokon, jelenségeken. 

A természeti értelem, tudás és a képességek fejlődése a 
ma még "sötét" területeket is képessé válnak bevilágítani. A 
Világmindenség mértékében általánosított, de az ARSZO-k 
szintjére konkretizált természeti értelem és gondolkodás, a 
természeti nyelvek- és kommunikáció tuda-tos felderítése és 
megismerése mind nagyobb mértékben segítheti az emberi 
problémák céltudatos megoldását. Ezzel együtt automatikusan 
igazolódik az Új TF felfedezéseinek-, és állításainak 
helyessége. 

A megoldhatatlannak tűnő tudományos feladatok 
garmadát képes a felfedezés és módszereinek helyes 
alkalmazása megoldani vagy elősegíteni: 

Csak példaként említem az Új TF köteteiben megol-
dottakat: 

- az értelmes Természet működési és irányítási rendszere, a 
célszerűség és cél. 

- a természeti nyelvek összefüggésrendszere és meg-
érthetősége, 

- a természeti kommunikáció,  
- a matematika régóta keresett természeti hatékonysága,  
- a természeti tervezés, teremtés, alkotás módszere, 
- a Szubjektum − objektum viszony megfejtése, 
- a relativitáselmélet és a kvantumelmélet ellentmondásá-nak 

feloldása,  
- rendszer-rendszerkomponens relativitás (É), 
- a fizikában keresett ötödik kölcsönhatás felfedezése, 
- az élet mibenlétének megfejtése, 
- a folyamatos teremtés,  
- a Mindenség Istene  
- stb., stb. 

- az egységes térelmélet közérthetően felépíthető. Így 
írt erről Albert Einstein l942-ben barátjának, Hans 
Mühsam orvosnak" Magányos agglegénnyé váltam, (...) 
de még fanatikusabban dolgozom, mint régebben és 
dédelgetem azt a reményt, miszerint sikerül 

 



 
megoldanom az egységes fizikai tér régen gyötrő 
problémáját."  "lehetséges, hogy megérem e szép időket 
és egy pillanatig valami olyasmit láthatok, mint az ígéret 
földje..." 

Heisenberg l959-ben az einsteini próbálkozás sikertelen-ségét 
elemezve így írt: 

"Az egységes térelmélet nem csupán a zseniális fizi-kus 
álmának megtestesülése (...) ez a betetőzése lesz an-nak az 
elméletnek, amellyel a XX. sz. megkezdőfött, vagyis a 
relativitás elméletének. Werner von Heisenberg a göttingeni 
egyetemen "Haladás az elemi részecskék elméletében" 
címmel tartott előadásán még ezt mondta: Sajnos úgy áll a 
helyzet, hogy az adott esetben szó sem lehet semmiféle 
szemléletességről... fogalmainkkal és elképzeléseinkkel, 
amelyek az emberi gondolkodás sajátosságai szerint alakultak 
ki, képtelenek vagyunk arra, hogy a vizsgált folyamatok 
lényegét megragadjuk és szemléletes módon magunk elé 
képzeljük“ (I/42/66. o.). Ennek szemléletes megfejtésére az Új 
TF lehetőséget kínál. 

-Hasonlóképpen feltételezhető további kölcsönhatások meg-
ismerhetősége. Pl.: a fizikában keresett új kölcsönhatás, illetve 
nem csak a fizikát, hanem a Természet egészét átfogó és 
minden ARSZO-ra kiterjedő rendszererő a szubjektív aktivitás. 

-Az új megvilágításba került- −és mindinkább kerülő− értel-mes 
Univerzum kutatása és annak várható eredményei új 
távlatokat nyitnak az emberi géniusz számára. 

- Az Univerzum minden létezője tárgyiasult isteni energia, 
ezért a szükséges tudástól, technikai megol-dástól és 
ráfordítástól függően elvileg minden min-denné 
átalakítható.  

Ide illik még: 
Szabó Lőrinc Az óriás intelme című verse:  
„Ha egy hajszálat százfelé hasítasz 
s minden új szálat megint százfelé 
s e századrészt is százfelé hasítod 



és eljutsz a végső határ elé 
s tovább hasítani már képtelen vagy,  
ami maradt, még az is végtelen nagy. 
 
Hogyha egy lelket százfelé hasítasz,  
mint egy hajszálat, s megint százfelé  
s e századrészt is százfelé hasítod  
és eljutsz a végső határ elé  
s tovább hasítani már képtelen vagy,  
ami maradt, még az is végtelen nagy. 
 

Így üthetsz engem, pöröllyel hasíthatsz,  
dobhatsz kutyák és fűrészek elé,  
porrátörhetsz, megrághatsz, tűzre vethetsz: 
 ha szétmorzsoltál százszor száz felé  
és tovább gyilkolni már képtelen vagy,  
ami maradtam az is végtelen nagy, 
 
mert belőlem egy örök óriás szól,  
kit száz bilincsed húzott lefelé:  
eltemettél, mégis újjászülettem  
s mosolyogva állok színed elé:  
egy hajszálam felfogni képtelen vagy,  
istened vagyok, egy és végtelen nagy.” 
 

És befejezésül Neumann János szól hozzánk: „Isten 
valószínűleg létezik. Vele sok minden egysze-rűbben 
magyarázható, mint nélküle.” (I/94/276. o.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Tudósok által felvetett, de megoldani nem 

tudott problémák és megoldások. − Válogatott 
kérdések, gondolatok, idézetek az Új TF 
tükrében. 

 
A Mindenség-, a Természet-, a létezők létére-, keletke-

zésére-, öszefüggésrendszerére-, értelmére-, 
működésére-, a végtelen és a véges viszonyára-, az 
Ember helyére a Világ-ban-, az Isten keresésére 
vonatkozó ismeretek kutatása-, megtalálása az elmúlt 
évezredek, évszázadok, évtizedek, napjaink és jövőnk 
szüntelen törekvése. 

A tudományok, a filozófiák, a vallások különböző 
realitásértékekkel rendelkező feltételezéseinek, elképzelé-
seinek, elméleteinek garmadái jellemzik az emberi gon-
dolkodás eddigi megnyilvánulásait. A tudósok, filozófusok, 
teológusok, a gondolkodók napjainkban is keresik a válaszo-kat. 
Sokan úgy vélik nem is lelhetők fel emberi értelemmel. 



Az Új Természetfilozófiának ebbe a hatalmas problé-
makörbe kellett bekapcsolódnia, hogy felfedezései alapján 
megfelelő válaszokat tudjon adni a kérdésekre, a problé-mákra, 
az ellentétes állításokra. Viszonylag reális útmutatást adott, az 
irodalomból kiválasztott néhány könyv- és gondolat, amelyek a 
témakör leglényegesebb kérdéseivel foglalkoznak. 

A korábbi kötetekben is alkalmaztuk ezt a módszert:. 
Anaxagorasz, Anaximandrosz, John D. Barrow, Bergson, 
Ludvig von Bertalanffy, Giordano Bruno, Békés Gellért, Niels 
Bohr, Don Cupitt, Darvin, Paul Davies, Einstein, Fichte, 
Fokasz Nikosz, Dr Galántai Zoltán, Stephen W. Hawking, G. 
W. F. Hegel, Martin Heidegger, Holbach, Dr Jáki Szaniszló, 
Kepler, Erasmus Lamarck, László Ervin, Leibniz, Nyíri 
Tamás, Roger Penrose, Plinius, Ilya Prigogine és szerzőtársa 
Isabelle Stengers, Carl Sagan, Schrődinger, Ian Stewart, 
Szádeczky-Kardoss Elemér, Szent–Györgyi Albert, 
PierreTeilhard de Chardin, Stewen Weinberg, L. 
Wittgenstein, Zalai Béla, stb., által felvetett kérdésekre 
világítottunk rá az Új TF nézőpontjából. 

Ebben a kötetben, ugyancsak elismert tudósok írásai-ban 
felvetett válogatott kérdésekre, problémákra, állításokra történik 
reagálás az Új TF megértésének, használhatóságá-nak 
elmélyítése érdekében.  

Talán célszerűbb lett volna, ha a könyv rendszeré-ben a 
témakörök logikai sorrendben helyezkedtek volna el. Akkor 
azonban a helyzetkép kialakításához segítségül hívott 
irodalommal az oldalszámszerű kapcsolat bonyolultabban lenne 
megteremthető. Így a problémakörök logikai rendszerbe 
kapcsolása a T. Olvasóra vár. Amennyiben ez gondot okoz-na, 
az Új TF. egyes köteteire való hivatkozások alapján meg-keresett 
részletesebb leírások íráskörnyezetei meghatározzák a témakör 
viszonyait és helyét a logikai rendben.  

Az idézeteken kívül számtalan azoknak a száma, 
amelyek még idevalók lettek volna. Azonban a terjedelem erre 
nem adott lehetőséget.  

 



 
A hivatkozott könyvek, hivatkozott oldalairól válo-

gatott kérdések, gondolatok, problémakörök, idézetek 
formájában vastag betűkkel írottak, ezeken belül az 
aláhúzások-, a dőlt-, és a nagybetűkkel írt részek az Új TF 
kiemelései. Az Új TF megjegyzései, felfedezései, állításai 
vékony betűkkel írva olvashatók. Az idézetek forrásai pl: 
(I/103/48. o.) = Az irodalomjegyzék 103 sz. alatt található: 
Neumann János: A számítógép és az agy. c. könyvének 48. 
oldalán. 

Ha nem lenne vékonybetűs észrevétel, az egyetértést, 
vagy későbbi reflexiót jelent. 

Ebben a kötetben hivatkozott könyvek és szerzőik 
jegyzéke a tartalomjegyzék 19-22 fejezeteiben 
találhatók. Az Olvasó számára ezen túlmenő általános 
benyomást az irodalomjegyzék adhat.  

John Maddox: Ami a tudományban még felfedezésre vár. 
(I/93.) (19. f.) A világ egyik vezető tudományos szaklapja, a Nature 
főszerkesztőjeként szerzett huszonhárom éves tapasztalatára 
támaszkodva írta meg könyvét. Kb. 350. oldalon olyan kérdésekkel 
foglalkozik, amiket a világ vezető tudósai ma föltesznek.  

Stephen Hawking a cambridgei egyetem matematika 
professzora. Amikor kinevezték a Cambridge-i Egyetem professzo-rává 
−arra a katedrára, amely egykor Isaac Newtoné volt− a beik-tatáskor 
mondott beszédében sejttette, hogy a Mindenség Elmélete az évszázad 
végére megalkotható. Az Új TF Az idő rövid története. c. könyvével 
(III/3. f)-, az Einstein álma és egyéb írások. c. könyvével (V/13. f.) és e 
kötetben, a Roger Penrose-val közös: A tér és az idő természete c. 
(I/168.) munkájukból vett idézetekkel foglalkozik (20. f.).  

Horányi Gábor: Beszélgetések a kvantummechanikáról a 
relativitáselméletről és a megértés útjairól c. könyve (I/62.). 

Elismerést érdemel a könyv Szerzője, hogy ezeket a − ma is sok prob-
lémát és ellenvéleményt tartalmazó− témaköröket választotta.  

A könyv lényeges hiányossága, amelyről −szinte elrejtve, de tudato-san− 
a Szerző a 217. oldalon így ír: „Térről, időről, téridőről beszéltünk, de nem 
esett szó a relativisztikus lendületről, energiáról, tömegről, energiaimpulzus 
négyesvektorról s a bűvös E=mc2 egyenletről, a gravitációs tér időre 
gyakorolt hatásáról. S nem beszéltük meg a relativitáselmélet kozmológiai 



vonatkozásait se. Majd máskor, egy másik megbeszélésen, talán 
visszatérhetünk ezekre a kérdésekre.”.  

Ezekkel az a probléma, hogy nélkülük a könyv címében meg-
fogalmazott kérdésekről enyhén szólva csak −megkísértve− lehet 
beszélgetni korlátozott körű eredménnyel. Ezért a könyv tartalmával 
részleteiben nem foglalkozom.  

Paul Davies: Az ötödik csoda. AZ ÉLET EREDETÉNEK 
NYOMÁBAN. c. könyve. (I/26.) (21. f.) 

Világszerte ismert tudós és több népszerű könyv szerzője. 
Művében biogenézis elméletekkel foglalkozik és kutatja hol és hogyan 
jöhetett létre az élet az élettelen anyagból? Könyvének címére is 
gondolva mindvégig izgatottan várjuk a tudományos és 
természetfilozófiai megoldásnak számító eredményeket.  

A mű 12. oldalán írja az előszóban „… az élet végső forrása 
még mindig megoldatlan talány …” majd a 17. oldalon olvasható 
„Személyes véleményem szerint az élet eredetének teljesen 
kielégítő elmélete radikálisan új elképzeléseket követel.”  

Könyvének utolsó oldalán −mintegy összefoglalva− olvasható: „Az élet 
keresése az Univerzum más tájain /…/ két egymással homlokegyenest 
szemben álló világnézet küzdőtere. Az egyik az ortodox tudományé, mely a 
céltalan mindenség nihilisztikus filozófiáját vonultatja fel, egy kozmoszét, 
ahol az élet és az értelem, a tudomány /…/ csupán a visszafordíthatatlan 
kozmikus felbomlás kárpitjára hímzett szerencsés véletlenek.” 

Állítása sértő és tiszteletlen a Tudománnyal szemben. 

„Másfelől létezik egy alternatív szemlélet, /…/. Ez az önszervező és 
önkomplexizáló mindenség látomása, amelynek szellemes törvényei úgy 
kormányozzák az anyagot, hogy az, az élet és a tudatosság felé fejlődjön. 
Egy olyan univerzumé, ahol a gondolkodó lények megjelenése a dolgok 
átfogó rendjének alapvető és elválaszthatatlan része. Egy univerzumé, ahol 
nem vagyunk egyedül.” 

Megj: Azonban létezik egy harmadik világnézet is, az Új TF, − 
amely feloldja a Davies által vélt ellentmondást. Az Univerzumot és 
minden rendszerkomponensét végtelen változásában mutatja be 
értelemmel rendelkező ARSZO (É) energiarendszerfolyamatokként és 
viszonyaikként. Amelyek véges lét-, működés-, és szervezett-
ségformákban nyílvánúlnak meg és működnek együtt a saját 
környezeteikkel. Ahol a „gondolkodó” létezők nem megjelennek; hanem 
ott vannak mindvégig −a létezés kényszerpályáján−, termé-szeti 

 



 
értelmük változó szervezettségi szinvonalával. Az élet; −és keretében az 
Ember− minden tulajdonsága létezés, a biológiai szervezettség 
szinvonalán megnyilvánuló valóság.  

Az Új TF által felfedezett rendben önmagában oldódik meg a 
létezés-, és keretében az élet −az értelem, a fejlődés− ”az élet-halál-
túlélés”− sok évezredes titka. Reális kapcsolatrendszerben válik 
láthatóvá minden létező irányítása, szubjektív célja, működése és 
változása. Az Ősenergia, az Ősszubjektum, Univerzumunk és 
rendszerkomponenseinek együttműködő világa. Feloldja a kvantum-
mechanika einsteini és „koppenhágai” értelmezésének ellentmon-dását 
is. 

Fritjof Capra: A fizika taója. A modern fizika és a keleti 
miszticizmus közötti párhuzam feltárása. c. (I/19.). 

Fritjof Capra elméleti fizikus. Könyvében megkísérel rámutat-ni a 
racionális és misztikus gondolkodás közötti hasonlóságra. Az Új TF 
felfogása szerint nem sok sikerrel, de a véleményalkotás a T. Olvasóra 
vár. (22. f.). 
A könyv második kiadásának előszavában olvasható „... a tudo-mányos 
gondolkodás klasszikus eszméje többé nem tartható fenn, ...” 
„Azok az összefüggések, amelyeket a tudósok meg-figyelnek a 
természetben, szorosan kapcsolódnak az agyukban kialakított 
összefüggésekhez, fogalmaikhoz, elképzeléseikhez és értékeikhez. 
Következésképpen, a tudományos eredményeikre, amelyekre így 
jutnak, valamint az alkalmazási területekre, amelyeket vizsgálnak, 
szintén hatással van a gondolati keretük.”  
Capra állítása a leírt értelmezésben nem helyes. A “természeti gondolati 
keret”; civilizációs energia, amely minden fejlődés elő-feltétele (8. f.).Nem 
csupán az Ember, hanem az egész Univerzum és benne minden 
ARSZO működésének alapja. Meg kell érteni, és vele együttműködni, 
mert ez elkerülhetetlen (II/4. f.).  
„... a modern fizika vívmányai két teljesen különböző ösvényt 
jelöltek ki a tudósok számára. A két ösvény –némi túlzással– 
elvezethet vagy Buddhához, vagy az atombombához, és a 
tudósokon múlik, hogy melyik ösvényt válasszák.” mint az utolsó 
mondatában írja „... a misztikus hagyományok filozófiája –amelyet 
‚halhatatlan filozófia’-ként is emlegetnek– biztosítja a 



legkövetkezetesebb filozófiai hátteret modern tudományos elmé-
leteink számára.” 
Capra állítása félrevezető. A tisztánlátáshoz szükség van a tudo-mány 
és a miszticizmus valóság értékeinek megvilágítására: 

A tudomány munkamódszerének legfontosabb tényezője az igazolt 
tudás. Habár a memóriában rögzült ”gondolkodás”-keret egymásra épült 
ismeret és sok mindent nem ismer, −nem is ismerhet, mert pl: vagy az 
elérhető valóság „ilyenségei” vagy csak a jövő kozmikus útján válnak 
megismerhetővé−. Mégis a tudomány képes megbízha-tó alapot 
szolgáltatni a racionális gondolkodás és alkotás számára.  

A létezők a Természet tudásának; −ennek keretében a tudósok-, a 
gondolkodó Emberek-, az Emberiség tudásának− rendszerkom-
ponensei. A létezésük során felfedezett összefüggéseket folyama-tosan 
egyeztetik a korszerű tárgyiasult tudás, a tudomány eredmé-nyeivel. 
Természetes, hogy ebben a rendben realizálódtak egymásra-épülve a 
„gondolati keretek”, a problémamegoldó gondolkodás igényével és 
képességével.  

Minden létező a hatásokat, ismereteket, megfigyeléseket a memó-
riájával egyezteti, azt szükség szerint kiegészíti és hasznosítja. Ezáltal 
az új ismeretet –a folyamatosan korszerűsített gondolat-keretébe- 
önmagába és környezetébe tárgyiasítja.  

Az összefüggések, szorosan kapcsolódnak a létezők múltjának 
tradícióihoz, jelenük szükségleteihez, természeti értelmükhöz, természeti 
nyelveikhez. Hatással vannak mindenfajta működésére. A misztikát 
tanító iskolákéra és meditáló egyedeikre is.  

A tudomány és a misztika közötti alapvető és feloldhatatlan különbség a 
következetes racionalitással felépített és működtethető ismeretek-, 
másrészt a meditáció segítségével −a misztikusok sze-rint gondolkodás 
és ráció nélkül− kialakított-, −emberi nyelven pontosan meg nem 
fogalmazható− misztikus elképzelésekben van. Ezeket a misztikusok 
„halhatatlan filozófia″-ként emlegetik és azt állítják, hogy ezek biztosítják 
a legkövetkezetesebb filozófiai hátteret a modern tudományos elméletek 
számára  

Nem lehet egyetérteni azzal az állításával sem, hogy a modern fizika 
vívmányai két teljesen különböző ösvényt jelöltek ki a tudósok számára. 
A fizikának nincsenek ilyen −az Ő értelmében vett− általánosan 
 



 
elfogadott és egyértelműen bizonyított vívmányai. Másrészt a két ösvény 
félrevezető állítás. Rengeteg ösvény létezik. Vannak egyes 
természettudósok és más gondolkodók, akik −miután a problémájukat 
megoldani nem tudták− a könnyebb utat választva letértek a tudományos 
gondolkodás útjáról. A nemtudás nem alkal-mas bizonyítatlan állítások 
tudásként történő megfogalmazására. Epikurosz több mint kétezer éves 
szavai ma is figyelmeztetnek: „A csalódás és a tévedés oka mindig a 
hozzágondoltban van.”  

Bölcsesség sohasem létezett és jelenleg sem létezik működő ér-telem 
és gondolkodás nélkül. A keleti bölcsek nem alkottak bölcses-séget 
értelem és gondolkodás nélkül. Tiszteletre méltó teljesítmé-nyüket nem 
szabad a miszticizmussal összekeverni. 

Amint látni fogják Capra szubjektív megszállottként mindenáron össze 
akarja hozni a nyugati tudomány és a miszticizmus egymásra utaltságát. 
Ennek érdekében nem válogat az eszközök között. Nem riad vissza a 
csúsztatásoktól, az össze nem férhetők összefüggésbe állításától. Az 
emberi génius eredményei átminősítésének próbál-kozásától.  

A tudós számára csupán egy ösvény létezhet, a problémamegoldó 
gondolkodás; a Tudomány racionális útja. A misztika sohasem lesz 
képes következetes hátteret biztosítani a tudományos elméletek 
számára.  

László Ervin: A rendszerelmélet távlatai. Magyar könyvklub. 
Budapest. 2001. (A fordítás alapja: Ervin Laszlo: Systemtheorie als 
Weltanschauung Hampron Press 1996.). 

Könyvét akkor tudtam elolvasni, amikor e kötet második 
kiadásának kézirata már lezárult. Ez az oka annak, hogy tartalmával 
részletesebben nem foglalkozom. 

Világhírű magyar tudós, tudomásom szerint a Római Klub tagja 
és a Budapest Klub megszervezője. A rendszerelmélet kutatásával 
hosszú idő óta foglalkozik.  

A 2001-ben kiadott kötetéből néhány idézet: „Sokan beszélnek 
az új természettudományos világnézetről, de alig van, aki valójában 
tudja mi az.” „Miközben napjaink természet-tudománya izgató 
köntösben bonyolult matematikai formulákat és nyelvtörő idegen 



szavakat tálal…” gyakran megnehezíti az elméletek igazi tartalmának 
megértését. „… ugyanakkor a matematikusok még az ún. 
’háromtest-problémát’ sem tudják megoldani.” 

„A fizika, a kémia, a biológia, a szociológia és a 
közgazdaságtan párhuzamos fejlődésére visszatekintve láthat-juk, 
hogy a modern tudomány számos ága /…/ rendszer-tudománnyá 
vált.” „Mi magunk egy komplex szervezett rend-szert alkotunk 
éppúgy, ahogy társadalmunk és környezetünk is. Maga a természet 
is…”  

„A filozófusok nem találták az értékrend tudományos 
alapjait, s ezért még arra sem tartották érdemesnek, hogy 
egyáltalán beszéljenek róla.”  

Pedig az értékek minden működés dominánsai (Új TF II. k.) 

„Korunk legnagyobb feladata a bennünk és rajtunk kívül 
egyaránt uralkodó komplex /…/ rendben a létezés normáit 
felismerni és követni.”  

 „Ha valóban tudni akarjuk, kik vagyunk, s milyen a világunk, 
arra kényszerülünk, hogy megalkossunk egy általános 
rendszerelméletet.” Majd könyvének utolsó bekezdésében így ír: „Aki 
az új elmélet kreatív alkalmazását megtalálja, /…/. Víziói a tudomány 
előtt új perspektívákat, az emberek előtt új lehetőségeket nyitnak 
majd meg.” 

Az energiarendszerfolyamat szemléletű világnézetet és 
László Ervin könyvében felvázolt igényeket az Új Természet-
filozófia már az 1992-ben kiadott kötetében leírta és a további 
négy kötetben a legfontosabb tényezőiket is felvázolta.  

Más-más útakon közelítettük meg a keresett problémák 
megoldásait. A cél közelében azonban László Ervin köny-vében 
is csaknem ugyanazok a problémák kaptak hangsúlyt, mint az Új 
Természetfilozófia 1992, 1994, 1996-ban és később megjelent 
köteteiben.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 JOHN MADDOX: Ami a tudományban még 
felfedezésre vár.  
 
(I/93) Az oldalszám hivatkozásoknál a cím röviden M/… oldal. A 
könyvből vett idézetek vastag-, az Új Természetfilozófia állításai 
vékony betűkkel olvashatók. Továbbá ld.: (É) rövidítések. 
M/8. „A tudomány jelenleg egy folt hátán folt szövevény. Talán 

leginkább ilyen a fizika: a kutatói közösség két részre oszlik. Az 
egyik abban hisz, hogy hamarosan megszületik a ‘minden 
elmélete’, míg a másik /…/ remélik, hogy az elkövetkezendő évek 
inkább valamiféle ‘új fizikát’ hoznak felszínre.”  

M/21. „A tömeg energia, az energia tömeg.”  
Az energia természeti funkciót ellátó rendszerben nyilvánul meg. 

Az energiarendszerbe tárgyiasult energia energiarendszerfo-
lyamat = létező = ARSZO; tömeg − gravitáció − szubjektív akti-
vitás, külső- belső rendszerkomponensek mozgásainak össze-
függő rendszerfolyamata = működés = 



téridőszervezettségfolya-mat. Együttműködés a külső- és belső 
környezetfolyamatok: tér-, idő-, szervezettség folyamataival.  

M/26. „... 1916-ban megjelent Einstein általános relativitáselmé-
lete...“ „... a gravitációs kölcsönhatást geometrizálja, a téridő 
geometriája révén.“  
Energia nélkül sem gravitáció- sem téridő nem létezik. 
“Einstein relativitáselmélete minden lehetséges próbát kiál-lott, 
…” “Azonban /…/ előttünk áll az, az irdatlan probléma: hogyan 
békítsük ki a gravitáció elméletét a kvantum-mechanikával?”  

Bohr és Heisenberg szerint a kvantummechanikai leírás a világról 
teljes. Szerintük a problémák oka a nyelv és a nyelv által 
leírhatatlan kvantummechanikai tények közötti ellentét. Einstein 
és Schrődinger ezzel a nézettel nem értett egyet, rejtett változó-
kat kerestek, amelyek segítségével eltűnik az esetlegesség a 
kvantummechanikából. 

Einstein Bohr levelére válaszolva így fogalmazta meg aggályait: A 
Kvantummechanika nagyon meggyőző. Ám egy belső hang azt 
súgja nekem, hogy ez még nem az igazi. Az elmélet nagyon 
sokat tud, de aligha visz közelebb az Öreg titkához. Minden-
esetre meg vagyok győződve arról, hogy Ő nem játszik kocka-
játékot. (I/62/137. o.).  

Wigner Jenő Nobel-díjas ezt mondta: Vannak jelenségek, amit a 
fizika nem képes leírni. Ilyen dolog az élet, az értelem, a tudat. 
Ebbe beletörődni olyan, mintha nem vennénk figyelembe a 
gravitációt. De a gravitáció létezik, és az élet is létezik. /…/. 
Meg vagyok győződve, hogy az események menetét a tudat 
éppúgy befolyásolhatja, mint a gravitációs erő. Ekkor pedig 
létezik valami, amivel a fizika nem törődik, mint ahogy nem 
érdekelték az atomok sem száz évvel ezelőtt” (I/94/240. o.). 

Bohr és Heisenberg kellő megértés hiányában képtelenek voltak 
a probléma lényegét megfogalmazni. Állításukkal szemben a 
problémák oka nem nyelvi ellentét. Hasonló a helyzet Einstein 
és Schrődinger esetében is: az általuk keresett rejtett változók 
nem léteznek, mégis fennáll a determináltság a Természet 
egészé-ben a Szubjektum-objektum relativitás (É) szerint. 

Einstein speciális és általános relativitáselmélete az ARSZO-
megfigyelőkre a Szubjektumokra-, a kvantummechanika az 
ARSZO-megfigyeltek; az objektumok, −a buddhizmus két és 
félezeréves szavával „ilyenségek“− vizsgálatára vonatkozik. Ez 

 



 
az oka annak, hogy a kvantummechanika csak 
valószínűségeket képes kiszámítani.  

Ha valaki képes és megakarja érteni, megállapíthatja, hogy a 
relativitás is a kvantummechanika is a Természet valóságát rep-
rezentálja. Mégpedig a kvantummechanika a Természet kvan-
tummechanikája (É) formájában.  
A két elmélet összefügg, de nem egyesíthető. Ezeket nem az Ember 
találta ki, csupán felfedezte. 
Az ARSZO működését szoros összefüggésben a természet 
kvantummechanikája segíti a természeti matematika (É) −mint a 
legáltalánosabb természeti nyelv− közreműködésével.  
Visszatérve az általános relativitáselmélethez − az egységes 
térelmélet közérthetően felépíthető (M/307.). Így írt erről Einstein 
1942-ben barátjának, Hans Mühsam orvosnak: „Magányos aggle-
génnyé váltam, /.../ de még fanatikusabban dolgozom, mint régebben 
és dédelgetem azt a reményt, miszerint sikerül megol-danom az 
egységes fizikai tér régen gyötrő problémáját.“ „... lehetséges, hogy 
megérem e szép időket és egy pillanatig valami olyasmit láthatok, 
mint az ígéret földje...“ 
Heisenberg 1959-ben az einsteini próbálkozás sikertelenségét 
elemezve így írt: Az egységes térelmélet nem csupán a zseniális 
fizikus álmának megtestesülése /.../ ez a betetőzése lesz annak az 
elméletnek, amellyel a XX. sz. megkezdődött, vagyis a rela-tivitás 
elméletének. A göttingeni egyetemen „Haladás az elemi részecskék 
elméletében“ címmel tartott előadásán még ezt mondta: Sajnos úgy 
áll a helyzet, hogy az adott esetben szó sem lehet semmiféle 
szemléletességről... fogalmainkkal és elképzelé-seinkkel, amelyek az 
emberi gondolkodás sajátosságai szerint alakultak ki, képtelenek 
vagyunk arra, hogy a vizsgált folyamatok lényegét megragadjuk és 
szemléletes módon magunk elé képzeljük.“ 

M/29. “A múlt tapasztalatai nyomán ostobaság lenne azt hinni, hogy 
felfedezzük a ‘minden elméletét’, elképzelhető azonban, hogy 
kialakul egy ‘új fizika’ olyan elvek alapján, amelyekről még 
fogalmaink sincsenek.” 
Új fizika nem fog kialakulni új természetfilozófia; valamilyen fajta 
mindenségelmélet nélkül. Amennyiben mégis kialakulna, úgy 
teljesítménye nem lesz átfogó. John Maddox állításával szemben van 
mindenségelmélet. Akit érdekel legfőbb racionális tényezőit 



megtalálhatja (V/24. o.) és az annak megfelelő részletesebb 
kidolgozást a kötetekben.  

M/33. „Hogyan keletkezett a világegyetem? /…/ sok kutató agyá-ban 
készen áll a válasz: 10 vagy 20 milliárd évvel ezelőttig semmi 
sem létezett, még az üres tér sem. Akkor aztán kia-lakult a tér 
egy kis szemcséje, telve óriási adag energiával, amely létrehozta 
a Tejút 100 milliárd csillagát, nagyjából ugyanannyi galaxist, a 
világegyetem minden zúgát betöltő sugárzást, valamint azt a 
lendületet, amely még mindig fenntartja tágulását. Ez volt az 
Ősrobbanás.” 
A kérdésre adott válasz az Új TF állításától alapvetően eltér. Elő-ször 
tisztázni kell a Világmindenség, Világegyetem és Univerzu-munk 
fogalmát (É). Amennyiben úgy értelmezzük, hogy a fentiek 
Univerzumunkra vonatkoznak, annak létformája Ősrobbanással 
kezdődött, a maga kozmikus útján és kozmikus kódja szerint, de nem 
a semmiből. Hanem végtelen energiatéridő-szervezettség változás 
folyamatban. 
„A hatvanas évek eleje óta az Ősrobbanás elmélete általá-nosan 
elfogadottá vált; keretet adott a világegyetem evolú-ciójának 
tanulmányozásához. /.../ egy negyed évszázadig békét és 
nyugalmat teremtett a kozmológiában, ...“  

M/34. „E békés időszaknak a végéhez közeledünk.“ „Ezekbe e 
keretekbe nem illeszthetők be az anyag, valamint a fizikai 
világegyetem, az univerzum keletkezésére vonatkozó kérdé-sek, 
nem beszélve azoknak a szabályoknak az eredetéről, amelyek a 
fizikai világot alkotják...“  

Ezzel nem lehet egyetérteni. Ősszubjektumunk eredője az Ős-
energia. Ősrobbanásának „tiszta“ energiaállapotából szervező-
dött Univerzumunk és rendszerkomponenseinek minden 
létezője, a változáshelyzetekkel összefüggő átmeneti törvényei, 
a Termé-szet törvényei szerint. Amennyiben a 
természettudományos el-képzelések ettől eltérnek, úgy azok 
felülvizsgálatra szorulnak.  

M/35. „Amit a Földről (elvben) láthatunk, az csupán a meg-
figyelhető világegyetem. Hogy mi van azon túl /.../ arra csak 
következtethetünk.“ 

M/36-38. Georg Gamow 1947-ben azzal lepte meg az embereket, 
hogy feltételezte: a világegyetem ősrobbanással /.../ kez-dődött.“  

 



 
Az Új TF a Nóbel díjas Stewen Weinberg könyvének segít-

ségével rögzítette az Ősrobbanást követő máig- és a jövőbe 
tartó változásfolyamat lényegét (III/52-54. o.).  

M/50. „Van elegendő anyag?“  
Az anyag szóhasználat helyett az energia szóhasználat javasolt. 
Univerzumunkban, létünk bizonyítékával szemben nem áll ren-
delkezésre kellő ismeret e kérdés tárgyalásához, néhány idézet:  

M/51. “A csillagközi térben léteznie kell anyagnak, amely nem 
bocsát ki fényt, azaz ‘sötét’.” 
“A galaxisok tömegére vonatkozó becslések közötti eltérés 
olyan idegesítő, mint tüske az ember újjában,”  
“… Coma-halmaz középpontjához közeli üres térrészből röntgen 
sugárzást észleltek; a röntgen sugárzás spektruma meglepő 
módon vasatomok jelenlétére utalt.” 
Univerzumunk energiája ≠ annak anyagával, gondoljunk a különböző 
szervezettségi szintek arányaira. A nem “látható” nem érzékelhető. A 
becslések idegesítően eltérőek. Az üres tér nem üres, stb., Nemcsak 
az ARSZO-k tömege energia, hanem a viszonyaik is. Továbbá a 
beléjük tárgyiasult Ősrobbanás ható-energiáival-, pl: mint taszító 
helyzeti energiával is számolni kell, amelyre feltehetően Newton sem 
gondolt. Univerzumunk ≠ a Világegyetemmel. 

M/54. „Az általános (és elfogadható) feltételezés szerint az égbolt 
első objektumai az eredendően homogén gáz állapotú köd 
sűrűségének természetes fluktuációi nyomán jelentek meg.“  

A gázfelhő tárgyiasult energiarendszerfolyamat.  
M/57. “… a galaxisoknak az a tendenciája, hogy ‘szeretnek’ 

halmazokat alkotni, …” 
A halmaz szóhasználatot felül kell vizsgálni. A galaxisok maga-sabb 
szintű rendszer komponensei, de önmaguk számára rend-szerek, 
saját komponenseikkel. 

M/61. “… minden eseménynek oka van. Az egyik lehetőség, hogy 
ezt a kivételezettséget természet feletti okoknak tulaj-donítjuk. 
Például: ‚A világot Isten tervezte és teremtette’.“  

John Maddox nem gondol arra, hogy a ma Természet felettinek 
hitt ok lehet természetes is, ld.: természeti alkotás és tervezés 
módszere (É) és V/14. 

M/63. „Einstein várakozása, miszerint az általános relativitás-
elmélet azon áll vagy bukik, hogy képes-e leírni a világ-egyetem 



szerkezetét, nem teljesedett be. Ez nem azt jelenti, hogy komoly 
kételyek vetődtek fel az elmélettel szemben. Valahányszor 
ugyanis próbának vetették alá /.../ a jóslatok helyesnek 
bizonyultak.“ „A megfigyelhető világegyetem azonban az 
elméletnek nem megfelelő próbája; minden jel szerint 
szomszédságunkban a téridő nem görbült, hanem sima. /.../ 
mindez csak akkor változik meg, ha sikerül áthi-dalni az 
általános relativitáselmélet és a kvantumelmélet /.../ közötti 
szakadékot.“  
A fentiekben több valami nem stimmel, pl: 
− az általános relativitáselmélet vitatható módon bemutatott bírálata. 

Ki tudja felelősséggel azt állítani, hogy Einstein vára-kozása nem 
teljesedett be?! Akik elméletét másként értel-mezik? Akik az eltelt 
több mint fél évszázad alatt képtelenek voltak helyes értelmezést 
adni a saját elméletükre?!  

− a téridőre vonatkozó ellen-állítás bizonyításának hiánya! A 
pontatlan fogalmazás: A gömb felület is lehet sima. Azt vi-szont 
nem merte leírni, hogy egyenes, mert képtelenség, talán azt sem 
tudja, hogy az ARSZO “téridőszervezettség-pillanata” mikor lehet 
közelítően laposhoz hasonló.  

− Ha sikerül áthidalni az általános relativitáselmélet és a kvan-
tumelmélet közötti szakadékot…. Ezt honnan veszi? Az áthidalás 
nem tesz egyenlővé két elméletet, de ha racio-nálisan akarja 
megérteni viszonyukat és együttműködésük lehetőségét (M/26.).  

M/66. “A világban található anyagok sokfélesége már két és fél 
évezrede nagy kihívás az emberi elme számára: Mi közös lehet a 
vasban, fában és a vízben? 
Ld.: (ad. M/179), (IV/10. f.). 
“… amint azt az ősrobbanásnál is eleve feltételezik −az első 
lépés a tér létrejötte, amelyben a világegyetem fejlődése lezajlik, 
és ha az anyag megjelenése ennek a kezdeti ese-ménynek a 
következménye, az anyag alkotórészeinek alap-tulajdonságai 
abból a módból következnek, ahogyan a tér szerkezete a 
kezdetektől fogva kialakult.” “… egy napon majd sikerül 
megadni annak egyesített leírását, hogyan jött létre a 
világegyetem, és miért éppen abból az anyagból áll, amelynek 
részecskéit jelenleg ismerjük.”  
Az Ősrobbanásnál nem első lépés a tér létrejötte. Energia-rendszer 
nélkül nincs tér. Az energiatárgyiasulásfolyamat, vala-mint a 

 



 
téridőszervezettségfolyamat és vele együtt a téridőszer-vezettség 
szerkezetének kialakulása nem választható külön egymástól. Arra is 
választ lehet kapni, hogy Univerzumunk miért éppen azokból a 
részecskékből áll, sőt a természeti alkotás és tervezés módszere (É) 
leírásából arra is, hogy kozmikus útján mi, hogyan fejlődött ki (II/7. f., 
III/3. f. további érdeklődés esetén tartalomjegyzék szerint a 
kötetekben.) 

M/70. „A kvantummechanikáról még mindig olyan stílusban be-
szélnek, amit érthetetlen intellektuális absztrakciók számára 
tartanak fel, /.../ A bonyodalom egy része abból származik, hogy 
a kvantummechanika a praktikusnak és az absztraktnak 
bosszantó keveréke.“ „A kvantummechanika az egyetlen módja 
olyan rendszerek leírásának, amiknek méretei rendkívül kicsik.“ 
A kvantummechanika (É) nem érthetetlen (M/26.) és nem csupán a 
kicsi, hanem minden rendszer sajátos leírásának lehetősége. Képzett 
rendszer alapján számított következtetés valószínű-síthető jövőkép 
kialakítása céljából. A rendszerkomponensek ≠ egymással ≠ a 
rendszerrel. De = a rendszerkomponensek átlagosított tény 
ilyenségeivel, a várható jövőképpel. 
Nemcsak a kicsi rendszerek jövőkép leírásának módja valószí-
nűsíthető. A kiválasztott megfigyeltek, objektumok −ilyenség-ként− 
való általánosításának módja függetlenül méreteiktől, funkciójuktól, 
lét- működés- és szervezettségformájuktól. Azon-ban konkrét 
helyzetekben előtérbe kerül a megfigyelő −megfigyelt objektumhoz 
viszonyított− helyzetének relativitásával összefüggő eredmény. A 
kvantummechanikához fűzött elvárás képtelenség.  

M/71. „Dirac szerint a newtoni mechanika a nagy testek mozgá-sát 
kisebb részeinek mozgásával, azokat pedig mégkisebb 
részeinek mozgásával magyarázta és így tovább.“ 
A rendszerek nagyobbak, mint rendszerkomponenseik. Minden 
rendszerkomponens funkciója más. A rendszer −mint hatalmi 
szervezet− dominánsan befolyásolja komponenseinek műkö-dését, 
fejlődését (5. f.).  

M/81. “Az a felfedezés, hogy az üres térnek képzelt vákuum képes 
nyomást fejteni a benne lévő testekre, …” 

Vagyis nem üres.  
„... még a QED Feynman-féle erőteljes megfogalmazásnak is van 
egy makacs szépséghibája: az elméletben szereplő valódi fizikai 



mennyiségek egy részének kiszámítása végtelen eredményhez 
vezet.” 
Ez nem hiba. A fizikai mennyiségek energiája és változásuk is 
végtelen.  

M/86. „A Higgs-részecske /.../ jelenléte a standard modell kizá-
rólagos sajátossága. Mint minden más részecske, amelyből az 
anyag áll, valójában ez is egy mindent betöltő erőtér.,…”  

Az Univerzum-tér része, és energiarendszerfolyamat. 
“A Higgs-erőtér fizikai jelentése eléggé rejtélyes. Például az 
erőtér térerőssége a feltételezések szerint még az üres térben 
sem zérus. “ 
Az erőtér energiarendszerfolyamat. Üres tér nem létezik.  

M/91-92. “… négyféle kölcsönhatást egyesítő formalizmus meg-
találására irányuló vágyak ma még beteljesületlenek. Ez így is 
marad, amíg nem lesz világos elképzelésünk arról, hogyan lehet 
a mindenütt jelenlévő kölcsönhatást összebékíteni a 
kvantumfizikával.”  
Minden objektum és viszony tárgyiasult energiarendszerfolya-mat. 
Jelenleg ötféle kölcsönhatás létezik. A négy általánosan ismert. Ezek 
közül a gravitációt eltérő sajátossága miatt ki kell emelni. Az ötödik a 
szubjektív aktivitás még általánosan nem ismert.  

A gravitáció és a szubjektív aktivitás az energia végtelenségével 
egyidősek. A további három: az elektromágneses, a gyenge, és 
az erős kölcsönhatások az Ősrobbanást követő energiaáram-
lásban keletkeztek. Fordított helyzetében megszűnnek létezni. 

“… az anyag szerkezete és a világegyetem szerkezete között 
szoros a kapcsolat, …”  
Ez így nem pontos. Az Ősrobbanás óta szerveződő Univerzu-munk 
különböző rendszerkomponens energiarendszerfolyama-tainak 
mindenkori szerkezete között van szoros kapcsolat. Az anyag 
csupán az energiatárgyiasulásoknak egy szervezettségi szintje (13. 
f.).  
„Az még a vágyak világához tartozik, és ott is marad, amíg ilyen 
kevéssé értjük, hogy miért olyan sikertelenek a nagy egyesítési 
törekvések /.../, miért lóg ki a gravitáció a többi kölcsönhatás 
közül, ...“  

Mert csak az Ősrobbanást követően létrejött kölcsönhatások 
szűntethetők meg.  

 



 
M/94. „... elkerülhetetlen, hogy A FIGYELMET A TÉR, AZ IDŐ ÉS AZ 

ANYAG ALAPVETŐ VIZSGÁLATÁRA KELL FORDÍTANI. A 
jelenlegi dilemmából való kikeveredés legjobb módja, ha a 
tudomány alapjait kimentjük a nyilvánvaló útvesztőből.“ 

M/95. „Planck óta nyilvánvaló, hogy az üres teret univerzális 
sugárzási tér tölti be, amelynek energiája gyorsan növekszik a 
hőmérséklet emelkedésével.“ 

Vagyis Univerzumunkban üres −energia mentes− tér nem létezik.  
M/96. „Úgytűnik, mintha a térnek lenne egy olyan, korábban nem 

sejtett tulajdonsága, ami megkívánja, hogy minden pontszerű 
objektum hordozzon bizonyos mennyiségű impulzus-
momentumot.“  

Tárgyiasult energiarendszerfolyamat, ARSZO tulajdonságokkal.  
M/97. „Az összekapcsolt állapotok /.../ kiterjedt objektumok, ha-

tározottan nagyobbak mint a pontszerű részecskék, így azt az 
elképzelést erősítik, hogy a kvantummechanika nem kizá-rólag a 
nagyon kicsi dimenziók tartományában érvényes.“  

Univerzumunk minden szintű rendszerkomponense ARSZO 
−önmaga számára Szubjektum = megfigyelő− minden más 
számára objektum = megfigyelt. Ez a rend átfogja 
Univerzumunk egészét. A Természet kvantummechanikája a 
létezők térbeni-, időbeni-, szervezettségbeni-, méretbeni 
helyzetére való tekintet nélkül érvényes. 

M/99. „... az atomi skálából a makroszkopikus méretekbe való 
átmenet nem csupán matematikai kérdés. Olyan dolgokat 
is figyelembe kell vennie, mint ‚az idő iránya’. Nem világos 
azonban, hogy ennek az átmenetnek pontosan hogyan is 
kellene történnie.“  

Nincs a fennti értelemben vett átmenet a mikroszkopikus és mak-
roszkopikus létezők = ARSZO-k között (M/70.). E jelzők a meg-
figyelők nézőpontjában képződnek. Csak létezőnek van „átme-
nete“, akár pozitív, akár negatív irányú a változás, az idő iránya 
minden esetben a jövőjébe tart. A létformák végesek, a változás 
végtelen. Univerzumunk Ősrobbanásától az energiaáramlás 
irányának és a hőmérsékletváltozásnak megfelelő a fejlődés 
(III/52-59. o.).  

„Ha az ősrobbanás fejlődését valaha is racionális alapon 
akarjuk tárgyalni, le kell írnunk az anyag sűrű agglomerá-



tumainak viselkedését, beleértve olyan bizarr objektumokat 
is mint a fekete lyukak.“  

Racionális alapon, nem csupán az anyag, hanem minden szer-
vezettségi szint minden tárgyiasult energiarendszerfolymatának 
−ARSZO-jának− általános „etológiáját“ kell leírni. Az Új TF 
leírta. (II. k.). A fekete lyukak is tárgyiasult 
energiarendszerfolyamatok és Univerzumunk Ősszubjektuma 
energiájának részesei. A fekete lyukak és még sok más 
esetében nem rendelkezünk a kellő ismeretekkel.  

„Az ősrobbanásnál kell kezdeni. Milyen volt a világegyetem a 
kezdet kezdetén?“ 

Először tisztázni kell a Világmindenség, a Világegyetem és 
Univerzumunk viszonyát (É). Majd a végtelen Ősenergiánál, az 
Ősszubjektumnál kell kezdeni és csak azután jön az Ősrob-
banás. (1-4 f., II/12. f., III/3. f.).  

M/101. “… nincs ismert módszer arra, hogy kiküszöböljék a 
távoli nagy tömegeknek a világegyetem többi részére 
kifejtett hatását.”  

Ha Világegyetem alatt Univerzumunkra gondol, úgy nem küszö-
bölhető ki. A gravitáció a végtelen energia velejárója.  

“Mekkora energiára van szükség ahhoz, hogy mind a négy 
kölcsönhatás ugyanannak a jelenségnek négy 
megnyilvánu-lása legyen?” “Az érvek szerint akkor csak 
egyetlen kvan-tumtér létezne, amelyből mind a négy 
leszármaztatható lenne.” 

Rossz a kérdés feltevése (M/91-92)! Az egyetlen EGY kvantum-
tér az Ősszubjektum.  

M/102. “Akárcsak a fotonnak, a gravitonnak is zérus a tömege, 
…”  

A foton is, a graviton is tárgyiasult energiarendszerfolyamat. 
Tömegét mozgásába tárgyiasult energiája is adja. 

“A gravitonok (akárcsak a neutrínók) körülvesznek bennün-
ket, de csak az általuk keltett gravitációs hatáson keresztül 
észlelhetjük őket.”  

Tehát rendelkeznek energiával, térrel, idővel, szervezettséggel, 
téridőfolyamattal és tömeggel is.  

“Míg a kvantum-elektrodinamika megfogalmazásában jelent-
kező végtelen mennyiségeket (divergenciákat) értelmes 
mó-don ki lehetett küszöbölni /…/, a kvantumgravitációban 

 



 
még borzalmasabb divergenciák lépnek fel, ám ezeket még 
semmiféle konzisztens módszerrel sem tudták 
kiküszöbölni.”  

Mert a mennyiségek véges létformákba tárgyiasult végtelen 
energiamennyiségek.  

“Einstein elméletében a gravitációs tér összetevői /…/ maguk 
is annak függvényei, hogy az energia vagy a tömeg hogyan 
oszlik el, ezért a tér egy pontjában érvényes térmennyi-
ségeknek kölcsönhatásban kell állnia a többi pontokban 
meghatározott térmennyiségekkel.”  

Ez az Einstein által eredménytelenül keresett térelmélet lényege. 
A tér EGY pontja az Ősrobbanást megelőző “téridőszervezett-
ségpillanat” az Ősszubjektum, amely kölcsönhatásban áll az 
Ősrobbanást követően keletkezett ARSZO-k téridőszervezett-
ségeivel.  

A gravitációs tér összetevői −más-más kozmikus úton létrejött 
kozmikus kóddal rendelkező− rendszerkomponensei más-más 
környezeti térfolyamatban, időfolyamatban, szervezettségfolya-
matban léteznek, a saját téridőszevezettségfolyamatukkal. E 
bonyodalom ellenére az einsteini térelméletnek (eltolásokkal) 
léteznie kell.  

M/103. “… kialakult az a vélemény, hogy a kvantumgravitáció 
megfeneklésének oka nem matematikai természetű, inkább 
még nem értették meg teljesen a megoldandó problémát.”  

M/104. “Ha valaha is megalkotjuk a kvantumgravitációt, egysé-
ges nyelven kell leírni…”  

Minden ARSZO nyelvén, természeti hatás-nyelven. 
„A kvarkok és az elektronok annyira különböznek, hogy egy-

séges leírásuk olyan feladat, mintha egy kínaiul és 
franciául beszélők számára egyaránt érthető nyelvet 
kellene meg-alkotni.“  

Minden részecske ugyanúgy, mint minden más energiarend-
szerfolyamat = létező = ARSZO, −Szubjektum-objektum relati-
vitás (É)− együttműködésük során természeti hatásnyelveken 
kommunikálnak (I/2. f., II/6. f.).  

“A közös nyelv azonban legalábbis formálisan, leírható. 
Abdus Salam, aki Weinberggel és Glashow-al közösen 
meg-alkotta az elektrongyenge elméletet ezt írja a 



szuperszim-metriáról: ‘hihetetlenül szép elmélet − 
ellenálhatatlanul érdekfeszítő, ha elmélet egyáltalán lehet 
ilyen.’ Egy bökkenő azonban van: Az elmélet megköveteli 
további részecskék létezését, /…/. Nagyobb gond azonban, 
hogy ezeknek a megjósolt részecskéknek a tömege 
jócskán kívül esik a belátható jövőben építendő gyorsítók 
teljesítőképességén.”  

Az Ősrobbanás hőmérsékletéig feltehetően sok további 
részecske létezik. Ezeket nem feltétlenül szükséges jelenleg 
elkészíthetetlen földi gyorsítók működéséhez kötni. Ha valóban 
léteznek a hőmérsékleti küszöbszintjükön majd megtalálhatókká 
válnak. De miért kell egy általános energiakvantumnyelv 
működését általunk jelenleg nemismert részecskékhez kötni?, 
amikor a természeti emlékezet- a természeti nyelvek és termé-
szeti kommunikáció működött, működik és működni fog. A 
megismerés hierarchikus rendje kényszerpályásan bővül. 

M/105. “… a közönséges nukleonoknak, a protonnak és a 
neutronnak, belső szerkezetük van.” 

Korábban ezt sem hitték, de ez is alátámasztja, hogy a legki-sebb 
részecske objektumoktól a legnagyobbaknál is érvényesül-nek 
az Új TF által felfedezett ARSZO viszonyok.  

M/114. “Az idő nyilának eredete fontos kérdés, mivel Newton 
vagy Einstein mechanikájában semmi sem jelzi, hogy az 
élettelen rendszerekben az időnek beépített iránya lenne.”  

Az energia- és a vele együttjáró idő végtelensége, valamint az 
okok okozatok folyamatában minden tárgyiasult 
energiarendszer-folyamat a jövőjébe tart. Nincs értelme az idő 
nyila eredete kutatásának. De, ha valaki mégis tudni szeretné 
az idő iránya feltehetően az Ősrobbanást követő 
energiaáramlás irányával megegyező. 

Amikor Newton és Einstein élt nem foglalkoztak Univerzumunk 
belső környezeti kapcsolatrendszerében a szervezettség “gene-
tikai” kérdéseivel (13. f.), ennek összefüggésében a tér − idő − 
téridőkényszerpálya kérdéseivel. Nem tárták fel az Ősrobbanás 
óta eltelt időszak fontos jellemzőit (III/52-59. o.), így mechani-
kájuk az élettelen, de létező rendszerfolyamatokkal nem foglal-
kozott. Az élet biológiai szervezettségi szinten-létezést jelent.  

 



 
„A kvantummechanikában egyetlen pont van, ahol az 

elméleti leírás időben nem visszafordítható, ez pedig a 
mérés folya-mata.“ 

Ellentmondás: A mérő, a megfigyelő nem objektum, hanem 
Szubjektum. A megfigyelés a kvantummechanika megfigyelt 
objektumainak, „ilyenségei“-vel foglalkozik. Csakhogy ezek a 
megfigyeltek önmaguk számára szintén Szubjektumok; meg-
figyelők, amelyeknek téridőfolyamata szintén a jövőjébe tart. A 
kvantummechanikának sincs módja létezői jövőbe tartó irányá-
nak megváltoztatására. A keresett paradoxon a megfigyelő és a 
megfigyelt viszonyában keresendő. Szubjektum−objektum 
relati-vitás (É). 

M/120. “… a tudomány alapjait érintő jelenlegi krízis abból 
ered, hogy nyilvánvaló szükségünk van annak mélyebb 
megérté-sére, mi is a tér, az idő, és az anyag.”  

Ennél az igénynél sokkal részletesebben fedezte fel a Természet 
megoldását az Új TF (I. k.).  

M/138, 131 “… a sikeres molekulának nincs előre 
meghatározott tervrajza...“  

„Egyszerű számításokkal kimutatható: elhanyagolható annak 
az esélye, hogy egy ilyen molekula véletlenszerűen jöjjön 
létre alkotóelemeiből.“  

Nincs véletlenszerűség! Van előre meghatározott tervrajza 
−mégpedig nemcsupán a molekulának, hanem minden 
létezőnek = ARSZO-nak−; a kozmikus kódja, amely minden 
„téridőszerve-zettségpillanatában“ érvényes. Ehhez járul a 
természeti alkotás és tervezés módszere (É), amelyet minden 
létező alkalmaz.  

M/144. “… ami itt a Földön történt, más bolygók felszínén 
ugyan-úgy létrejöhetett.” “… csak idő kérdése, és életet 
fogunk találni galaxisunkban más helyeken is.” 

Kiderül majd, hogy valójában nem is csak az élőlényeket, hanem 
a hozzánk mérhető értelmet és tudást keressük!  

M/146. “Honnan származik az energia?” 
Az Ősenergia végtelen.  

M/148. „... galaxisunkban nagy tömegű por- és gázfelhők /.../ 
nagymennyiségben tartalmaznak egyszerű szerves 
molekulá-kat, ...“ 



M/159. „A sejtek az élet kvázi-autonóm egységei. A legegysze-
rűbb sejt /.../ is sokkal bonyolultabb, mint bármiféle gép, 
amit az ember valaha is készített. /.../ a sejt is különféle 
részekből áll − a kémiai alkotórészek különféle 
molekulákból állnak.“ 

Az Ember gépei rendszerkomponensekből álló célszerű rendsze-
rek, amelyeket maga tervezett a saját céljára. Az Univerzum is 
rendszerkomponensekből áll, amelyeket a saját céljára hozott 
létre sajátos módszerével. A gép a Szubjektum által kiépített 
környezetének része. Korszerűsítésük, javításuk a Szubjektum 
létszükségletével összefüggő értelmes feladat. A környezeti 
együttműködés során minden Szubjektum −környezetének 
részeként maga fogalmazza meg a saját létszükségleteit és 
maga gondoskodik realizálásukról.  

M/160. „... a sejtosztódás /.../, amelyben a sejt lényegében két 
azonos sejtté válik szét, a genom vezérli, de az osztódást 
előidéző döntés nem ott történik.”  

A rendszer genomja rendszer-vezérlés alatt áll.  
M/161. „... a DNS szerkezete közvetlenül magyarázta magának 

a DNS molekulának a tulajdonságait, azt a képességét, 
hogy önmagát le tudja másolni.“ 

A rendszer DNS-e is rendszerkomponens.  
M/162. „... az alkatrészek megnevezése (a baktériumsejtekben 

legalább kétezer, az emlősök sejtjeiben százezer van), 
valamint a köztük lévő kapcsolatok...“ 

A sejtek alkatrészei a sejtek rendszerkomponensei más-más 
funkciókkal, közbenső szintekkel és viszonyokkal.  

M/172. „... az alrendszerek és kapcsolataik olyannyira 
bonyolul-tak, hogy a terület kutatói maguk sem látják 
világosan mit is sikerült megtudni. A sejtbiológia központi 
problémája nem annyira az információk begyűjtése, hanem 
azok megértése. Mit lehet tenni ilyen esetben?“ 

A megértés előfeltétele a rendszerviszonyok tisztázása. A rend-
szerkomponensek külön-külön egymástól és a rendszertől is 
eltérő környezeti funkciókkal rendelkeznek. Nem a rendszer-
komponensek építik fel a rendszert, hanem 
rendszerszabályozás formálja azokat a mindenkori 
létszükségletük igényének meg-felelően.  

 



 
Emberi hasonlattal élve mintha a téglaépület funkcióját és felé-

pítettségének rendjét −valamilyen szintű rendszerkomponensé-
nek, pl.− egy téglának tulajdonítanánk vagy annak molekuláris 
vizsgálatából akarnánk meghatározni. Ez így sohasem fog 
sikerülni, és általánosságban nincs is rá szükség. A 
rendszerkomponens − rendszer viszony minden szervezettség 
minden rendszerére vonatkozik, a sejtbiológia rendszerei nem 
kivételek. 

A példához visszatérve: az épületfunkció lehet lakó-, ipari-, 
katonai-, kereskedelmi-, stb. Létezésük során létszükségleteik 
általában karbantartás, felújítás, korszerűsítés bontással építés-
sel, átalakítás, bővítés, bontás, esetleg csere; sajátosan stb. De 
ezek egyikére sem lehet következtetni a téglák és más építő-
anyagok molekuláris vizsgálatából.  

A kérdésre válaszolva: Ha megakarják érteni, mindig a rendszer 
vizsgálatából kell kiindulni és közben ügyelni arra, hogy ne 
keveredjenek a kutatási cél szempontjából nem szükséges vizs-
gálatok labirintusába.  

M/175. „A sejtek arra a célra fejlődtek ki, hogy külső irányítás 
nélkül, autonóm módon hajtsák végre a tőlük megkívánt 
feladatokat, ez azonban nem teszi feleslegessé a 
külvilággal való kapcsolatukat. Legalábbis táplálékot vagy 
más energia-hordozót, de egy szervnek, mondjuk egy 
emlősállat testének részeként is alkalmazkodni kell a sejtek 
összességének igé-nyeihez.“  

Nem helytálló és önmagával is ellentétbe került. Univerzumunk 
hierarchikus rendjében nem létezik külső „irányítás“ nélküli 
rendszerkomponens. Minden létező = ARSZO, környezeti 
feladat ellátására tárgyiasult önmegvalósító 
energiarendszerfolyamat. A sejtek nem kivételek.  

M/176. „Még eltart egy ideig, míg bármely egyszerű szervezet 
csatornáinak és receptorainak listája teljessé válik.“  

Ez olyan, mintha összegyűjteném a házépítéshez szükséges 
építőelemek molekuláris és atomos vizsgálatainak anyagát. E 
gyűjteményből azonban senki sem tudja meg milyen a ház. 

“Ki gondolná, hogy az emberi idegsejt és az emberi bőr 
sejtje ugyanahhoz a fajhoz tartozik! Ki hinné el, hogy az 



említett két sejttípus, az izomsejtek, a csont sejtjei és a 
vérsejtek mind egyetlen sejtből származnak… “  

M/179. “Az egyik legsürgősebb feladat annak a 
bonyolultságnak a megértése, amely a sejtek külső 
hatásokra adott válaszá-ban rejlik, s amit a szakma a jel 
(ingerület) vezetésnek nevez.” 

Ki gondolná, hogy Univerzumunkban minden rendszerkompo-
nens és minden rendszer tárgyiasult energiarendszerfolyamat. 
A szerveződés minden létezője pl: a kozmosz, a galaktikák, a 
csillagok, a Föld, a sugárzások, a szervetlen és szerves anya-
gok, a biológiai létezők, −az idegsejt, bőrsejt, csontsejt, stb., is−, 
és viszonyaik is −nincs kivétel− környezeti funkcióra tárgyiasult 
energiaszerveződés. ARSZO energiarendszerfolyamatok, ame-
lyek a kozmikus útjukon elért kozmikus kód és a téridőszer-
vezettségfolyamat környezetváltozása együttműködésének 
ered-ményeként változnak. (13. f.) 

M/183. „... nehézséget jelent, hogy részletes ismeretekre van 
szükség a valóságos élet molekuláinak kölcsönhatásairól, 
amelyeket csak kísérletekkel lehet összegyűjteni. Több 
évti-zednek kell eltelni ahhoz, hogy ilyen projekt 
megvalósítható legyen.“  

Ez nem fogadható el (M/172.).  
M/184. „... jóval idegesítőbb akadályt kell lekűzdeniük azoknak, 

akik megakarják érteni a sejtek működését: annak 
magyará-zata, hogyan lépnek kölcsönhatásba molekulák, 
nem több, mint tündérmese. Ami megtörtént, azt is le lehet 
írni, de hogy miért történt, továbbra is rejtély marad.“  

“… a legkomolyabb lehetséges kritikusaik is ugyanazzal a 
dilemmával néznek szembe: alig várják, hogy a sejt műkö-
désében kulcsfontosságú molekula azonosítását az élet 
rejtélyét megvilágító fénysugárnak tekinthessék.”  

Mert nem látják az utat: Minden sejt önmaga számára környezeti 
funkcióval rendelkező ARSZO a maga kozmikus kódjával, 
termé-szeti értelmével, környezeti helyzetfolyamataival, 
amelyek cél-szerű működését alapvetően meghatározzák. 
Tündérmesére nincs szükség: hiába vizsgálom meg bármilyen 
mély részletes-séggel a rendszerkomponenseket, azok nem 
mutatják meg a rendszert és annak működését, amelynek 
részei. Mert nincs rálátásuk. A hierarchikus rendben az ARSZO 

 



 
létszükséglete a mozgató, amely befolyásolja a Szubjektum − 
objektum együtt-működését. A problémát a szaktudomány 
rendszerelvűen tudja megoldani.  

M/185. “… a fehérjék szerkezetének problémája elkötelezett 
kutatócsoportok huszonöt éves erőfeszítései után is meg-
oldatlan.” 

A probléma hasonló. Rendszerelvű megoldás szükséges.  
M/189. “Az élőlényekben levő gének gondoskodnak arról, hogy 

a szervezetek percről percre életben maradjanak, és a faj 
generációról generációra fennmaradjon.”  

Ez nincs így pontosan. Minden létező kozmikus útjának tárgyia-
sult emlékezete. Az élet az élő létezése. A gének az élők rend-
szerkomponensei. Az élő biológiai szervezettségi szintű környe-
zeti funkciót realizáló tárgyiasult energiarendszerfolyamat-, 
rend-szerkomponens-folyamatokból és viszonyaikból álló 
ARSZO. Hierarchikus történetének jelenbe integrált kozmikus 
kódja. A kozmikus út tárgyiasult emlékezete. A maga 
környezeteivel együttműködő −a szervezettségének megfelelő− 
alkotó és tervező képességével (É).  

M/190. “Jó közelítéssel valamennyien génjeink termékei va-
gyunk.” 

Ez talán jól hangzik, de nincs így. A gén az élő rendszer belső 
környezeti funkciót ellátó komponense. 

M/198. “Az emberi fél-genom  3 milliárd (!)   nukleotidja 80 000-
100 000 gént jelent.    Eszerint minden génre 30 000 
nukleotid jut.“  

Bármennyire bonyolult az ARSZO viszonyok nem változnak.  
M/210. „... a kutatók még nem mérték fel teljesen, mekkora erő-

feszítést igényel a 100 000 körüli emberi gén funkciójának 
megértése, hogy mindez egy adatbázisban összegezhető 
legyen.“ 

„A dolgok jelenlegi állása mellett inkább a szakértelem, mint 
a pénz jelent akadályt.“  

„Még nagyobb nehézséget jelent majd a gének működésére 
vonatkozó intelligens kérdések megválaszolása, hacsak 
nem hoznak létre valamiféle mesterséges intelligenciát, 
amely megfelel az igényeknek.“  



Ha egy külső funkciót teljesítő rendszer 100 000 rendszerkom-
ponensét alaposan megvizsgálja és az eredményeket 
adatbázis-ban rögzíti mit fog megtudni az ARSZO keresett 
funkciójáról, viszonyairól és működéséről? Udvariasan 
fogalmazva nem so-kat! Nem beszélve arról, hogy minden 
rendszer, rendszerkom-ponens és viszony folyamatosan 
változnak és létezésük során a megfigyelők számára 
“ilyenségként”, objektumként nyilvánulnak meg. E 
bonyolultságból mi a lehetséges kiút?  

A funkciókat és viszonyokat meg sem tudja érteni, ha nem 
ARSZO rendszerben gondolkodik. Másrészt, ha eredményt akar 
elérni többet kell tudni a természeti értelemről, a természeti 
nyelvekről és kommunikációról, a szervezettség genetikai 
ismér-veiről, stb. (13. f.) 

M/213-214. „... gyakorlatilag semmit sem tudunk arról, hogyan 
kell egy gént, vagy a fejlődés hierarchiájába rendezett 
géne-ket bekapcsolni vagy aktiválni − sem pedig annak 
módjáról, hogyan adnak a gén termékei specifikus jelleget 
az egyes sejteknek. Nehezebb kérdés, hogy ez a bonyolult 
rendszer miképpen és mikor fejlődött ki. 

(M/210.) Ez a bonyolult rendszer a természeti alkotás és terve-
zés módszerének (É) eredményeként fejlődött ki. Hogy mikor, 
annak megválaszolása −a módszer ismeretében− a szaktudo-
mány körébe tartozik.  

M/227. Charles Darwin „A fajok eredete csak nagyon kevéssé 
mélyítette el ismereteinket a fajok eredetéről, pedig a címe 
szerint ez a mű központi problémája. És ez máig is 
megoldatlan probléma.” 

Az Új TF alapján megoldható, de nemcsak a biológiai fajok, 
hanem bármely ARSZO vonatkozásában. 

M/228. „... sok kortársa sértésnek fogta fel az elképzelést, hogy 
az új fajok megkülönböztető jellegzetességei /…/ 
változások következményei, ami /…/ ellenkezik azzal az 
elképzeléssel, hogy az élet diverzitása valamiféle Nagy 
Tervező műve. A darwinizmus bizonyos értelemben 
szószerint az Isten nélküli evolúció elmélete.” 

Ez csupán felfogás kérdése (M/125.), (V/14. f.).  
M/229. “… az evolúció szempontjából a lényeg az egyedek utó-

dainak hozzájárulása a következő generációhoz. /…/ A ter-

 



 
mészetes kiválasztódás, amely az alkalmazkodási folyama-
tot formába önti, a darwinizmus második alapköve.” “Ezek-
ben még nincs szándékosság bármiféle hosszútávú cél 
meg-valósítására.” Hiába jelentik ki, hogy a természetes 
kiváloga-tódás célja nem más, mint nagyobb harmóniát 
létrehozni az élőlények és környezetük között, ez nem lehet 
cél a hagyo-mányos értelemben, mivel a környezet 
állandóan változik.”  

Ezzel szemben az evolúció igénye és célja két irányból jelent-
kezik. Az egyik az egyed számára legfontosabb: önmegvalósí-
tása a környezetváltozás viszonyai között. A másik cél, a 
környe-zetváltozás áttételrendszerén érkezett; végső soron a 
Teremtő által diktált létfeltétel, kiválasztott lehetőség útján való 
haladást jelent. Ennek során bontakoznak ki az ARSZO 
korszerű érdekei és képességei. Kozmikus útján haladva 
jelenpillanataiban örökli kozmikus kódját az önmegvalósítás 
képességével (legyen az sejt, Ember, naprendszer, stb.), (7. f.). 
Az ARSZO-k hierarchikus rendjében a Teremtő által −a külső 
környezetváltozások kény-szerítő hatásviszonyai útján− diktált 
cél a természeti értelem fejlesztése. Feltehetően valamely 
további cél érdekében. 

M/232. “Az elmúlt 4 milliárd év bármely szakaszában a Földön 
található élőlények összessége ezért a korábbi evolúció 
folyamán megtörtént sok történelmi véletlen terméke.”  

Nem történelmi véletlen, hanem változások terméke. Az Ősszub-
jektum Ősrobbanását követő évmilliárdok bármely időpontjában 
található ARSZO-k a korábbi változások −ok-okozat alapon− 
hierarchikusan felépített termékei, mint saját memóriái. 

M/244. “A dilemma az, hogy a természetes kiválasztódás nem 
képes előre észlelni a környezet változásait és előre 
gondos-kodni azon szervek kifejlődéséről, amelyek a 
környezetvál-tozások hatásaitól megóvnak.”  

Az ARSZO környezetének megváltozásával előidézett helyzetkép 
+ a múlt kozmikus útja memóriában rögzített hasonló helyzetei-
nek természeti értelmi feldolgozásával a „Természet kvantum-
mechanikája“ (É) segítségével megállapítja létszükségletét, 
alkal-mazkodásának, cselekedeteinek célját; a bővített 
önmegvaló-sítás és eredményes környezeti együttműködés 



érdekében. Realizálásának alkalmasságát a környezet értékeli 
és honorálja ±érdem szerint.  

M/247. Richard Dawkin „önző gén“ elmélete. „Érveinek 
lényege /.../ ‚a szervezet a gén eszköze arra a célra, hogy 
önmagának annyi másolatát hozza létre, amennyi csak 
lehetséges.“  

Alapvető hiba. Fordított a viszony. Nem a rendszerkomponens 
eszköze a rendszer.  

M/249. “A csoportszelekcióval az a probléma, hogy a környezet 
semmiféle módon nem befolyásolhatja az egész csoport 
jólétét az egyénekével szemben, …” 

Ez nincs így! A csoport rendszer. A rendszereknek és egyedeik-
nek −rendszerkomponenseiknek− a környezete más-más. A 
rendszerkomponensek mozgása, működése nem független. 
Nem kezelhetők független egységekként. A rendszer 
környezetének változása közvetve a rendszerkomponensek 
számára is új létszükségleteket, új célokat, új feladatokat teremt 
(I/5.). 

“… lehetséges, hogy a ma élő teremtmények jellemzőit, 
legalábbis bizonyos mértékig az élő és a fizikai környezet 
alakította ki.”  

Nem lehetséges, hanem bizonyos! (5. f.)  
M/251. Russel E. Doolitle: “… a ma élő összes teremtmény egy 

közös ősből származott le, amely durván 2 milliárd évvel 
ezelőtt élt.”  

Univerzumunk összes teremtménye az Ősenergiából és az 
Ősszubjektumból ered az Ősrobbanás következtében. A 
biológiai létezők eredetére kozmikus útjuk és kozmikus kódjuk 
képes rávilágítani. Miután Univerzumunkban az élet feltételei 
sok terü-leten megteremtődtek, nem állítható a biológiai egy 
közös ős. 

M/266. “… csak igen felszínes ismereteink vannak arról, hogy 
az agy, különösképpen az emberi agy, miképpen testesíti 
meg az értelmet (tudatot) − azt a képességet, hogy a múlt 
ese-ményeit felidézzük, gondolkodjunk és felidézzük 
azokat.” 

“Arisztotelész óta teszik fel ismételten a kérdést, mi az 
értelem, eddig nem sok sikerrel.”  

 



 
“Megkérdezhetjük: mi a tudat és hol található, de részletes 

választ várni még túl korai lenne.” 
Az agy ≠ a szervezet természeti értelmével, csupán segítője an-

nak. Az új TF e témakört a Természet általánosságában feldol-
gozta. Ennek részét képezik a biológiai rendszerek is (8, 13. f.), 
(M/286).  

“Az állatok agya rendszerint a fejükben van, /…/ de nem 
azonos az állatok teljes idegrendszerével.” 

M/267. “A speciális idegsejtek (neuronok) hálózata, amely az 
állat testének minden részét behálózza, egyetlen egységes 
szerv, az idegrendszer.”  

M/268. “… az agy túlságosan bonyolult ahhoz, hogy működés-
mechanizmusát legkisebb alkotórészeinek 
tulajdonságaiból megjósolhassuk.”  

A megoldást ld.: M/176, 179, 184, 189, 210, 266, 267, 270, 275, 
277, 279, 286, stb., és alább.  

Ortvay Rudolf ezt írta Neumann Jánosnak: “Úgy látom, eljött az 
ideje, hogy megértsük az emberi agy működését. De az 
orvosok mentalitása nem kedvez ennek a törekvésnek. Az 
orvosok nem elég készek univerzális gondolkodásmódra, arra, 
hogy komplex rendszerek működését megértsék.” “Azt hiszem, 
hogy csak egy kívülálló adhatja meg az ehhez szükséges 
indítólökést.” 

Ortvay 1940-ben írt levelében részletesebben leírta elképzelését: 
− “Az agy hálózat, aminek neuronok a csomópontjai. Minden 
egyes neuron több más neurontól kaphat impulzusokat és maga 
is impulzusokat küldhet más neuronoknak. A neuron pillanatnyi 
állapota (készsége beérkező jelek fogadására és impulzus-
kiküldő aktivitása) korábban kapott impulzusoktól függhet.” 
“Meglehet, hogy az agy megfelelő analógiáját műszaki 
hálózatok szolgáltatják, amelyek fokozatosan mind 
komplexebbé válnak.”  

Neumann reagált: “Amit /.../ írsz nagyon szimpatikus nekem. 
Különösen érdekesek az agyszerkezetre vonatkozó megjegy-
zéseid. Azt hiszem, hogy ezt a lehetőséget komolyan kell 
venni.“ (I/94/274. o.). 

Neumann János: “…a számítógépet az élő sejt metaforájának 
tekintette. Az automatánál két komponenst különböztetett meg: 



a gépet (mai nevén hardware) és a tárolt információt (mai nevén 
software). Csakhamar nyilvánvalóvá lett számára, hogy ezek az 
élet két fő funkcióját realizálják: az anyagcserét és a repro-
dukciót.” “Francis Crick és James Watson nagy fölfedezése öt 
évvel ezután történt: a sejtben a fehérje a dolgozó gép (az 
anyagcserét működtető hardware), a DNS pedig a memória (a 
reprodukciónál továbbadandó software).” “Az ilyen 
önreprodukáló automata /.../: egymást követő nemzedékek 
során egyre tökéletesebb automatákat tud legyártani.” (I/94/275. 
o.). 

Ha a tisztelt Olvasó átgondolja az Ortvay és Neumann által leírtak 
nemcsak a sejt-, hanem minden létező sajátját képezik. Az 
ARSZO-k −a létezők− szervezettségének megfelelő funkcionális 
rendszere a hardware, kozmikus kódjuk a software, a 
működtető hatás pedig a környezetváltozás. Mindezek az Új TF 
általános rendszerelmélete vonatkozó részének felelnek meg. 

M/269. A hosszútávú memória. 
Univerzumunkban minden ARSZO hosszútávú memóriával 

rendelkezik. Kozmikus útjának lényeges tényezőit kozmikus 
kódja foglalja magában. A kozmikus út hosszútávú 
memóriájának kozmikus kódja maga a Szubjektum és belső- 
külső környezete, amelybe tárgyiasultak a kozmikus útján 
„szükségszerűnek“ minősített és a téridő-szervezettségfolyamat 
„jelenpillanatában“ előhívható információk. Tisztelettel 
emlékezzünk Galileire, aki ezt lényegében megérezte, meglátta.  

M/270. „Az sem ismert, hogy a múlt tapasztalata hogyan módo-
sítja a külső információt. /.../ hogyan alakul át 
cselekedetté.“  

Az Új TF e témakört a Természet teljességére és ezen belül a 
biológiai létezőkre is eredményesen feldolgozta (II/4. f., további 
érdeklődés esetén a II/k.).  

„Az értelemnek, akárcsak az agynak a végső magyarázata a 
neuronok működésén kell, hogy alapuljon,“  

Az Univerzum történetében amikor még nem léteztek neuronok, 
nem létezett a biológiai szervezettség, akkor is működött a 
természeti értelem (8.f.). 

„...az állati agy a természetes kiválasztódás terméke...“ 
Lehetővé teszi „... hogy az állat különböző testrészei /.../ 

 



 
működésüket a szervezet, mint egész szükségleteihez 
igazítsák.“ 

Úgylátszik Maddox maga is rájött, de ellentétbe került más 
önmagával.  

„Az idegrendszer nem az egyetlen mód arra, hogy nagy 
szervezetek funkcióit koordinálni lehessen. A növények /.../ 
megvannak idegrendszer nélkül is; helyette az egész 
növény koordinált válasza /.../ főként kémiai és fizikai 
módon történik, ...“ „Még bonyolult idegrendszerű 
élőlények sem kizárólag az idegrendszertől függenek...“  

Az idegrendszer nem azonos az értelemmel (8-10. f.). 
Univerzumunk teljességében a természeti értelem koordinál. 

M/272. „Francis Crick, a DNS szerkezetének egyik felfedezője 
az elmúlt negyed században az idegrendszer funkciójával 
foglal-kozott. /.../ felhívja a figyelmet arra az elképzelésre, 
hogy /.../ a velőcsövet alkotó neuronok elsősorban 
önmagukat szabá-lyozva és részben az embrióban lévő 
környezetük hatására bekövetkező folyamatok révén 
hozzák létre az agyat.“  

Minden szervezettségű, minden ARSZO minden változása a 
kozmikus útján létrejött; kozmikus kódjába tárgyiasult tapasz-
talatai-, természeti tudása-, képességei és szabályozóinak fel-
használásával fogadja a környezeti hatásokat. A helyzetvál-
tozásnak megfelelő létszükséglete szerinti reakció akcióval rea-
gál. Egyben értéktöbbletet állít elő, fejleszti természeti értelmét, 
változtatja önmagát és környezetét. A neuron is így működik.  

M/275. “Az idegrendszer bizonyos tekintetben csak egy gép − 
a neuronok önszerveződött halmaza, amelynek bonyolult 
funkciója van.” 

Az idegrendszer a szervezet mint ARSZO rendszerkomponense, 
de önmaga számára rendszer. Neuronjai szintén rendszerkom-
ponensek, de önmaguk számára ők is rendszerek, (stb.,) a saját 
minden mástól eltérő funkcióikkal. De ezek nem halmazok. Min-
den rendszerkomponensre szükség van a rendszer funkcioná-
lásához. Az élő sem kivétel.  

M/277. „... a neuronok jelzőrendszere bonyolult elektrokémiai 
mechanizmust használ, amely olyan, mintha másféle sejtek 
mechanizmusaiból lett volna összeállítva...“  



Minden ARSZO az általa megismert és létének megfelelő nyel-
veken kommunikál környezeteivel. E természeti nyelveket 
azonban lényegében nem Ő találta ki, hanem örökölte, és a 
környezetétől tanulta (9-14. ).  

M/279. „Nevetséges lenne azt állítani, hogy értjük az emlékek 
felidézésének folyamatát, ...“  

Az emlékezéshez nem szükséges érteni a rendszerkomponen-
sek bonyolult működését, mint ahogy pl: a számítógép 
memóriá-jának komponenseit sem. Mégis használjuk. A 
megértés a szak-specialista feladata szükségleteinek 
mértékéig. Azonban a mélyebb megértésnek is vannak 
összetevői, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni (II/4. f.).  

M/286. „Az agynak valahogyan össze kell hoznia az érzékelés 
adta bemenetet a memóriával, hogy döntést hozhasson, ...“  

Az agy ≠ az értelemmel. Az agy, az aggyal rendelkező ARSZO-k 
technikai eszköze. Az értelem azonban minden szervezettségű, 
minden ARSZO elválaszthatatlan sajátja (pl: galaktika-, csillag-, 
sejt-, molekula-, atom-, stb.,) és rendszereik-, viszonyaik-, 
szubjektivitása nélkül nincs értelem.  

„A valóságban valószínűtlen, hogy az agynak egyetlen 
mechanizmusa legyen a döntésre vagy végrehajtásra.“  

Az agy az ARSZO rendszerkomponense és önmaga is funkciót 
ellátó rendszer, amely az egész szolgálatában működik. Fonto-
sabb feladatai: a kozmikus kód ismerete, a téridőszervezett-
ségfolyamat „jelenpillanatai“ külső- belső környezeti hatásainak 
megértése, a helyzetváltozás elemzése, a létszükséglet megha-
tározása, döntéselőkészítés, a döntés végrehajtásának meg-
szervezése, ellenőrzés, visszacsatolás, stb. (6., 11. f.).  

M/287. „... ugyanazonfaj különböző állatainál nem teljesen azo-
nos a neuronok elrendeződése: ezért statisztikus 
megfonto-lásokon annak kijelentése, hogy melyik neutron 
mit csinál.“  

A rendszerkomponens faj önmaga számára rendszer. Minden 
rendszernek és rendszerkomponensnek más-más a kozmikus 
kódja, más-más környezetfolyamatokkal létezik. A statisztika 
módszerét nem az Ember találta ki. A Természet kvantum-
mechanikája (É) működésének sajátja. És szervezettségének 
megfelelő tudatossággal használja is minden ARSZO.  

 



 
M/291. “Akármi is a tudat, a természetes kiválasztódás okozta 

alkalmazkodásnak kell lennie.” “… képesség, /…/ hogy 
cselekvés előtt megfontoljuk tevékenységünk menetét.”  

A létezésfolyamat ismétlődő helyzeteire adott problémamegol-
dások ±eredményei tudatossá válnak. Későbbi hasonló 
helyzetek problémamegoldásainál tudatosan hasznosítják, mint 
korábban igazolt tudást.  

M/294. “… nem lesz egyhamar válasz a tudat és az 
idegrendszer összefüggésére.” “Valószínűleg új technikára 
lesz szükség, mielőtt a cél közelébe érünk.”  

ARSZO nélkül nincs tudat, sem „idegrendszer“, így összefüggést 
sem lehet keresni. Ha van ARSZO (ld.: M/275, 277, 286, 291.), 
a keresett technika módszere az Új TF köteteiben megtalálható.  

M/307. „Einstein egyenletei ránézésre egyszerűnek tűnnek, 
azonban a csapda ott kezdődik, hogy a gravitáció 
térmennyi-ségek a téridő egy pontjában a tömeg és energia 
sűrűségét ugyanazon mennyiségeknek a téridő egy más 
pontjában vett deriváltjaival fejezi ki. Ilyen körülmények 
között /.../ az Einstein-egyenletekre számos egzakt 
megoldást találtak, amelyek persze idealizált 
univerzumuknak felelnek meg.“  

A téridőnek nincs egy pontja, mert folyamat. A “jelenpillanat” 
csupán képzett fogalom. Azonban sem a környezeti 
térfolyamat-, időfolyamat-, szervezettségfolyamat, sem az 
ARSZO téridőszer-vezettségfolyamata egy pillanatra sem áll 
meg.  

Más-más környezetfolyamat-, más-más téridőszervezettségfo-
lyamat-, más-más értéket (létszükségletet és célt) ad minden 
ARSZO-nak (7. f., II/111-116. o.). Energia nem létezik tömeg- 
tér- idő- szervezettség- és gravitáció nélkül. Sem tér, sem idő, 
sem szervezettség, de gravitáció sem létezik energia nélkül. Ha 
az ARSZO bármely tényezője változik az kihat a többire. 

Univerzumunkban maximális energiasűrűség, minimális tér, 
maximális gravitáció és nyomás, maximális forgási sebesség az 
Ősrobbanást megelőző téridőszervezettségpillanatban fordult 
elő, vagy ugyanezen tényezők + az Ősrobbanás maximális hő-
mérsékleti állapota. Ez az, az optimális pont, amely alapértéket 
adhat Univerzumunk energiájának-, tömegének 



összmennyisége, a gravitáció – térviszony és a szervezettség 
viszonyok számítá-sához.  

Ezt követi „az energiamennyiség változatlansága“ mellett az 
Univerzum energiasűrűségének-, hőmérsékletének-, nyomásá-
nak-, forgási sebességének folyamatos, -de nem egyenletes- 
csökkenése, amely a gravitáció hatására sűrűbb energiafelhő 
tárgyiasulásokban nyilvánult meg. És ezek ugyancsak a gravi-
táció hatására tovább sűrűsödve sajátosan változtak tovább. 
Energiaritkább terekkel együtt alkották az Univerzum téridőszer-
vezettség tárgyiasult energiarendszerfolyamatának folyamatos 
változását jelenleg is tartóan. E változásokkal együttjáró ener-
gia-tömeg-tér-idő viszonyok formálták, és formálják a tér 
geomet-riáját a hierarchikusan felépített ARSZO szintek 
ARSZO-inak –és a környezeteikben betöltött funkcióik 
sajátosságai szerint. 

Az energiasűrűség változása Univerzumunk hierarchikus rendjé-
ben ARSZO-kként az energiatárgyiasulások sajátosságai 
szerint a tömeg, a tér-, idő-, szervezettség folyamatával és a 
gravitáció viszonyokkal függ össze. Valahogy így lehet eljutni az 
Einstein által keresett térelmélethez.  

M/309. “A káosz elnevezés félrevezető. Nem azt jelenti például, 
hogy kaotikus mechanikai rendszerekben a rendezetlenség 
eredete a fizikai bizonytalanságok következménye, …” “… 
az egyenletek pontosan megszabják, hogyan határozza 
meg a rendszer kezdeti állapota a későbbi állapotokat. A 
valóság-ban azonban ez nem ilyennek látszik.”  

Az ember egyenletei nem képesek megváltoztatni a Természet 
rendjét. Nem képesek pontosan megszabni a kezdeti állapotok 
alapján az objektumok későbbi állapotait. A kvantummechanika 
is csak következtetni képes. Káosz nem létezik. A rendszer kez-
deti állapota egy objektum téridőpillanatának csak az 
“ilyenségeit” a külsőségeit képes érzékeltetni. Az egyenletek 
ezekre épülve mutatnak statisztikus eredményeket. Ezért nem 
felelnek meg sem a kezdeti sem a “végállapotok” (nincsenek 
végállapotok) a megfigyelők elvárásainak. Az energia végtelen, 
minden létfor-mája véges. 

M/312. MEGOLDHATALAN PROBLÉMÁK  
 „... például a komplex rendszerek esete; olyan problémáké, 

amik ugyan pontosan megfogalmazhatók, de szó szerint 

 



 
túlságosan bonyolultak ahhoz, hogy ismert módszerekkel 
megoldhatók legyenek.“ 

Tisztázandó, mit ért komplex rendszeren? Minden rendszer 
komplex. Ha magasabb szintű rendszerre gondol, eljutott az Új 
TF általános lét- és rendszerelméletéhez (rövid megoldását 
ld:V/38-40. o. vagy I-II/k.) Akkor nem lesz annyira bonyolult.  

M/313. „... a sejtbiológusok hamarosan számítógépes 
modellek kidolgozására kényszerülnek, hogy értelmezzék 
az egyre gyűlő adatmennyiséget.“  

Jó dolog, ha számítógépet használnak, de attól még nem fognak 
előbbre jutni. A megértéshez a kutatás alapvető módszerén kell 
változtatni.  

„... a téridő szerkezete bonyolultabb, mint feltételezik, ...“  
Megfejtését ld.: M/307. 

M/315-316. „... a változások üteme olyan gyors, hogy a 
társadal-mi és politikai intézmények nem képesek 
alkalmazkodni hozzájuk.“ „... a széles körű véleményt 
váltotta ki, hogy az emberi fajnak valahogyan mérsékelnie 
kellene a felfedezés ütemét.“ 

Ez a következtetés életveszéllyel járó tévedés!  
„... feltűnnek az emberiség túlélését fenyegető veszélyek is, 

amelyek súlyosabbak, mint a katonai nagyhatalmak birto-
kában lévő atomfegyverek...“  

M/317. „Vajon a ‚fenntartható fejlődés’ iránti lelkesedés akkor 
is fennmaradna, ha fajunk elkerülhetetlen kihalását vonná 
maga után?”  

Kényszerpályán vagyunk, keresnünk kell a kiutat! 
M/342. “A világnak azzal a problémával kell szembenézni, hogy 

mit tegyünk és hogyan.” 
A témakör részletesebben feldolgozva és “a mi a kiút?” lehető-

ségére rávilágítva (IV/172-182. o.).  
Továbbá: „A Földön egy új intelligens faj született: a számítógép. 

A számítógépek milliószor gyorsabban gondolkoznak. /.../ Az 
embereknek harmonikus szimbiózist kell kialakítaniuk a számí-
tógépekkel. Az együttélésben az embernek is meg kell őriznie 
teljes jogú szerepét. Ez ma a legizgalmasabb kihívás, amivel az 
emberiségnek szembe kell néznie. /.../ A számítógépek gyor-
sabbak a logikában, az embereknek viszont gazdagabb a fantá-



ziájuk. Ezek az egymást kiegészítő tulajdonságok teszik ígé-
retessé a szimbiózist.“ Kemény János írásából (I/94/291. o.). 

M/350. “… az anyag mennyisége…” “… a hiányzó tömeg…”  
“A kvantummechanika és a gravitáció közti szakadék 

áthidalása úgylátszik megköveteli, hogy a téridőt 
szerkezettel ruházzuk fel, /…/ a térnek miért ne lehetne 
szerkezete, de erről még senkinek sincs semmiféle 
elképzelése.”  

A kvantummechanika és a relativitáselmélet közötti ún. problé-
mát nem szüntetné meg a tér szerkezetének megoldása, mert 
nem olyan jellegű. Állításával szemben van elképzelés, 
amelynek alapja einsteini. (A továbbiakban M/26, 63, 102, 
307.). 

M/351. “… a rendkívül magabiztos molekuláris biológiában is 
felhők gyülekeznek /…/. Az a munkahipotézis hogy az 
egyes géneknek (vagy termékeiknek) meghatározó szerep 
jut a sejt életében, valószínűleg nem sokáig marad fenn.”  

Egyet kell érteni (M/172, 175-179, 184, 185, 189, 210.).  
“Az, az ígéret, hogy néhány éven belül elkészül a humán 

genom teljes listája, önmagában még semmit nem mond 
arról, hogyan funkcionál az emberi genom, és hogyan tette 
ezt ilyenné a természetes kiválasztódás.”  

“… csak idő kérdése, hogy mikor mutatja be valamelyik sze-
rencsés laboratórium egy önmagát reprodukáló 
organizmus tervét. De ez nem egyhamar következik be.”  

De igen! Ld.: Új TF felfedezése: a természeti alkotás és tervezés 
módszere (É), mégpedig minden szervezettség minden létező-
jére; -így a biológiai létezőkre is- érvényes. Nem emberi labora-
tórium teljesítménye, hanem a Természet valósága!  

M/352. „Az agy működésének megértése sajnos jóval távolabbi 
cél.“ „Messze vagyunk attól, hogy az agy un. magasabb 
tevé-kenységéért –emlékezés és gondolkodás, választás az 
elkép-zelt cselekvések közül, és általában a képzelet- 
felelős idegi kapcsolatokat azonosítsuk. Azonban csak 
ebben az esetben állíthatjuk, hogy megértettük, hogyan 
működik az agy.“ 

De ez csupán technikai rész, ami a természetben jól működik. 
Csupán a fentiek szerint nem értjük. Ennél sokkal fontosabb a 
szervezet hierarchikusan egymásba kapcsolódó rendszerkom-

 



 
ponens önmaga számára rendszer (stb.) funkcionális kapcso-
latok megértése a szervezet létezésfolyamatával összhangban. 
Az értelmes szervezet nem azonos az agyával. 

A természeti helyzetfelmérés, emlékezés, gondolkodás, létszük-
séglet meghatározás, választás, stb. általános természeti 
megol-dásának (8. f.) biológiai szervezettségi szintű egyik 
technikai eszköze az agy. Természetesen az orvoslás 
szaktudományos igénye más is lehet, de az nem változtat a 
lényegen.  

M/353. „A múlt azt is mutatja, hogy a tudomány fogalmi alapjait 
ismételten meg kell újítani.“  

„... az elektromágneses tér, amely elvben mérhető, betölti az 
egész teret (vagy téridőt), ...“  

Nincs energiamentes tér.  
„... az üres tér sokkal bonyolultabb annál, mint amit 

elnevezése jelez...“ 
Nem létezik üres tér.  
„... az élő dolgok viselkedése leírásának egy kvantitatívabb 

megközelítése új megértés forrása lenne.“  
Az Új TF ezt műveli (13. f. 15. f.). 

M/355. „A kvantumjelenségeket gyakran tévesen 
paradoxonnak minősítik, jórészt azért, mert ellentmondani 
látszanak a józan várakozásnak, ...“  

Az alapvető probléma a „józan várakozás“ szóból ered, ha ezt 
tisztázzuk megszűnik a paradoxon. Amit a Természet jól leírt ne 
akarjuk meg nem értésen alapulóan megváltoztatni. Az Ember 
tanulja és alkalmazza a Természet törvényeit. Kozmikus útjának 
minden „jelenpillanatában“ érvényesül jövőjébe hatóan (6/f., 
12/f.) a létezés és változás kényszere. Nemcsak a mikro rend-
szerekre, hanem minden megfigyelt objektumra „ilyenségre“ vo-
natkozik a kvantummechanika eredménye. A választóviz a 
meg-figyelő és a megfigyelt viszony. A kvantummechanika nem 
az Ember találmánya; a Természet −az Ősrobbanás óta− és 
jelenleg is alkalmazza ld.: a Természet kvantummechanikája 
(É).  

“… a magyarázatnak addig nincs értéke, amíg megfigyelés 
vagy kísérlet nem erősíti meg…”  



A Természet tényei megbízhatóbbak az Ember eredményeinél és 
akkor is fennállnak, ha az Embernek fogalma sincs róluk. A 
Természet valóságos teljesítményei az Ember által nem érté-
kelhetők alá, és áltudományossággal nem vonhatók kétségbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. A TÉR ÉS AZ IDŐ TERMÉSZETE. Stephen 

Hawking és Roger Penrose. Isaac Newton 
Intézet előadás-sorozatok (I/168.) . 

 
Az oldalszám hivatkozásoknál a cím röviden HP/… oldal. A könyvből 
vett idézetek vastag-, az Új Természetfilozófia állításai vékony betűkkel 
olvashatók. Továbbá ld.: (É) rövidítések. 
A Michael Atiyah által írt ELŐSZÓ egyes állításaihoz: 
HP/7 „Mintegy hatvan évvel ezelőtt híres és széles körű vita bon-

takozott ki Niels Bohr és Albert Einstein között a kvantum-
mechanika alapjairól. Einstein nem volt hajlandó elfogadni a 
kvantummechanikát a természetet leíró végső elméletként. 
Filozófiai szempontból nem találta kielégítőnek, ezért kemény 
csatái voltak a Bohr által is képviselt Koppenhágai Iskola 
ortodox értelmezése ellen.” 

Ez az úgynevezett „filozófiai szempont” azonban minden 
tudományos, matematikai, stb., következtetés 
szempontjából alapvető lényeggel bír. Nevezetesen: a 
Természet ok-okozati felépítettségrendjével szemben a 
véletlen, a misztika beépíté-se a Tudományba. Tehát 
Einstein az alapvető értelmezés szempontjából nem tartotta 
megfelelőnek Niels Bohr kvan-tummechanikában 
megfogalmazott felfogását.” 

 



 
S. W. Hawking e könyv 134. oldalán írja: „Egy korábbi 
cikkemben azt állítottam, hogy az idő iránya megfordul, amikor 
a Világe-gyetem elkezd összehúzódni. Később azonban /…/ 
meggyőztek arról, hogy életem legnagyobb tévedését követtem 
el, /…/ az idő iránya akkor sem fordul meg, amikor a tágulás 
átcsap össze-húzódásba.” 
Tehát kénytelen elismerni: az időnek nincs vége! Nincs energiá-
tól- tértől független idő, nem szakad meg az ok-okozat folyamat. 
Ide tartozik még, hogy Hawking és Penrose korábban már 
közös munkával meggyőzték a világ fizikusait a Nagy Bumm 
típusú szingularitás létezéséről, amelyet később Hawking 
kénytelen volt visszavonni. Erről Az idő rövid története c. 
könyvének 60. oldalán így ír: „1970-ben Penrose-zal végre 
bebizonyítottuk, hogy léteznie kellett Nagy Bumm típusú 
szingularitásnak. Eléggé ironikus tehát, hogy /…/ most éppen 
én szeretném meggyőzni a többi fizikust, hogy valóban nem is 
volt szingularitás a világ-egyetem kezdetén.”  
E kötetben Hawking és Penrose előadásainak lényege mögött 
újabb próbálkozás rejlik; a relativitáselmélet és a kvantumme-
chanika egyesítésének lehetőségét akarják mindenáron meg-
találni. A próbálkozás ellentmondása, hogy amíg a relativitás-
elmélet ok-okozat viszony alapján adja a valóság szimbolikus 
képét, addig a kvantummechanika eredményei az objektumok 
külső megnyilvánulásainak csupán valószínűsíthető következ-
tetések szimbolikus eredményét adják; lehetővé téve a véletlen 
figyelembe vételét és az ok okozat viszony kizárását. Ez az 
alapvető oka annak, hogy a két „más” össze nem keverhető és 
össze nem adható. Azonban ezt a megkerülhetetlen lényeget 
nem akarják elismerni.  
Minden létező saját környezetében létezik saját 
téridőfolyamattal és környezetfolyamatokkal rendelkezik, 
amelyek ok okozati ala-pon minden egyed jövőjét befolyásuk 
alatt tartják. (II/7.), (16 f.).  

HP/7-8. „A kvantummechanika, vagy sokkal bonyolultabb 
válto-zata, a kvantum-térelmélet mára már kifejlődött, és 
komoly matematikai sikereket tudhat magáénak, még akkor 
is, ha akadnak /…/ akiknek filozófiai szempontból kételyeik 
vannak” 



A kvantummechanika, a kvantum-térelmélet korlátozottkörű 
matematikai sikerei ténylegesen fennállnak, azonban ez semmit 
sem változtat a tényen: „Bármilyen bonyolult matematikát alkal-
maznak, ha abba bizonytalan elemet is bevisznek; az a 
végered-ményben is jelentkezik.”  
„A Hawking-Penrose vita lényegében arról szól, hogyan 
lehet ezt a két sikeres elméletet egyesíteni, vagyis 
megalkotni a ’kvantumgravitációt’. Mély fogalmi és 
matematikai problé-mákkal találjuk szembe magunkat, …” 
Niels Bohr és a „Koppenhágai Iskola” értelmezésének 
megfelelő −az objektumok valószínűsíthető megnyilvánulásaira 
vonatkozó− kvantummechanikát, valamint az oksági alapon álló 
relativitás-elméletet−, alapelv feladás nélkül soha senki sem 
fogja tudni ellentmondás mentesen egyesíteni.  
De a kvantumgravitáció nem is szorul megalkotásra, mert azt 
Einstein megalkotta; ha nem is így nevezte. 

− Newton felfedezte, hogy a Természet anyagi részecskékből épül fel 
ok-okozati összefüggésrendben és anyagi szervezett-ségszintű 
létezőinek tömegpontjai között gravitációs erő hat (nagy távolságra 
is). Állítása jól bevált az anyagi szervezettségi szint „makro” 
rendszereivel kapcsolatos vizsgálódások során.  

− Einstein, felfedezte a relativitáselmélet E=mc2 kapcsolat-rendszerét 
minden szervezettségi szintű, minden létezőjére. Ennek keretében 
minden energiára, (térerőkre, erőterekre, elemi részecskékre, stb.) 
vonatkozó energia-tömeg-gravitáció viszonyt. Szintén oksági 
összefüggésrendszerű olyan rendszert fedezett fel, amely kizárja a 
véletlent és a misztikát. 

Einstein felfedezése megfelel a „kvantum-gravitáció” igényének 
és egyben önmagára talál az einsteini állítás” „Isten nem 
szeren-csejátékos”. 
A „mikro” rendszerekkel való számítás és együttműködés 
problémája abból adódik, hogy az Ember a saját képességeivel 
akarja meghatározni az Őt meghaladó embertelent.  
Az Új TF azt állítja, hogy az Ember a Természet része és Tudo-
mányának fő feladata a Természet megismerése a saját 
önmeg-valósítása érdekében. 
Végtelen Ősenergia működteti a Világegyetemet-, az Univer-
zumunkat- és annak minden rendszerkomponensét a bennük 

 



 
tárgyiasult energiafolyamat végtelen átalakulásával. A saját 
téridőfolyamat minden létező visszafordíthatatlan jövőjébe tart.  
A végtelen energiafolyamat (ARSZO-kba tárgyiasuló energia-
folyamat, értelemfolyamat, térfolyamat, időfolyamat, szervezett-
ségfolyamat, téridőszervezettségfolyamat, hatásfolyamat, válto-
zásfolyamat) működése következtében alakultak ki Univerzu-
munk és rendszerkomponensei születésének feltételei: Ősszub-
jektumunk Ősrobbanásának teremtő folyamata, 
egybekapcsolódó folyamatossággal mutatja meg minden létező 
számára az idő, a tér a szervezettség végtelen és jövőbe tartó 
irányát. (III/3. f.)  
Minden létező-; így Univerzumunk kezdeti feltétele is kozmikus 
kódja szerint adott. Mindenkori téridőpillanataik kozmikus kódjuk 
és környezeti feltételeik határozzák meg alapvető értékeiket: 
szükségleteiket és lehetőségeiket. 

S. W. HAWKING 
HP/14. Roger „… mutatott rá elsőízben arra, hogy a megoldás 

általános tulajdonságait az egyenletek pontos megoldása nélkül 
is feltárhatjuk.” 
„Azt a pozitívista nézetet fogadom el, mely szerint valamely 
fizkai elmélet pusztán csak matematikai modell, ezért nincs 
értelme megkérdezni megfelel-e a valóságnak.” 
Az állítás alkalmas Hawking professzor állításainak minősítésére.  

HP/15-16. „Elsősorban két olyan területtel kívánok foglalkozni, ahol 
a gravitáció megnyilvánulásai az egyéb térelméletektől 
teljességgel eltérő jelenségekhez vezetnek. Az első az, az 
elképzelés, mely szerint a gravitáció léte következtében a 
téridőnek szükségszerűen van kezdete, sőt talán vége is. A 
második az a felfedezés, melynek értelmében úgy tűnik, hogy 
létezik az anyag eredendő (belső) gravitációs entrópiája, amely 
nem a durva szemcsézettség következménye.” 
„… bosszantó lenne, ha /…/ A gravitáció éppen olyan lenne, 
mint bármely más mező. Én azonban azt hiszem, hogy a 
gravitáció alapvetően más, mert maga alakítja ki azt a szin-
padot, amelyen fellép, …” „Ez vezet el az idők kezdetének 
lehetőségéhez.” 
Hawking professzornak nem kell bosszankodnia, a gravitáció 
Univerzumunk minden más mezőjétől eltérő. A gravitáció az 



Ősenergiától elválaszthatatlan végtelen folyamat. Az Univerzum 
mezői pedig hőmérsékletfüggő véges lét- működés- és szer-
vezettségformák. A gravitációval együtt a térfolyamat és időfolya-mat 
is végtelen −mint az energia−, tehát soha senkit sem fog elvezetni az 
idők kezdetének lehetőségéhez. 
A véges létformák alapvető tulajdonsága a végtelen változás, 
amelynek során a létező energiája −tömegével és annak 
gravitációjával együtt− más létformákba települ. A gravitáció, mint az 
energia-tömeg velejárója végtelen. 
Az anyag eredendőségében környezeti funkcióval rendelkező 
tárgyiasult energiarendszerfolyamat létformájában nyilvánul meg, a 
természeti anyagi szervezettség szintjén (13.f). 
Ahhoz, hogy ezt megértse jobban meg kell ismernie az általa 
lebecsült filozófiát. 

HP/28. „… létezhetnek olyan részecskék, amelyek történetének 
véges időtartamon belül van kezdete és vége is.” 
Miután általános alapigazságról van szó, célszerű, ha a részecs-ke 
szó helyett a részecskét is magábanfoglaló létező, vagy ARSZO szót 
használjuk, mert az Univerzumunk minden általunk ismert és 
ismeretlen létezőjét magában foglalja. 
Változásfolyamatában a létformák létezése véges, energiatar-talmuk 
és annak átalakulása végtelen. A folyamat teljes kereszt-
metszetében; beleértve rendszerkomponensei sokáttételes való-
ságát is, ellenőrizhető módon ok-okozati alapról működik.  

HP/35. „… arra a következtetésre juthatunk, hogy a téridő vagy 
időszerű, vagy pedig /…/ nem teljes. Más szavakkal kifejezve 
tehát szingularitást találtunk.” 
Az állítás pontosításra szorul: A téridőfolyamat, egymást követő 
„téridőpillanatok” jelenfolyamata, amely az energiafolyamat 
szempontjából végtelen; azonban semmiképpen sem szinguláris. A 
fény fotonjai az Ősrobbanást követően az 1/200 mp-ben (Stewen 
Weinberg prof., Nóbel-Dijas) létrejött véges létformák az 
Ősrobbanást követő szerveződés során keletkeztek, ebből nem lehet 
szingularitásra következtetni. Célszerű lenne, ha összhangba hozná 
a saját ellentmondó állításait (HP/7). 
A fekete lyukak mint létezők lét-, működés-, szervezettségformái az 
Ősrobbanást követően jöttek létre Univerzumunk részeiként. Ezen a 
területen az emberi tudomány ismeretei még hiányosak. 

 



 
 „… a szinguláris pontokat ki kell rekeszteni a téridő 
sokaságából, ezért nem tudjuk a belsejükre értelmezni a 
téregyenleteket, és nem tudjuk megjósolni, mi alakul ki a 
szingularitásból.” 
Ez nincs így! Nem létezik létező nélküli téridőfolyamat, de szinguláris 
pont sem; akkor miért akarja kizárni? Stewen Weinberg professzor 
levezette Univerzumunk Ősrobbanást köve-tő szerveződését (III/52-
54 o.).  
A térelmélet problémájával Albert Einstein is foglalkozott (17.f.). Nem 
tudta megoldani, mert nem találta meg a saját maga által 
megfogalmazott relativitás- és kvantumelméletnek megfelelő helyes 
utat. S. W. Hawking állításait már visszavonta. Az Ős-robbanás nem 
szingularitással kezdődött és az időfolyamatnak sincs vége. A 
hozzájuk fűzött konzekvenciái nem helyesek.  
Azért nem tudják értelmezni a téregyenleteket és nem tudják 
meghatározni a jövőt, mert nem ismerik a valóságos össze-
függéseket. 

HP/40. „… az időtől független fekete lyuk…” 
Energiarendszerfolyamattól független fekete lyuk nem létezik, de 
térfolyamattól-, időfolyamattól-, szervezettségfolyamattól, téridő-
szervezettségfolyamattól független fekete lyuk sem. 

HP/42. „Úgytűnik…” „A belső entrópia azt jelenti, hogy a gravi-táció 
a kvantumelmélet által leírton felül további bizonyta-lanságot 
hoz a rendszerbe. Einsteinnek tehát nem volt igaza, amikor azt 
írta, hogy ’Isten nem játszik kockajátékot’. A fekete lyukra 
vonatkozó megfontolásaink ugyanis arra en-gednek 
következtetni, hogy Isten igenis szokott kockázni, sőt néha még 
össze is zavar bennünket, hiszen olyan helyre dobja a kockát, 
ahol nem láthatjuk /…/.” 
„Úgytűnik”, „megfontolásai” ilyen konkrétan meg nem határozott 
valamire von konkrét és sértő állítást Einsteinre és Istenre. Ez 
önmagában is gusztustalan! A sorok olvasásakor az, az érzésem 
támadt, mintha magabiztos nagyképűséggel össze akarná zavar-ni 
az olvasót. Állítása azonban ettől nem lesz valóságértékű, és nem 
alkalmas a híressé vált einsteini mondás igazság értékének 
megváltoztatására. 

R. PENROSE 



HP/43. „… Oppenheimer és Snyder (1939) /…/ összeomló porfel-hő 
viselkedését vizsgálták. Ennek belsejében szingularitás alakul 
ki, amely azonban kívülről nem látható, mert körülfogja az 
eseményhorizont.” 
Először az évszám és a „belsejében szingularitás alakul ki” jelen és 
jövőidejű szóhasználat valami zavart jelez, másrészt nem létezik 
szingularitás. Harmadsorban, mint írja „kívülről nem látható, mert 
körülfogja az eseményhorizont. 
Ez ugyanolyan valami, mint amilyet Bohr követett el Einsteinnel 
szemben −kellő ismeret hiányában− a kvantummechanikánál. 
Egyikük sem ismerte a Szubjektum-objektum viszonyt. Nem csupán 
az említett porfelhőre, hanem minden nagyságrendű-, minden 
szervezettségű-, minden funkciójú létezőre vonatkozik; amely 
megfelelő alapot nyújtott volna vitájuk reális eldöntéséhez. Látszólag 
az irreális győzött azonban a természet valóságát megkerülni nem 
lehet. 

HP/55. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK: Kérdés: „Véleménye szerint a 
kvantumgravitáció eltünteti a szingularitásokat? Válasz: „Nem 
hiszem, hogy így lenne. Ebben az esetben az Ősrobbanásnak 
egy korábbi, összeomló szakaszból kellett volna létrejönnie.” 
„… az összeomló és táguló világegye-temek szingularitásainak 
valamiféle kapcsolatban kellene állniuk egymással, /…/ A 
szingularitás téridejére vonatkozó jelenlegi képünket egy valódi 
kvantumgravitációs elméletre kellene felcserélni.” 
Abban a pillanatban, amikor a Világegyetem és rendszerkom-
ponenseinek szingularitásmentes ténye átvilágítja a fennti R. 
Penrose kérdését és válaszát, megállapítható, hogy a kérdés 
értelmetlen. Válaszában lényegében azt mondja, ha nem lett volna 
szingularitás, akkor az Ősrobbanásnak egy korábbi, összeomló 
szakaszból kellett volna létrejönnie. Az Új TF állítása ezen 
kívánalomnak megfelel. Ez az einsteini alapon álló valódi 
kvantumgravitációs valóság. (III/113-116. o., valamint a III/3. f.). 

S. W. HAWKING. 
HP/58. „… léteznie kell a téridő egy olyan tartományának, amelyből 

nem lehet eljutni a végtelenbe. Ezt a tartományt nevezzük fekete 
lyuknak. 
A fekete lyukak az Ősrobbanást követő folyamatban jöttek létre 
−energiarendszerfolyamatok− és a szűkűlési folyamatban a 

 



 
Természet rendje szerint le is épülnek. Állításával szemben: A 
téridőfolyamat minden tartománya a végtelenbe tart.  

HP/85. „… befellegzett a tudományos determinizmus reményé-nek, 
amelynek segítségével bizonyossággal előre jelezhettük volna a 
jövőt. Úgytűnik, Isten még mindig tartogat néhány trükköt 
szolgái számára.” 
Valaki lehet bármilyen híres, bármilyen nagyképű és professzor is; ha 
nincs igaza hiába kiabálja szinte egybefolyó ismétlésekkel, hogy 
igazam van, igazam van, ez a valóságon mit sem változtat. A 
determinizmus-, az oksági elv szóhasználatát az Ember alkotta, de 
annak ténye a Természet valósága. A determiniz-mus-, az oksági elv 
alapján ennek ellenére sem lehet bizo-nyossággal meghatározni a 
jövőt. Jövőt jósolni a kvantumme-chanika segítségével lehet. Az 
Ember matematikájával az emberi komponens részére, a Természet 
matematikájával (É) az egész Természet és minden 
rendszerkomponense részére. 
Ez ugyan nem emberi számokkal történik, hanem valóságos 
arányokkal, összefüggésekkel, történésekkel. Pl: a vizek áradá-sának 
ismétlődései, az ártér nagyságára következtetnek, a hőmérsékleti 
küszöbszintek meghatározzák az Univerzum léte-zőinek 
létezéshatárait. Ezt érzékeli a Természeti környezet és ennek 
megfelelően viselkedik, de ezzel számol az Ember is. stb. A T. 
Olvasó még számtalan példát felsorolhat, és láthatja, hogy egyik sem 
trükk. Úgytűnik egyes matematikusok természet-tudósok és más 
tudósok ezt nem fogják fel. Emiatt nem tisztelik eléggé Istent, a 
Természetet (IV/9. f.).  

R. PENROSE. 
HP/88. „A húsz év alatt végzett megfigyelésekkel össze-hasonlítva 

az eredmények /…/ egyeznek azzal, amit meg-jósolt az általános 
relativitáselmélet…” 

HP/97. „… a környezetből nem lehet visszaszerezni az elveszett 
információt, …” 
Ez nincs így! Minden létező működése környezetébe tárgyiasul az 
információval együtt, és onnét a természet nyelvét megértő 
hasznosítani is tudja. Sem az energia, sem az információ nem vész 
el. 

HP/98. „A kvantummechanikai ’sok-világ-szemlélet’…”  
(Kritikáját ld.: V/52-53 és 55-56. o.) 



HP/102. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Kérdés: „Hawking professzor az 
előadásában említette, hogy a gravitációs tér bizonyos 
értelemben speciálisabb, mint a többi tér. Mi az Ön véle-ménye 
erről? 
A könyvben ugyan Penrose válaszolta meg a saját kérdését, de azt 
nem idézem. Az Új TF válasza pontosabb és egyszerűbb: A 
gravitációs tér, valamint a szubjektív aktivitás az energia 
végtelenségével egyidősek. Az összes többi tér létformája véges. 

S. W. HAWKING. 
HP/104. Sokan „Úgy érzik, hogy a Világegyetem kezdeteit meg-

határozó határfeltételek nem a tudomány, hanem a metafizika 
vagy a vallás hatókörébe tartoznak. A helyzeten, csak rontot-tak 
azok a tételek, amelyeket Roger és én bebizonyítottunk. Ezek 
kimutatták, hogy /…/ léteznie kellett egy szingularitás-nak.” 
Penrose és Hawking úgynevezett bizonyításai csakugyan ron-tottak a 
helyzeten. Szövegkörnyezetükbe helyezve nincs közük Einstein 
relativitáselméletéhez. Korábban Hawking professzor elismerte, hogy 
szingularitás nem létezik, az idő nem fordul meg (HP/7.). A hozzá 
fűzött konzekvenciák érvénytelenek. Ezért nem lehet azokra mint 
valós tényekre hivatkozni. 
„Csak akkor alkottunk jó fizikai elméletet, ha annak a tör-
vényszerűségei minden körülmények között érvényesek, 
beleértve a Világegyetem kezdetét is.” „… miért ne vonat-
koznának a Világegyetem kezdetére ugyanazok a törvények, 
amelyeknek minden más aláveti magát. Ha minden pont 
egyenértékű, akkor nem engedhetjük meg, hogy némelyek 
egyenlőbbek legyenek. Ha érvényre akarjuk juttatni azt az 
alapelvet, hogy a fizika törvényei mindenütt fennállnak, …” 
Nem folytatom az idézetet, mert nincs értelme. Illő lenne tudnia, hogy 
a Természet törvényeit nem az Ember szabja meg, −a Természet 
fizikájának törvényeit sem−, azt is illő lenne tudnia, hogy az 
úgynevezett törvények sajátosan és csak megfelelő környezeti 
feltételek között jönnek létre, működnek és múlnak el. Mindent 
meghatározó általánossággal: az Ősrobbanás 100 MD feletti 
hőfokán, amikor csupán EGY „tiszta” energiarendszer volt a maga 
gravitációjával, természeti értelmével, kozmikus kód-jával, más 
természeti törvények uralkodtak, mint a később szer-veződött (fizikai, 
kémiai, biológiai, társadalmi stb.) rendszerek esetén, amikor azok a 
„törvények” nem léteztek, nem is mű-ködhettek. Célszerű lenne 

 



 
különbséget tenni a Világmindenség, a Világegyetem, az Univerzum 
között és a fogalmakat követke-zetesen alkalmazni (É).  
A Természet törvényei Univerzumunk kezdeti feltételeire és 
Világegyetemünk működésére is aktuális helyzetben egyaránt 
érvényesek. Ezek azonban ≠ a Hawking professzor által vélt jelenlegi 
emberi törvényekkel. 
A világhírű, nagytekintélyű professzor urak, hogyan képzelhették el 
azt, amit nagyképűen leírtak? Több tiszteletre és szerénységre van 
szükség. Az Ember fizikája a Természet részeként tanulja a 
Természet fizikáját. Sokat tanultunk, de −a magunkat ámulatba ejtő 
tudásunkkal− szinte sehol sem vagyunk. 

HP/108. „A Világegyetem határfeltétele az, hogy nincs határa” 
De nem úgy, ahogy gondolja, hanem a múlt, jelen, jövő tenge-lyen, 
az energia szingularitásmentes végtelenségével. 
„Az eddigi eredmények jól egyeznek a határ nélküli elkép-zelés 
előrejelzéseivel.” 
A határnélküliség nem a végtelen térfolyamat tágulására vonat-kozik, 
hanem a végtelen energia pulzálva változó folyamatára a Természet 
rendje szerint. 

HP/112. „Képzeljünk el olyan helyzetet, amelyben nincsenek jelen 
anyagi terek? 
A kérdés nem pontosan fogalmazott. Az anyagi szervezettség tereire 
gondol, vagy minden szervezettség minden terére. Ezért válaszoljunk 
általánosan, amelynek részét képezik az anyagi terek is. Energia 
nélkül nem létezik sem tér sem idő. Így el sem képzelhető tárgyiasult 
energiahelyzet tér nélkül, bármely szerve-zettség bármely létezőjéről 
is lenne szó. 

HP/115-116. „… nem jelenthetjük ki, hogy a de Sitter világ-egyetem 
egy korábban létező tér energiájából keletkezett. Ehelyett azt 
kell mondanunk, hogy szó szerint a semmiből keletkezett: /…/ a 
tökéletes semmiből, hiszen semmi nem létezik a világegyetemen 
kívül.” 
Nem az Ember szabályozza az Univerzum működését.  
Az alapkérdés a sokat emlegetett szingularitás létén vagy nem létén 
kulminál. Nem volt szingularitás az Univerzum kezdetén az idő 
végtelen −ezt még Hawking professzor is elismerte− (HP/7.). 



Az energia- tér- idő- szervezettség folyamatok- és az energia-
téridőszervezettség-folyamatok összefüggenek. Ezek közül bár-
melyik tényező hiányzik nem létezik a többi. 

HP/120. „Minthogy az általános relativitáselmélet a szingulari-
tásban érvényét veszti, bármi kijöhet az Ősrobbanásból.” „… 
valamilyen fizikai magyarázatot kell találnunk arra, hogy miért 
éppen olyan a Világegyetem, amilyennek megfigyel-hetjük.” 
Szingularitás nem létezik. Az általános relativitáselmélet alapvetően 
nem veszíti érvényét az Ősrobbanásban. (III/113-116. o., továbbá a 
3. f.). Világunk az energiamegmaradás és az okság működése 
következtében lett olyan amilyen. 

HP/131.”A Világegyetem általunk elérhető részében /…/ meg tudjuk 
különböztetni az idő előre, illetve hátrafelé mutató irányát. Elég, 
ha megnézünk egy visszafelé lejátszott filmet, máris nyilvánvaló 
a különbség.” 
Az állítás meg nem értésből eredő alapvető hiba. A létező szá-mára 
a saját téridőfolyamata mindig előre halad, ezzel kizárja az idő 
visszaforduló irányát. Ha a létező irányt változtat-, esetleg 
visszafordul az idő akkor is előre-, a jövőjébe tart. Ez a helyzet a 
visszafelé játszott film esetében is. 
„… a múlt és a jövő között megfigyelt különbségnek a 
Világegyetem határfeltételeiből kell erednie.” 
Ez nem így van. A jelenfolyamatban a múltat a létező mindenkori 
kozmikus kódja tartalmazza. A létező téridőfolyamata a jövőjébe tart. 
Legfontosabb tényezői a külső- és belső környezetváltozás, amely 
megváltoztatja környezeti helyzetét. Változó létstabilitásá-nak 
fenntartása érdekében meghatározza létszükségletét; visel-
kedésének, cselekedeteinek irányát és feszültségét. Ezek műkö-
désének kölcsönhatásai pedig a jövőjét. 

HP/133. „Eleinte azt gondoltam, hogy ezek az alapállapotú per-
turbációkra vonatkozó érvek a tágulási-összehúzódási ciklus 
mindkét végére érvényesek.” „Ebből viszont az következett 
volna, hogy az idő termodinamikai értelemben vett irányának az 
összehúzódó fázisban meg kell fordulnia.” „Az emberek nem 
öregednének, hanem egyre fiatalabbá válnának, ahogy 
csökkenne a Világegyetem mérete.” 
Ez a feltételezés még tréfának is rossz. A lényeg, hogy az idő nem 
fordul meg, az ellentétes konzekvenciák értelmetlenné váltak. 

 



 
HP/134. „EGY KORÁBBI CIKKEMBEN AZT ÁLLÍTOTTAM, HOGY AZ 

IDŐ IRÁNYA MEGFORDUL, AMIKOR A VILÁGEGYETEM ELKEZD 
ÖSSZEHÚZÓDNI. KÉSŐBB AZONBAN a Don Page-dzsel és 
Raymond Laflamme-mal folytatott viták meggyőztek arról, hogy 
életem legnagyobb tévedését követtem el, …” „… AZ IDŐ 
IRÁNYA AKKOR SEM FORDUL MEG, AMIKOR A TÁGULÁS 
ÁTCSAP ÖSSZEHÚZÓDÁSBA.” 
 „Minthogy tehát az idő iránya nem fordul meg, a számomra 
kijelölt idő viszont letelt, ezért legjobban teszem, ha befeje-zem 
előadásomat.” „… a térre és az időre vonatkozó kuta-tásaim 
során megtanultam: (1) a gravitáció összecsavarja a téridőt, 
ezért annak kezdete és vége van; (2) mély kapcsolat van a 
gravitáció és a termodinamika között, …” 
ad. (1) nem fogadható el! A téridőszervezettség folyamat a rendszer 
elválaszthatatlan sajátja, −létformájának „kezdetével és végével”− a 
végtelen változásfolyamatnak megfelelően. 
„… az Ősrobbanást /…/ továbbra is a maga meztelen való-
ságában látjuk. A klasszikus általános relativitás-elmélet nem 
képes megmondani, hogyan kezdődött a Világegyetem törté-
nete. Ezzel szemben a kvantumos általános relativitáselmélet és 
a határ nélküli elképzelés együttesen éppen olyan Világ-
egyetemet jósol meg, amilyent megfigyelünk, …” 
Hawking prof. állításával szemben az általános relativitáselmélet 
minden misztika és metafizika nélkül megmutatja, hogy az Uni-
verzum végtelen energiafolyamat része. Nem kell megváltoztatni a 
végtelenbe mutató egyenleteket. 
Az EINSTEIN ÁLMA c. könyvében a 150-167. o. (vagy az V/216-224. 
o.) a saját munkastílusáról írja, hogy először elképzel vala-mit, 
azután azt bizonyítani akarja. Ezt támasztják alá az idő végére, az 
idő visszafordulására és a szingularitásokra vonatko-zó elképzelései 
is, amelyeket kénytelen volt visszavonni. Ennek ténye a Természet 
ok okozati változása tényének elismerésére és a korábbi 
konzekvenciáinak megváltoztatására kényszeríti!  

R. PENROSE. 
HP/140. „Bármely kezdeti szingularitásra a Weyl-görbület közelí-

tőleg nulla, …” „… van bizonyos fokú rugalmasság a hipo-tézis 
pontos megfogalmazásában.” „Egyetértek Stephennel abban, 
hogy a Weyl-görbület hipotézise ’botanikai’ típúsú, azaz csupán 



fenomenológiai leírás, anélkül, hogy magyará-zatot adna a 
jelenségre. A magyarázathoz valami alapvető elméletre lenne 
szükség.” „… a kezdeti állapot szerkezetének magyarázatára.” 
„… valami egészen másra lenne szüksé-günk, ha a végállapottal 
is megakarunk bírkózni.” 
A kezdeti szingularitás közelítőleg nulla görbülete ≠ a nullával. Itt 
nincs helye a rugalmasságnak. Ez a körülmény a Természet 
valóságát tükrözi és − egy csapásra, önmagától képes megoldani 
Penrose professzor problémáit; a szingularitásra, térre, időre, 
téridőre, oksági elvre vonatkozó Einsteinnel ellentétes állítása-inak 
feladása esetén. Hawking professzor ezt a szingularitásra, az időre −
és ebből következően az okságra is− már megtette. Most Robert 
Penroseon van a sor. 
A Penros által keresett alapvető elmélet, amely a kezdeti állapot 
szerkezetét is feltárja az Új TF idevágó lényege = az energia-
rendszerfolyamat végtelen, a lét- működés- és szervezett-ségformák 
végesek. 

S. W. HAWKING. 
HP/159. „Nem követelem meg, hogy valamely elmélet megfelel-jen a 

valóságnak, mert nem tudom mi a valóság.” 
Ez tiszta beszéd! De akkor állításainak mi a realitása, mi a bizonyított 
alapja?  
„… csakis az érdekel, hogy az elméletnek meg kell jósolnia a 
kísérletek eredményeit. A kvantummechanika ezt sikeresen 
megteszi.” 
Ez csupán emberi statisztikus eredmény, nem valami új dolog a 
Természet kvantummechanikája (É) Univerzumunkban kb. 15 MD 
éve gyakorolja, csak nem kvantummechanikának nevezi. 
„… a részecskéket ésszerű mértékben el tudjuk szigetelni a 
környezetüktől, …” 
Ez is félrevezető csúsztatás. A részecske, vagy bármely létező = 
ARSZO Univerzumunkban külső környezetében- belső környeze-
tével együtt létezik, attól nem szigetelhető el!. Ha a környezetét 
megváltoztatják az ARSZO is megváltozik. 

R. PENROSE. 
HP/168. „Bármi legyen is a ’valóság’, magyarázatot kell adnunk 

arra, hogyan fogjuk fel, milyen a világ. Ezt a kvantummecha-nika 
nem teszi meg,…”  

 



 
Meg kellene ismernie az Új Természetfilozófiát és, ha értelmesen 
elolvassa talán meg fogja érteni.! 

S. W. HAWKING. 
HP/173. „… a gravitációs összeomlás során valószínűleg minden 

háromdimenziós geometria azonos valószínűségűvé válik,…” 
Ez a szövegezés a „valószínűleg” szóhasználattal nem valami értően 
tudományos megfogalmazás. Az Új Természetfilozófia ezt 
egyszerűen, egyértelműen és közérthetően fogalmazza meg: A 
hőmérsékletnövekedés hatására a szervezettségi szintek és ARSZO-
ik folyamatosan visszabomlanak és eközben energiájuk más 
létformába tárgyiasul. A folyamat során a következő Univer-zum 
Ősrobbanását megelőző Ősszubjektum állapotban, már minden 
létező egybe olvad és létrejön az EGY rendszer, mint ahogy az 
Univerzumunk Ősszubjektum állapotában már meg volt. 

R. PENROSE. 
HP/176. „… számomra egyáltalán nem lenne meglepő, ha vala-

mikor a jövőben a kvantummechanikát módosítani kellene a 
nagyon nagyméretű, makroszkopikus testek leírásához.” 
A Természet kvantummechanikája (É) kb. 15 MD éve nem tesz 
különbséget mikro és makro rendszerek között, minden objek-tumra 
egyaránt vonatkozik. 

HP/177. „… Einstein érvelt azzal, hogy léteznie kell valami olyas-
minek, mint a való világ, amit nem szükségszerűen kell vala-
milyen hullámfüggvénnyel megjeleníteni, míg Bohr azt hang-
súlyozta, hogy a hullámfüggvény nem írja le a ’valóságos’ 
mikrovilágot, csupán azt a ’tudást’, amit az előrejelzések 
készítéséhez felhasználhatunk.” 
Tulajdonképpen mi az a tudás, ami az előrejelzésekhez felhasz-
nálható? A kvantummechanika módszere, amelynek −elrejtett titok− 
megfejtésére sem Bohr, sem Hawking, sem Penrose, sem elhívő 
követőik megfelelő értelmezést adni nem tudtak a mai napig sem. 
Albert Einstein és követői sem tudtak, de nem fogadták el Bohr-ék 
állításait. Einstein világhírűvé vált mondása: Isten nem 
szerencsejátékos ma is él. Az un. titkot a Szubjektum − objektum 
relativitás (É) viszony felfedezésével az Új TF oldotta meg. 
„A vitából egyértelműen Bohr került ki győztesen. 



A vita még nem zárult le. Illetve Niels Bohr, a koppenhágai iskola és 
elhívőik olyan vitát kezdeményeztek és folytattak, amely szá-mukra 
eleve vesztésre volt ítélve. 
Az emberi tudomány károsodott azáltal, hogy több mint fél év-
századra eltérítették a Természet valóságától és hogy felépít-
ményeket építettek rossz alapokra. Az előbbre jutás érdekében 
vissza kell térni a Természet rendjének megfelelő értelmezés 
reálisan helyes útjára.  
A tévedés árát az egész Emberiség fizeti. 
„… Einstein 1925 után már nem sok vizet zavart a kvantum-
mechanikában.” „A magam részéről úgy sejtem, Einstein azért 
nem tett a későbbiekben jelentős felfedezéseket a 
kvantummechanika területén, mert valami nagyon alapvető 
összetevő hiányzott a kvantummechanikából.” 
Mert alkotásra teremtett életének jelentős részét a kvantumme-
chanikával kapcsolatos vitákra kellett fordítania. Ebben a stresz 
állapotban maga is kutatta a megoldást, sajnos eredmény-telenül, de 
megsejtette, hogy azt a filozófia területéről kaphatja. Hangoztatta is, 
≈ hogy a fizikus elégtelen filozófus. 
A Penrose által megjelölt hiányzó alapvető összetevő az Új TF 
feltevése szerint a Bohr-ék által eltérített természeti rend vissza-
állítása a hozzájuk fűződő valóságos konzekvenciákkal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. PAUL DAVIES: Az ötödik csoda. AZ ÉLET 

EREDETÉNEK NYOMÁBAN (I/26.)  
 
Az oldalszám hivatkozásoknál a cím röviden D/… oldal. A könyvből vett 
idézetek vastag-, az Új Természetfilozófia állításai vékony betűkkel 
olvashatók. Továbbá ld.: (É) rövidítések.  
D/18. „Az élet eredetének rejtélye két és fél évezrede foglal-koztatja 

a filozófusokat, teológusokat és tudósokat.” „…a tudósok 
jelenleg elakadtak, …” „Nézetem szerint az élet ter-mészetének 
alapos megértése nélkül a biogenézis problé-mája sem oldható 
meg. Egészen pontosan mi is az élet?” 
Egyet kell érteni Davies-el. Az Új TF ezt az utat végigjárta és a 
megoldást megtalálta. (1. f., 15. f.). 

D/19. „… a biogenézis végső problémájának tekintem /…/ hon-nan 
ered a biológiai információ.” 



A biológiai információ ugyanúgy ered, mint bármely szervezett-ségi 
szint bármely létezőjének információja a saját szervezettségi 
szinvonalán (6, 13. f.).  

D/24. „A probléma, hogy az élet hogyan és hol keletkezett, a 
tudomány egyik legnagyobb rejtélye.” 
Abból kell kiindulni, hogy az élet ténye vitathatatlan. Másik tény, hogy 
Univerzumunkban a szervezettségi szintek egymásra épül-ve 
alakultak ki. Az élet is megelőző szervezettségi szintekre épült. 
A kozmikus környezetben a szerves molekulák mennyisége jelentős. 
A feltételek megléte esetén bárhol létrejöhetett élet (13 f.), emellett 
szállíthatták üstökösök, meteorok, stb is, de ez a magyarázat az 
alapkérdés megkerülése. 

D/25. „ az élet véletlen vagy törvényszerű események ered-ménye-e, 
…” 
Ok okozati tényezőkön alapuló törvényszerű események ered-ménye 
(2-3. f.). 

D/27. „Nincs intelligens rendező, /…/ nincs tudatos vezérlőerő, ami 
megfelelő időben a megfelelő helyre küldené a mole-kulákat, 
kiválasztaná az alkalmas szereplőket, rögzítené a kötéseket, 
megválasztaná az alkalmas partnereket és tovább mozgatná 
őket.” „Hogy lehetnek képesek az értelem nélküli molekulák 
pusztán a közvetlen szomszédjuk taszigálásával úgy 
együttműködni, hogy létrehozzanak és fenntartsanak egy ilyen 
/…/ jelenséget, mint az élő szervezet? 
De igen! Mit gondol, hogyan jöttek létre az ég teremtményei, vagy a 
sejtek? Előttük nem volt Ember és emberi tudás! A létezés során a 
természeti alkotás és tervezés módszerével (É) értelmes természeti 
együttműködéssel ARSZO viszonyok folya-matában gyakorolták az 
„intelligens rendező” és a „tudatos vezérlőerő” ok-okozat elvű 
munkamódszerét (8. f.), (D/31)..  

D/29. „… megérteni az élet keletkezését és korai fejlődését /…/ a 
ködbe vesző múltba vezet, ugyanakkor azonban létezik itt és 
most is, a jelenlegi létformák belsejében. A biológusok meg-
győződése szerint az ősi szervezetek emlékei ott élnek 
leszármazottaik köztük az ember felépítésében és biokémiai 
folyamataiban.” 
Egyet kell érteni, azonban ez minden létezőre vonatkozik sajátos 
szervezettségi szinvonalán: (D/24-25), kozmikus út (É), kozmikus 
kód (É) folyamatban. 

 



 
D/31. „ a maguk korlátozott módján még a baktériumok is a saját 

akaratukat követik.” „És honnan erednek ezek a ’célok’ egy 
olyan világban, amelyet látszólag vak és céltalan erők kor-
mányoznak?” 
Nincsenek vak és céltalan erők! (D/27.) 
Minden szervezettség bármely létezőjére vonatkozóan: a létező 
kozmikus kódja magábanfoglalja jelenbe integráltan a rendszer 
információit, amelyek a lét-, működés- és szervezettségformák 
problémamegoldásának tapasztalati mintái. Ezekhez képest a 
környezetváltozással összefüggő új információ eltérést tartalmaz, 
megváltozik a Szubjektum helyzete. A célját a természeti értelem 
segítségével határozza meg. Célszerű eredményét, önmagába és 
környezetébe tárgyiasítja és a rendszer ± értéktöbblettel gyarapodik. 
Természeti alkotás tervezés, teremtés (É).  

D/32. „Sok olyan nem élő fizikai rendszert ismerünk, amelyet a 
tudósok kaotikusnak neveznek − viselkedésük túlságosan 
bonyolult ahhoz, hogy megjósolható legyen, akár véletlen-szerű 
is lehet.” 
Az, hogy nem élő létező csupán azt jelenti, hogy nem a biológiai 
szervezettségi szinten létezik. Bonyolultságuk sem jelenti azt, hogy 
viselkedésük véletlen, vagy kaotikus lenne, csupán a meg-
nyilvánulásaikat a megfigyelő nem tudja pontosan megérteni, 
megjósolni. A helyzet kulcsa az ARSZO viszonyokban megtalál-ható. 
(É).  
„A molekulák nem ötletszerűen mászkálnak, hanem /…/ ma-gas 
fokú specializációval, munkamegosztással és hierar-chikus 
vezérléssel.”  
EZ MEGFELEL AZ ÚJ TF MINDEN LÉTEZŐRE VONATKOZÓ 
FELFEDEZÉSÉNEK.  

D/34. „De hogyan őrződhet meg és változhat egyidejűleg ugyanaz a 
rendszer?”  
A rendszer összetartó erő hatására marad meg, környezet-változás 
hatására változik (D/31). 

D/35. „Arisztotelész /…/ úgy vélte, az életerőnek vagy psziché-nek 
nevezett különleges tulajdonság ruházza fel az élő szer-
vezeteket a lényeges tulajdonságaikkal, nevezetesen az auto-
nómiával és az önmozgással. Arisztotelész pszichéje nem volt 
azonos az önálló lélek későbbi keresztény elképzelé-sével. 



Arisztotelész rendszerében a világegyetemben minden 
rendelkezik a viselkedését meghatározó belső tulajdon-
ságokkal. Lényegében az egész kozmoszt egyetlen élő 
szervezetnek tekintette. 
Az Új Természetfilozófia Arisztotelész elképzelésétől nem sok-ban 
tér el. Az eltérés lényege a környezetfolyamat. 
Az arisztotelészi életerő a rendszer szubjektív aktivitásához hasonló: 
A viselkedést meghatározó természeti értelem és szub-jektív 
aktivitás nem csupán az élők, hanem minden létező szer-
vezettségének megfelelő tulajdonsága. Viszonylagos autonómi-ával-, 
lét-, működés-, és szervezettségformával minden ARSZO 
rendelkezik. Az egész Univerzum és minden rendszerkompo-nense 
önmaga számára saját egész téridőszervezettség folya-mattal. 
Számukra külső- és belső környezetükben minden más objektumként 
funkcionál. Lényegében a kozmosz és minden szintű minden 
rendszerkomponense önmaga számára EGY = létező = ARSZO a 
maga viszonyaival. 

D/36-37. „… az életerő megragadására tett korai kísérletek ma-
napság közönséges ostobaságoknak tűnnek.” „… az entelechia 
vagy bármilyen másfajta életerő fogalma csak a dolgok 
fölösleges bonyolítását jelenti. Ez persze nem aka-dályozza meg 
a tudományon kívül állókat, hogy továbbra is ragaszkodjanak a 
vitalista elképzelésekhez.” 
Itt az a kérdés ki áll a tudományon kívül és ki az áltudományos? A 
rendszerek szubjektív aktivitása (D/35, É.) valóság. 

D/38. „Valamennyiünkben ott rejlik egy üzenet. Az üzenet ősi 
kódban íródott, kezdetei az idő ködébe vesznek. Arra vonat-kozó 
utasításokat tartalmaz, hogy hogyan kell embert készíteni.” 
Ez az ősi kód nem csupán az Emberre vonatkozóan létezik, hanem 
minden szervezettség minden ARSZO-jára, és nem csupán azt 
tartalmazza, hogyan készült, hanem hogy a kozmikus útján; 
múltjában a környezeti együttműködés során milyen lét-, működés és 
szervezettségformákra tett szert. A környezeti funkcióját hogyan 
szervezte, milyen tapasztalatokkal. Jelenpil-lanatának környezeti 
folyamat viszonyaira, helyzetére, lehetősé-geire, stb., kozmikus 
kódjára. Jelenbe integráltan minden létező hierarchikusan felépített 
múltjának eredménye, a jelen korszerű létezője az ARSZO, mint 
jövőjének kezdeti feltétele. 

 



 
D/49. E. Schrődinger „Fel kell készülnünk egy új típusú fizikai 

törvény felfedezésére, amely érvényes az élet esetében.” 
FELTEHETŐEN AZ ÚJ TF FELFEDEZÉSÉT SEJTETTE MEG, de 
az nem csupán a biológiai szervezettségi szint −az élet− ese-tére 
érvényes, hanem minden szervezettség minden létezőjére.  

D/58-59. „A környezet nem intelligens tervező.” 
De igen! Minden ARSZO-nak saját környezetfolyamatai vannak, saját 
viszonyokkal, amely minden más ARSZO-étól eltér. A kör-nyezettel 
való értelmes együttműködéssel a környezetváltozás hatására a 
Szubjektum a saját jövőjének −a szervezettségének megfelelő 
intelligenciával rendelkező− tervezője. Ez a hierar-chikus rend fogja 
át az Univerzum teljes keresztmetszetét (D/27). 
„Mit tudunk /…/ a környezetnek az információtartalmáról?” 
„…mit értünk egyáltalán a ’környezet’ alatt? A szervezet élő-
helyét? A bioszférát? A Nap-rendszert? Ha így nézzük, a 
környezet végül is az egész világmindenség. Az oksági láncot 
követve végül is kozmológiai kérdésekhez jutunk. Akkor pe-dig 
óhatatlanul szembekerülünk a végső kérdéssel: Honnan 
származik a világmindenség információtartalma?  
Menjünk visszafelé! Nem kell megijedni a végső kérdéstől. Először 
tisztázni kell a Világmindenség, a Világegyetem, és az Univerzum 
közötti különbséget (É). Ne markoljunk sokat! Téte-lezzük fel, hogy a 
kérdés Univerzumunkra vonatkozik. Az Univer-zum 
információtartalma részben Ősszubjektuma kozmikus kód-jától az 
Ősenergia végtelen feszültségével összefüggő környe-
zetváltozásától az ARSZO viszonyok működésétől függ. Ez azt is 
jelenti, hogy az Univerzum és rendszerkomponenseinek hie-rarchikus 
rendszere átfogja annak minden létezőjét. Mindegyikük olyan 
energiarendszerfolyamat, amely lényegében a környeze-tétől kapja 
az információt, majd szükségleteinek és szerve-zettségének 
megfelelő módon átformálva értelmezi, válaszol. Adja tovább a saját 
belső környezetének is, amelynek objektumai − önmaguk számára 
Szubjektumok, stb., stb.  
Így Univerzumunkban minden létező kozmikus útja (környeze-tével 
együtt) a maga oksági láncával az áttételek sokaságán keresztül 
Ősszubjektumunk Ősrobbanásától ered. A környezeti együttműködés 
kozmikus útja minden létező memóriájában rögzült. Lényeges 



eredményeit jelenbe integráltan a Szubjektum kozmikus kódja 
tartalmazza, összefüggésben az egésszel.   
Visszatérve az első kérdésre a környezet információ tartalma nagyon 
szélessávú. Csupán a konkrét Szubjektum funkciójának és 
szervezettségének megfelelően válogatott aktuakitásában jelent 
hasznos információt. A Szubjektum és belső környezete lényegében 
a múlt működésének jelenbe integrált eredménye, kozmikus kódja a 
jövő kezdeti feltétele. Belső környezete a Szubjektum számára múlt 
domináns, külső környezete jellem-zően jövő domináns (5-6. f.). 
„Az ősrobbanás elméletének első kritikusai joggal kifogá-solták 
a feltételezésben, hogy mindez az anyag csak úgy, minden 
különösebb ok nélkül kipattant a létbe az idők kez-detén. Az, az 
elképzelés,, hogy az univerzum a már eleve meglévő szükséges 
anyaggal együtt keletkezett, sokakat megbotránkoztatott, mint 
teljesen tudománytalan nézet.  
Ezt a leírt módon az Új TF sem fogadja el. El kell felejteni az anyag 
általános szóhasználatát. A létrendszerben az anyag csupán a saját 
szervezettségi szintjének megfelelően tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat, amely környezeti funkciót teljesít (13. f.). A 
végtelen Ősenergia megnyilvánulása. Véges lét- működés- 
szervezettségforma folyamat. Univerzumunk Ősszubjektuma 
Ősrobbanásának bázisát kozmikus kódja határozza meg.  
„Az 1980-as években megoldódott a kozmikus energia forrá-
sának rejtélye. Felfedezték, hogy az univerzum összenergiája 
valójában nulla lehet, tehát a ’semmiből semmi’ esete forog 
fenn. A zéró energiával rendelkező univerzum pedig azért 
tartalmazhat mégis 1050 tonna anyagot, mert a gravitációs 
mezője negatív energiával rendelkezik − a két adalék összege 
eredményez ugyanis nullát.  
A „felfedező” neves tudósok és elhívőik nem az Univerzumot, hanem 
csupán egy gombostűfejet vagy bármely anyagi létezőt szüntessenek 
meg, vagy hozzanak létre energia nélkül. De, ha ezt nem tudnák, 
akkor áltudományos „felfedezésük” értéke nulla. Energia nélkül nincs 
tömeg, tömeg nélkül nincs gravitáció. Nem választhatók külön és 
nem adhatók össze.  

D/61. „…a gravitációsan előidézett instabilitás az információ 
forrása.” 
Ez sincs így. A környezetváltozás által előidézett instabilitás az 
információ forrása. A környezetváltozás bármely konkrét ARSZO-ban 

 



 
folyamatos helyzetváltozást, instabilitást és a feloldását célzó 
problémamegoldást −célt, irányt, feszültséget is meghatá-rozó− 
létszükségletet −feszültség értéket− eredményez. A Természetben 
és rendszerkomponenseiben minden alkotás −közvetve vagy 
közvetlenül− a szükség következménye.  

D/63. „… lehet, hogy az élet keletkezésének magyarázata szoro-san 
összefügg magának az univerzumnak a létrejöttével.” 
Ez jó meglátás. Minden létező, −így az élet kozmikus útja is− 
Ősszubjektumunk Ősrobbanásáig vezethető vissza. 
„Az információ fogalma nem kizárólag biológiai vagy termo-
dinamikai összefüggésben merül fel, ...”  
Ez így igaz! Minden létező minden külső, belső környezeti össze-
függésében felmerül bármely szervezettségi szinten, bármely 
téridőfolyamatban. Azonban az információ ARSZO-hoz kötött.  
„A kvantummechanikában például az anyag hullámszerű 
megnyilvánulásait egy hullámfüggvényként ismert matema-tikai 
objektum írja le, amely képviseli mindazt ami a leírandó 
rendszerről ismert, tehát az adott állapot információtartalmát 
reprezentálja, …”  
Nem az anyag hullámszerű megnyilvánulásait, hanem hasonló 
objektumok ismétlődő, megnyilvánulásait, de nem az adott álla-pot 
információtartalmát képes hullámfüggvénnyel leírni.  
„… a hullámfüggvény és annak információtartalma globális 
entitás, nem helyi mennyiség, …”  
Az információ −mint a végtelen Ősenergia elemi sajátja− minden 
ARSZO-t és külső- belső környezeti összefüggését (ennek kere-
tében adását-vételét) kifejezni képes. Ezzel szemben a kvantum-
mechanika csupán igen korlátozott körben és eredménnyel csak 
hasonló objektumok hasonló külső környezeti megnyilvánulá-sainak 
valószínűségeit képes megmutatni.  

D/64. „… a kvantummechanika és a relativitáselmélet értelmében az 
információ nem lokális, hanem globális fizikai tulajdonság.”  
Ez nincs így! Csupán a kvantummechanika globális. 

D/65. „A biológiai információ eredetét globális összefüggésben kell 
keresnünk. Kiderülhet, hogy ez egyszerűen a környezet, 
amelyben a biogenézis lejátszódik.” 



Davies valamit megérzett, ami a megoldáshoz vezethette volna, de 
csak szerteágazó bizonytalanságainak egyikeként kezelte, így a siker 
elmaradt (D/61.).  

D/79. „A tudomány nem hisz az igazi csodákban.” „…minden 
tudományos vizsgálatnak az a feltevés a kiindulópontja, hogy az 
élet természetes módon /…/ alakult ki. Bár igen valószí-nűtlen, 
hogy valaha is rájövünk egészen pontosan hogyan is történt, 
…”  
A tudomány álláspontja az Új TF-el egyező az utolsó mondat 
kivételével. 

D/81. „Darwin gondolatára alapozva feltételezték, hogy létezett egy 
hosszú fejlődési szakasz, kémiai folyamatok olyan sorozata, 
amely fokról fokra vezetett el az első mikróbához.” „… amely 
egyre összetettebb és összetettebb anyaggá alakí-totta át a 
molekulák elegyét, mindaddig, míg végül ki nem alakult valami 
olyasmi, ami rendelkezett az élő szervezet alapvető 
jellemzőivel.”  
A FELTÉTELEZŐK MEGÉREZTÉK −DE CSAK BIOLÓGIAI VO-
NATKOZÁSÁBAN− AZ ÚJ TF ÁLTALÁNOS FELFEDEZÉSÉT. 

D/92. „A Föld négymilliárd évvel ezelőtti viszonyai között mennyire 
volt valószínű, hogy kialakul az élet? 
A következő válasz semmiképp sem megfelelő: ’elkerülhe-tetlen 
volt az élet kialakulása, hiszen itt vagyunk mi, em-berek.’ 
Természetesen az élet kialakult − ennyit tényleg bizonyít létünk.”  
Az a körülmény, hogy a biológiai szervezettségi szint és az élet 
létrejött valóban nem jelenti az Ember létrejöttét. Hiszen az 
Emberiség újraelőállításfolyamatában sem állítható elő mégegy-szer 
ugyanaz az Ember. Sőt az egész Univerzumban sem lehet előállítani 
kétszer ugyanazt a létezőt, de létezést sem. Minden létező más-más 
tér- idő- szervezettség környezetben, más-más téridőszervezettség 
folyamattal, szubjektívitással, viszonyokkal stb. létezik. Az értelem 
nem csupán az Ember és az élőlények sajátja, hanem minden 
létezőé. Minden létező a környezetében természeti funkciót teljesítő 
végtelen energiarendszerfolyamat, amely véges lét- működés és 
szervezettségformákban = ARSZO-kban nyilvánul meg. Az élet és az 
Ember sem kivétel. 
Bármely ARSZO kényszerpályás téridőszervezettségfolyamatá-ban a 
környezetváltozás viszonyai között a létezés fenntartása, a cél, 
amelyek mindent átfogó lényege a természeti értelem bővített 

 



 
újraelőállítása. Ez a vastagbetűs kérdésre adható helyes válasz 
lényege. (II/2., II/7. és II/5. f.) 

D/93. „Sokan úgy érzik, hogy valami, ami annyira alapvető, mint 
maga a létezésünk, /…/ a ’véletlen’ címkével ellátni és a szőnyeg 
alá söpörni a problémát annyi, mint egyszerűen hátat fordítani 
neki.” 
Valamivel helyesebben: Sokan úgyvélik, hogy ha a megoldani nem 
tudott problémát véletlen címkével látják el, akkor egyfajta megoldást 
találnak. Azonban a megoldás hiánya nem egyenlő a hiány 
megoldásával. Véletlen nem létezik. 

D/94. … meg kell próbálni természeti törvények és elvek 
igénybevételével magyarázatot lelni a világ jelenségeire,” „… 
meg kell próbálnunk hétköznapi /…/ jelenségként megmagya-
rázni a biogenézist.” 
Az Új TF felfedezte és a kötetekben leírta. 

D/95. „Az élet csodája nem az, hogy miniatűr eszközökből ké-szült, 
hanem hogy ezek a különféle parányi részek magasren-dűen 
szervezett módon alkotnak egységes egészet.” 
„ Mi a titka ennek az elképesztő szerveződésnek?” 
Hierarchikus ARSZO viszonyok természeti rendje (5. f.). 

D/96. „… még figyelemreméltóbb, hogy a természetnek gyakor-
latilag a semmiből kellett megépítenie az első sejtet. Hogyan 
csinálta? 
Nem a semmiből, hanem kozmikus útján, a kozmikus kód és a 
létezés önmegvalósítás-folyamatával. 
„… honnan tudják mindezek az értelem nélküli atomok mi a 
teendőjük? 
Minden létező −az atomok is− a környezeti funkciójuknak és 
szervezettségüknek megfelelő természeti értelemmel és koz-mikus 
kóddal rendelkeznek. Ennek megfelelő a viselkedésük a célszerű 
tevékenységük. 
„Semmiféle vezető nem felügyeli a tevékenységüket” 
De igen! A környezet, amely az eredménytől függően értékeli, ± 
honorálja és ezáltal szabályozza a rendszerkomponensek 
teljesítményét. Ez megfigyelhető az élet esetében is. 
„Eljön-e az a pillanat, amikor a tudomány meg tudja magya-
rázni, ezt a bámulatos, önmagát hangszerelő és koreografáló 
folyamatot?” /…/ A tudomány alkalmas egyik vagy másik egyedi 



sajátosság elemzésére és leírására, de soha nem adhat 
magyarázatot az egész szerveződésre, …” 
Ezzel szemben az Új TF a keresett „egész” szerveződés- és 
működés folyamatát is felfedezte és leírta. (I-V. k.) 

D/97. „… az ’organizmus’ szó hordozza magában azt a globális 
szintű együttműködést, amelyet kizárólag az összetevők ta-
nulmányozásával nem lehet megragadni. A kollektív tevé-
kenység megértése nélkül csak részben végezzük el az élet 
megmagyarázásának feladatát.” 
Az Organizmus szót az energiarendszerfolyamat szóval kell be-
helyettesíteni. A rendszer a rendszerkomponensek célszerű kollektív 
tevékenységével működik együtt, környezeteinek befo-lyásolásával. 
A szervezettség genetikai ismérvei-, a működés- és természeti 
funkció megértésével nem csupán az élet, hanem mindenfajta 
létezés megmagyarázható. Az ARSZO létezés-folyamatának minden 
„téridőszervezettség-pillanatában” mind tapasztaltabbá és 
korszerűbbé válik (13. f.). 

D/105. „A sejten belüli molekuláris forgalom alapjában véve 
kaotikus, amit a kémiai vonzás és taszítás és a hőenergiával 
történő folyamatos gerjesztés tart fenn. Ám ebből a vak 
káoszból spontán módon rend keletkezik.” 
Sem kaotikus állapot, sem káosz nem létezik. Az hogy nem tudták, 
és Davies sem tudta megérteni nem jelent kaotikus állapotot, sem 
vak káoszt. 
A sejten belül ugyanaz az alapvető rend uralkodik, mint az Uni-
verzum bármely ARSZO-jában. Pl: A sejt is energiarendszer-
folyamat, a maga külső és belső környezetfolyamataival. A 
környezetváltozással összefüggő létszükséglet céllal, iránnyal, 
feszültséggel, szubjektív aktivitással, kényszerpályás vezérléssel 
rendelkezik Csakhogy minden rendszerkomponens önmaga számára 
rendszer hasonló tulajdonságokkal.  
A létezésfolyamatban a korábbi rendből ±értéktöbblettel növelt 
korszerűbb rend keletkezik. Ez a természeti fejlődés törvénye.  

D/107. „A genetikai kód /…/ kisebb variációval, valamennyi ismert 
életforma esetében közös. Rendkívüli jelentőségű a kód 
univerzális mivolta, mert arra utal, hogy ezt használta minden 
élet közös őse, …”  
Mintegy szimbolizált emlékezet. Ha az egész Univerzum általá-
nosságában szeretnénk tisztán látni, akkor minden szervezett-ségi 

 



 
szint minden létezőjének, −közöttük a biológiai szerve-zettségi szint 
és az élők világának is− közös Őse az Ősszub-jektum a maga 
Ősrobbanásával (III/45-55. o.), az energia rendszerekbe egymásra 
épülő folyamatával. Amelynek kozmikus útján a környezettel való 
együtműködés folyamatosan memorizá-lódott és mind szervezettebb 
lét- működés és szervezettség-formák jöttek létre. A kozmikus út az 
Ősszubjektumtól a létező „jelenpillanatáig” tart. Emlékeit, a kódolt 
tapasztalatot −a kom-munikáció természeti nyelveit is− jelenbe 
integráltan a kozmikus kód tartalmazza. A kozmikus kód az ARSZO 
jövőjének bázisa.  

D/112. „… ’visszacsatolás’ elnevezéssel illetnénk a mechaniz-must 
működtető elvet, …” 
Nem a visszacsatolás működteti alapvetően, hanem a környezet-
változás. A visszacsatolás egyfajta ellenőrzés, amely főleg 
önszabályozó jelleggel működik, mint regulátor. 

D/116. „A genom feladata végtére is a genetikai információ 
tárolása.” 
A genom biológiai létezőkre vonatkozik. A kozmikus kód (É) minden 
szervezettség minden létezőjét −a biológiai létezőket is− magában 
foglalja.  

D/119-120. „… az ember is a természet terméke, és ha az embe-
reknek vannak céljaik, akkor a céltudatosságnak valamilyen 
szinten a természetből kell fakadnia, ilyenformán tehát 
eredendőnek kell lennie a természetben.” 
Kitűnő gondolat, amelyet, ha következetesen végig kutatott volna 
eljut a felfedezéshez. 
„Lehet-e a cél a természet valódi tulajdonsága egészen a sejtig, 
vagy akár a sejt alatti szintig? Ezekre a kérdésekre nincsenek 
általánosan elfogadott válaszok, de megfogalma-zásuk nélkül 
nem képzelhető el magyarázat az élet keletkezésére.  
Az Új TF megtalálta a helyes választ (III/114-124. o.). 

D/126. Eigen, Spiegelmannel: „Ezen az úton sehol sem láthatunk 
olyan választóvonalat, ami elkülöníti az élő és az élettelen 
tartományt. Felfedeztek egy lépéssorozatot, ami megszakítás 
nélkül vezet egy egyszerű kémiai keveréktől egy életképes 
vírusig.” 

D/130. „Minden tevékenység energiába kerül.”  



Minden tárgyiasult energia; minden viszonya és tevékenysége is 
energiát fejez ki. MEGSEJTETTÉK AZ ENERGETIZMUS 
FILOZÓFIÁJÁT. 

D/134.”Az élet talán másfajta módon kódolt információval vette 
kezdetét, és csak egy viszonylag késői szakaszban bízták a 
nukleinsavakra a genetikai funkciót.”  
Ha ezt a gondolatát a szervezettség minden szintjére követ-
kezetesen végigkutatja az általános felfedezése nem maradt volna 
el. 

D/136. „De hogyan jött létre ez a kezdeti komplexitás? Ha nagyon 
megszorongatják a legtöbb tudós széttárja a karját, és az orra 
alatt motyogja a varázsszót ’Véletlen’…” 
Az Ősszubjektum kozmikus kódja tartalmazza Univerzumunk 
létezőinek potenciális komplexitását. A kényszerpályás létezés 
kölcsönhatás viszonyai mind szervezettebb komplexitást eredmé-
nyeznek. Amely kritikus pontjain magasabb szervezettségi szintre 
kerül. Ennek folyamatában jön létre pl., a biológiai szervezettség-, az 
élet-, az Ember (D/93.), (É). 

D/139. „Az önszerveződés elmélete mindmáig nem adja meg a 
kulcsát annak, hogy, hogyan megy végbe az átmenet a spon-tán 
avagy önindukált szerveződés − amely /…/ nem biológiai példák 
esetében is viszonylag egyszerű struktúrákat ered-ményez …”  
De igen! Az Új TF (I-II. k.) megtalálta, röviden (D/136.), stb. 

D/145. „A csillagközi térben kószáló molekulák között sok a szerves 
anyag.” „… a kozmikus kémiának évmilliárdok álltak 
rendelkezésre létrehozni ezeket az anyagokat.” 

D/152. „Amikor a Giotto ürszonda 1986-ban elrepült a Halley-
üstökös közelében, felfedezett egy szurokfekete szenet, 
hidrogént, nitrogént és ként tartalmazó magot. A fejből áram-ló 
porszemcsék elemzése kiderítette, hogy nem kevesebb mint 
egyharmada szerves anyag.” 

D/163. „… a mikrobák az elsődleges termelők, mivel az élethez 
szükséges energiájukat közvetlenül a kémiai táptalajnak a 
vulkáni mélységeiből áradó hőjéből nyerik.  
Azokat a szervezeteket, amelyek nem fogyasztanak szerves 
anyagot, hanem közvetlenül állítják elő biomasszájukat, autotróf 
(’öntápláló’) szervezetek néven foglaltuk össze. A növények a 
legközismertebb autotrófok; a napfény energiáját használják a 
szervetlen anyagok, például a széndioxid és a víz átalakítására 

 



 
szerves anyaggá. Azok az autotrófok, amelyek a fény helyett 
kémiai energiát alkalmaznak a bio-masszájuk felépítéséhez, a 
kemautrotófok, röviden kemo-trófok.” 

D/170. „… a jelenleg élő szervezetek génjei megörökítették a múlt 
egy darabját, és az egyetemes ős természetének 
megismeréséhez a molekuláris biológiához kell folyamodni.” 
Nem csupán az élő szervezetek, hanem bármely létező. Az ARSZO 
kozmikus kódja kozmikus útjának eredményeként jött létre. Az 
Egyetemes Ős az Ősenergia ⇒ Ősszubjektum ⇒ Ősrobbanás ⇒ 
Univerzumunk és mindenkori minden létezője (II/1., III/3. f.)  

D/176. „A mikrobák sokféle kemotrófikus utat is feltártak. /…/ 
archebaktériumok három csoportba sorolhatók: termofilek, 
halofilek (sókedvelők) és metanogének.”  

D/178. „… megpróbálhatjuk megbecsülni, melyik mikróba mutat-
hatja a legközelebbi hasonlóságot az egyetemes őshöz.” 
Amelyik a legmagasabb hőmérsékleten is él. A többiek a további 
fejlődés lépcsőfokai. 
„… nem az első élőlény volt az egyetemes ős. Hosszú evolúciós 
történetnek kellett megelőznie. Szinte semmit sem tudunk 
azokról a körülményekről, amelyek az első élőlényt 
összekapcsolják az egyetemes őssel.”  
Az Új TF megtalálta és leírta (III/f.), (röviden ad 170). 

D/223. Lord Kelvin „Mivel mindannyian szilárdan hisszük, hogy az 
ősidőktől fogva mindmáig volt és van az életnek sok világa a 
miénken kívül, a legnagyobb mértékben valószínű-nek kell 
tekintenünk, hogy számtalan maghordozó meteorkő szeli 
keresztülkasul az űrt. Ha jelen pillanatban nem létezne élet ezen 
a Földön, egyetlen ilyen kő idehullása… azt eredmé-nyezhetné, 
hogy növényzet borítja el.” 

D/238. „A biológiai determinista iskolája szerint −amely, úgylátszik, 
uralkodó nézet a NASA köreiben, és a médiakom-mentátorok 
többsége is osztja− minden Földhöz hasonló környezetben 
automatikusan kialakul az élet.”  
TALÁN INKÁBB ÚGY KELLENE FOGALMAZNI, HOGY AZ ARSZO-
K MAGASABB SZERVEZETTSÉGE. Ennek részeként a biológiai 
szervezettség = az élet.  

D/239. „… a természet törvényei egy rejtett célt kódolnak, egy 
kozmikus parancsot, amely azt mondja: ’csinálj életet’.” 



Inkább több információt és alkotó problémamegoldást, együtt-
működést, röviden a természeti értelmi szint szervezettségének 
növelését. 

D/242. „Ha /…/ a rendszereknek egy töredéke kifejleszti az 
intelligenciát és a technikai civilizációt, végtelen számú 
technikai társadalomnak kell léteznie a mindenségben. 
Az intelligencia minden ARSZO sajátja. A szervezettségének, lét- 
működés- és szervezettségformájának, valamint a funkciójának 
megfelelő sajátosságokkal. Annyi különböző természeti funkciót 
ellátó és szervezettséggel rendelkező értelmes rendszer van az 
Univerzumban, ahány ARSZO. Az energiaáramlás jelenlegi felté-telei 
szerint −a saját viszonyai között− minden létező létezése során 
többlet információt termel. 
„Az értelemnek az univerzum éppen olyan állandó sajátos-
ságának kell lennie, mint az anyagnak.” 
Az értelem az energia velejárója és így a Világmindenség és minden 
rendszerkomponense működésének velejárója az univer-zális 
értelem (8. f.) 

D/243. „Jacques Monod kimutatta, hogy a természetben minden két 
alapvető tényezőnek a terméke: a véletlené és a 
törvényszerűségé − vagy, ahogy megfogalmazta a szükség-
szerűségé. 
A Természetben nincs véletlen. Minden a közvetlen vagy közve-tett 
szükségszerűség eredménye (6. f.) 

D/245. „A /…/ Nobel-díjas Christian de Duve /…/ Legutóbbi köny-ve, 
a Vital Dust (Eleven por), alcíme így hangzik: Life as a cosmic 
imperative (az élet mint kozmikus kényszer.) De Duve szerint a 
mindenség az élet ’melegágya, az életé, amely a természet 
törvényeinek automatikus következményeként jelenik meg. ’Az 
élet a determinisztikus erők terméke − írja. Az életnek létre 
kellett jönnie az uralkodó viszonyok között, ,,,” Az élet és az 
értelem nem csak szeszélyes véletlenként jelenik meg, hanem az 
anyag természetes megnyilvá-nulásaként,…” 
Duve állításai csaknem megegyeznek az Új TF felfedezésével (13 f.). 
Csakhogy ugyanazok a viszonyok nem lehetnek adottak. Az élet, −a 
biológiai szervezettségi szint− csupán −a létezés struktúrájában− az 
eddig elért szervezettség mértéke; − és folytatása van. Az élet az 
evolúció létráján született, de nincs megállás. Minden létrafok a 

 



 
következő elődje. A végtelen kör-nyezetváltozások, −a végtelen 
oksági hatóerők− folyamatában.  
Az élet és az értelem nem szeszélyes véletlen terméke. Az élet a 
maga hierarchikus kozmikus útján ok-okozat döntéshelyzetek 
döntései következtében jött létre a szervezettség megelőző szint-jeit 
követően. Jelenbe integrált meghatározóit −jövője bázisait− kozmikus 
kódja tartalmazza, ugyanúgy mint bármely szervezett-ségi szint 
bármely létezőéjét.  
Természeti értelem (É) nélkül nincs működés (II/7. f.).  
A fejlődés útján az élet csupán közbenső állomás. De mi az ami a 
kozmikus utak teljességének minden szervezettségében −
létezőjében és viszonyában dominánsként szerepel? A termé-szeti 
energia, értelem! De mi az ami a létezők „téridőpillana-tainak” 
döntéshelyzetében a lehetőségek; −a lehetséges jövő utak− közül 
kiválasztja az adott létező jövőbe ható viselkedését? Az értelmes 
ARSZO. Itt azonban meg kell állni egy pillanatra.  
Az Emberhez vezető kozmikus út döntéshelyzeteinek döntései-nek 
eredménye az Ember kozmikus kódja. Azonban a döntés-helyzetek 
más döntései esetén szintén hierarchikus és értelmes, de más 
kozmikus út vezet a „téridőszervezettség-pillanat” más ARSZO-
jához. Itt ismerhető fel a természeti evolúció célzatos-sága = a 
természeti értelem fejlesztése.  
„Arisztotelész szerint például az élet egyetemes rendezőelv 
megnyilvánulása. Darwin sem rejtette véka alá, hogy ’az élet 
alapelve /…/ valamiféle általános törvény részeként vagy 
folyományaként mutatkozik meg’.”  
MINDKETTEN MEGSEJTETTÉK AZ ÚJ TF FELFEDEZÉSÉT. 

D/250. „… a véletlenszerű komplexitás példájának tűnő számos 
nem biológiai rendszer valójában egyáltalán nem véletlen-
szerű.” 
Véletlenszerű komplexitás nem létezik. 

D/253. „Manfred Eigen /…/ ’A feladatunk olyan algoritmust, olyan 
természeti törvényt találni, amely elvezet az információ 
eredetéhez.” 
Az információ végtelen, mint a kozmikus kód változása. Univer-
zumunk rendszerkomponenseinél az információ eredete az Ős-
szubjektumhoz és a végtelen Ősenergiához vezet. MANFRED 
EIGEN IS FELTÉTELEZTE E TÖRVÉNY LÉTEZÉSÉT. 



Most, hogy átrágtam magam az elmélet sokféle változatán /…/. 
Úgyvélem, a biogenézis misztériumában nem újszerű kémiával 
történik majd meg az igazi áttörés, hanem valami-féle elvileg új 
révén.” 
PAUL DAVIES IS FELTÉTELEZTE AZ ÚJ SZÜKSÉGESSÉGÉT.  

D/257. „… felismerhető-e valami célzatosság az evolúció mód-
jában.” 
Igen! Ld.: ad D/245. utolsó bekezdés.  

D/258. „… a módszeres előrehaladás a szervezet komplexitá-sában 
annyira szembeszökő, hogy a természet törvényének látszik. Jól 
összefér a legújabb kozmológiai gondolkodással, amely 
egészében a világegyetemet az ősrobbanás óta folyamatosan 
növekvő komplexitásúnak tekinti.”  
Ezzel egyet kell érteni még akkor is, ha Paul Daviesnek kételyei 
vannak (D/245). 
„Ebben a paradigmában nincs mechanizmus az előrelátásra, 
nincs rá mód, hogy módszeres menetelés induljon egy előre 
meghatározott cél felé.”  
De igen! Minden Szubjektív Objektum értékelő rendszere −a 
szervezettségétől függő szinvonalon− kialakítja létszükségletét és a 
megvalósításra alkalmas célrendszerét (7. f.). 

D/262. „Richard Dawkins hangsúlyozta, hogy bár az egyedi mu-
tációk általában véletlenszerűek, a természetes kiválasztódás a 
legkevésbé sem az,” 
Az egyedi mutációk sem véletlenszerűek. Az alkalmazkodó rendszer 
a környezeti feltételektől függő változó. Akár megértik, akár nem. A 
bizonyíték hiánya nem azonos a hiány bizonyíté-kával. 

D/263. „Másfél évszázaddal Isten vezérlő kezének a bioszférából 
történő kiűzése után a biológusok érthetően vonakodnak ismét 
visszaereszteni, ezúttal a természeti törvény álru-hájában.” 
Elitélendő csúsztatás. Amennyiben az Ősenergia megegyezik a 
Mindenség Istenével; vezérlő kezét Ember sem kiűzni, sem 
visszaereszteni nem tudja (V/14. f.).  

D/265. Ernst Mayr biológus „A Földön a leszármazási ágak és 
szervezetek milliói és vagy ötvenmilliárd fajképződési ese-mény 
közül mindössze egyetlenegy vezetett magas intelli-genciához; 
ez pedig elhiteti velem a teljes valószínűt-lenségét.” 
Az idézet áltudományos félrevezetés. Mi az, hogy egyetlen egy 
vezetett magas intelligenciához? Talán az Emberhez? Mit tud az 

 



 
Ember? Talán Ő alkotta a Földet-, az elemeket-, vagy akár egyetlen 
sejtet? Akkor mit akar a magas intelligenciájával? Az Ember büszke 
lehet önmagára, mert sok mindent megtanult, de kellő alázattal kell 
tekintenie a Teremtőre. Minden létező a természetben betöltött 
funkciójának és szervezettségének meg-felelően intelligens!  
AZ EMBER TUDOMÁNYÁNAK LEGFŐBB FELADATA A 
TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ EMBER ÉRDEKÉBEN! 
A fejlődés új természetfilozófia igényét támasztja alá, de nem a 
misztikáét, hanem reális és reálisan ellenőrizhető igénnyel (ld.:Új TF 
IV/10. fejezetében). 
A VÁLTOZÁSOK AZ OKOK HATÓERŐI!  

 
 
 
22. Fritjof Capra: A FIZIKA TAÓJA. A modern 

fizika és a keleti miszticizmus közötti 
párhuzam feltárása. (I/19.) 

 
A könyvből kiválasztott kérdések, gondolatok, problé-
makörök, idézetek vastag betűvel /Fritjof Capra A fizika taója c. 
könyve = FC/… oldalszámról idézetek és az Új TF ész-revételei, 
hivatkozásai vékonyan írva. Továbbá ld. (É).  

FC/23. „A huszadik századi fizikát megalapozó két elmélet −a 
kvantumelmélet és a relativitáselmélet− arra késztet ben-
nünket, hogy úgy lássuk a világot, ahogy egy hindu, 
buddhista, vagy taoista látja.” „… a legszembeötlőbbek a 
modern fizika és a keleti miszticizmus közötti párhuza-mok,…” 
„ A ’keleti miszticizmus’ alatt a hinduizmus, a buddhizmus és a 
taoizmus vallási filozófiáit értem.” 
Nem csupán a különböző vallások gondolkodóinak elképzelései-, 
hanem a végtelen környezeti értelem az, amelyből minden gon-
dolkodó merített és merít; kutatva, tanulva.  
Az Ember esetében nevezhetjük Őket egyszerűen gondolkodók-nak, 
keleti bölcseknek vagy tudósoknak; akkor is, ha –egyes 
vonatkozásokban- a maguk korában pl: Niels Bohr, Werner 



Heisenberg, Julius Robert Oppenheimer, vagy Fritjof Capra figyelmét 
ez elkerülte volna.  
Sem bölcs, sem tudós nem létezett és nem létezik értelem és 
gondolkodás nélkül. A buddhizmus már több mint két évezrede 

FC juk 

meglátta az „ilyenségeket”. A Természet kvantummechanikája (É) az 
Ősrobbanás óta alkalmazza. 
/24-25. „A könyv alapgondolatát általánosan így fogalmaz-hat
meg: a modern fizika olyan világképhez vezet, amely nagyon 
hasonlít bármely kor és kultúra misztikus hagyo-mányához.” 
Ez nincs így. A keleti bölcsek, a tudósok és a névtelen gondol-kodók 
racionális felfedezései nem sorolhatók a misztikus ha-
gyományokhoz. Ezek emberi gondolkodás eredményeként jöttek 
létre és a tudás-, a tudomány tényezőihez tartoznak. Ha a ter-
mészettudomány racionálisan következetes felépítményébe bizo-
nyítatlan misztikus elemek épülnek, úgy rendszerének terhelhe-
tősége megbomlik. Hasonlót állít Jáki Szaniszló, aki teológiából 
Rómában, nukleáris fizikából New Yorkban doktorált: „A fizikus csak 
olyan fizikából tud tanulni, amely a valós világba ágyazódik.” 
„A fizika és vele együtt a nyugati tudomány gyökerei a görög 
filozófia korai szakaszába, Kr. e. 6. századba nyúlnak vissza. 
Abban a korban azonban még nem vált el egymástól a 
tudomány, a filozófia és a vallás. Az Ioniában működő milétoszi 
iskola még nem tett közöttük különbséget. Az iskola alapvető 
célja az volt, hogy felfedezze a dolgok lényegi természetét, valós 
szerkezetét, amelyet phüzisznek hívtak. ’Fizika’ szavunk ebből a 
görög szóból ered, …”  
„Később a görögök a milétosziakat hülozóistáknak nevezték, 
mert az anyagot élőnek gondolják, és nem látnak különb-séget 
élő és élettelen, lélek és anyag között.” „Thalész sze-rint minden 
dologban ott lakoznak az istenek. Anaximanész pedig azt 
tanította, hogy a világegyetem valamiféle hatalmas élőlény,…” 
„…az epheszoszi Hérakleitosz /…/ Tanítása szerint a világ 
szüntelen mozgásban van,…” „…a tüzet választotta egyete-mes 
elvnek, mint minden dolog állandó mozgását és változását 
jelképező elemet.” 
Az Új TF hasonlóképpen azt állítja, hogy az Univerzumban minden 
ami van létező (a tűz energiarendszer-folyamat), végső eredője a 
végtelen Ősenergia. Áttételein keresztül minden do-logban benne 
van és azokat létezővé teszi. Egyetértve Thálésszal „minden 

 



 
dologban ott lakoznak az istenek”, és Anaximanésszel „a 
Világegyetem valamiféle hatalmas élőlény…”  
A Világegyetem rendszere rendszerkomponensek együttműködő 
világa. Hérakleitoszéhoz hasonló véleményen Univerzumunkban az 
energia −az Ősrobbanástól hatóan− minden létezőben tárgyi-asult 

 szerve-

rög gondolkodók, a milé-tosziak-, 
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mber és isten felett áll. Kezdetben ezt az elvet a 

ész megalkotta az elpusztíthatatlan szubsztancia 

eredő energiafolyamat-, egyetemes elv, amelyből minden létező 
származik. 
A létezőkbe tárgyiasuló energia hierarchikusan felépült
zettségrendbe formálja a létezőket és környezetükben betöltött 
funkcióikat. Ebbe a rendbe tartozik az élők világa is. (13. f.) 
Ha valaki elolvassa az Új TF köteteit, különösen a IV/9. f.-t, a 
Mindenség Istene, valamint az Új TF által feltárt igazságok 
ellenőrzése c. (17. f.)-t, akkor −a saját korunk nyelvére fordítva− 
azonnal elfogadhatókká válnak a gö
Thálész-, Anaximanész-, Hérakleitosz egymáshoz is kapcsolódó 
állításai, mégpedig misztika nélkül. 
/25-26-27. az eleai iskola „… feltételezett egy isteni elvet, amely 
minden e
világegyetemmel azonosították, /…/ aki fentről irányítja az egész 
világot.”  
Az Ember, nem létezett még, amikor a végtelen természeti értelem 
már működött. (III/1-2. f.).  
„Parmenid
fogalmát, mely szubsztancia az állandóan változó dolgok alapját 
képezi.”  
Minden létező állandóan változó végtelen energiarendszerfolya-mat. 
Minden hatásra a saját szervezettségének megfelelő színvalon, 
értelmi képességei szerint reagál.  
„A későbbi évszázadok során a nyugati gondolkodás lényeges 
sajátosságává vált /…/ a dualista kép...” 
„… a filozófusok figyelmüket a spirituális világra összpon-
tosították. Az anyagi világ helyett az emberi lélek és az erkölcs 
vált a vizsgálódás központi témájává. A görög tudománynak és 
kultúrának a Kr. e. 5. és 4. században elért virágkorát követően 
több mint kétezer éven át e kérdések foglalkoztatták a nyugati 
filozófiát.” 



Fritjof Caprának e kiemelt nézetei rövid filozófiatörténetként képesek 
megvilágítani a történeti tényeket, amelyek közremű-ködtek a 
jelenleg is tapasztalható filozófiai bizonytalanságok kialakulásában.  
A kiindulópont a világ isteni irányítása és Thálész állítása, amely 
szerint minden dologban ott lakoznak az istenek. A milétoszi 
hülozóisták akik az anyagot élőnek gondolták és nem láttak 
különbséget élő és élettelen, lélek és anyag között. Az eleaiak isteni 
elve: Istennel azonosították, aki fentről irányítja a világot. 
Az Új TF hasonlót állít. A végtelen LÉT = az Isten = az Ősenergia 
irányítja a Világmindenséget és annak minden szintű minden 
rendszerkomponensét, amelyekben együttműködően megnyilvá-nul 
(IV/9. f.), (V/14. f.). 
Mindennek az eredője a feszültség, a végtelen Ősenergia, amely 
minden létező −tárgyiasult energiarendszerfolyamatában és kap-
csolódó környezetviszonyaiban is− megnyilvánul. Az egész Vilá-got 
átfogó feszültség mindennek a mozgatója. Minden feszült-ségnek, 
minden létezésnek van természeti iránya, természeti nyelve, 
természeti célja, a maga szervezettségi szinvonalán ér-telmes, 
eredője a végtelen Ősenergia. Sok áttételes szervező-déssel a 

ának 

ozóan a keletkezés és elmúlás. (15. f.) 

el és 
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környezeteivel együttműködő létezése során értelmes, 
kommunikációjával így szerveződött civilizálódott természeti 
funkciójának korszerű színvonalára. 
Parmenidész megalkotta az elpusztíthatatlan szubsztancia fo-galmát. 
A parmenidészi gondolat tökéletes atekintetben, hogy minden létező 
legbensőbb lényege elpusztíthatatlan. Azonban ez nem jelenti a 
szubsztancia változatlanságát, csupán a szubsz-tancia energiáj
megmaradását, amely éppen a végtelen változások szükségszerű 
sorában mind újabb és újabb lét-formákat ölt. Így válik érthetővé a 
teremtésfolyamathoz tart
Az általános létező állandóan változó létformája az ARSZO a 
létezést, az együttműködést befolyásoló memóriájával, értelmé-v
szubjektív aktivitásával. 
Minden létező környezetében létezik. Önmaga számára Szubjek-tív 
Objektum –rendszer-egész-, a saját belső környezetének ura.  
A VILÁG DUALISTA FEL
EREDŐ HIBA, az a kritikus pont, amely az Ember törté-netében 
mintegy két és félezer éven keresztül az alkotó gon-dolkodást 
eltérítette a helyes útról.  

 



 
Amikor ma néhány tudós az ősi bölcsek irányába fordul, ebben nincs 
semmi különös, − semmi misztikus. A hierarchikus rendben azt az 
alapot keresi, amely képes a kor szükségleteinek meg-felelő 
felépítmény és működésének teherviselésére. 
/30. „Noha a keleti miszticizmus különféle iskolái részleteiben 
eltérnek egymástól, m
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ind egyöntetűen a világegyetem alap-

és rendszer-rendszerkomponens viszonyt 

vetően egységes voltát tanítják. Függetlenül attól, hogy vala-ki 
buddhista vagy taoista, egyaránt az a legfőbb célja, hogy 
tudatára ébredjen minden dolog egységének és kölcsönös 
összefüggésének,…” 
A kölcsönös összefügg
jelent. A misztikusságot nem az dönti el, hogy misztikusnak nevezik-
e. Ami racionálisan átgondolt és a tapasztalás által bizonyított az nem 
misztikus. A keleti bölcsek és gondolkodók nem nevezhetők a 
miszticizmus részeinek. 
„A mozgást létrehozó erők nem lehetnek a dolgokon kívül, 
ahogyan egyes görög gondolkodók tanították, hanem az anyag 
belső tulajdonságainak kell lenniük,…” 
A görög tanítás helyes volt. Az Új TF a Világ és minden dolog 
egységét és kölcsönös összefüggését vallja. Azonban a létezők 
mozgásait létrehozó erők lényegében akció ⇒ reakció +létszük-
ségletakció viszonyban működnek. Az Ősenergia és rend-
szerkomponensei is −mint önmaguk számára rendszerek− külső 
környezeti befolyással hatnak rendszerkomponenseik működé-sére. 
Ez a rend fogja át Univerzumunk minden létezőjét. 
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yv mondanivalója véleményem szerint inkább a Tudomány 

/31. „A könyv célja a tudomány tekintélyének védelme.” „…a 
modern fizika messze túlmutat a műszaki tudományok kere-tein, 
továbbá, hogy a fizika −vagy a fizika taója− lehet a szív útja, 
amely elvezet a spirituális tudáshoz és önmegvaló-sításhoz. 
A kön
eredményeinek aláásása. Egyesek problémamegoldáshoz elég-telen 
tudása nem eredményezi a „hozzágondolt” valós értékét. Epikurosz 
szavai figyelmeztetnek: „… a tévedés oka mindig a hozzágondoltban 
van.” 
A szív útjáról csupán annyit: hiába szeretünk valamely gondolatot 
vagy állítást, ha az nem igaz. Az erre való építés ugyan elvezet a 
spiritualitáshoz, azonban legtöbbször csődöt eredményez. Gon-
doljunk a történelmi jóshelyekre, a jósokra a saját tapasztala-tainkra. 



Vagy jelenközel a hitleri nácizmus, misztikával is össze-függő 
bukására. A DISCOVERY CHANEL © 1998 DISCOVERY 
COMMUNIKATIONS, INC. Fedezze fel a világot. Nácik. A titkos 
összesküvés c. videó film bemutatja, hogy milyen fontos szere-pet 
játszott az okkultizmus a Harmadik Birodalom ideológiájában. Szinte 
hihetetlen, hogy a villámháborúra kiképzett és technikával felszerelt −
számtalan sikert aratott német hadsereg felső vezetői döntéseiket 
misztikus áltudósok jövendölései alapján hozták: Adolf Hitler, Rudolf 
Hess, Heinrich Himmler, stb. Ebben segített az angol elhárítás 
félrevezető propagandája is. Pl: azt állítva, hogy a német 
tengeralattjárók megsemmisítése az angol okkul-tizmus 

ay Zoltán professzorral: „… a tudomány az emberi 

teljesítménye; eltitkolva, a radar felfedezését, stb. Amikor a német 
hadvezetés rádöbbent, hogy okkultista döntéseik sorra csődöt 
hoztak, hiába fogdosták össze, tartóztatták le, stb., ál-tudós 
tanácsadóikat  
Egyetértve B
kultúra alapja. Nagy bajt okozhat, ha a tudomány tisztelete 
elhalványul.” „ Hiszem, hogy a jelszavak mögött végül is győzni fog 
az értelem.” (I/94/365-367. o.).  

dás és látás  
/34-35. „A történelem során rájöttünk arra, ho
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szellem kétféle tudás megszerzésére, illetve a tudat két 
módjának érzékelésére képes. Ezeket gyakran „racionális” és 
„intuitív” jelzőkkel illetik. Ennek megfelelően egyiket 
tudományhoz, másikat a valláshoz kapcsolják.”  
„A racionális tudás /…/ olyan elvont fogalmak é
rendszere, amelyet mind gondolkodásunkra, mind beszédünkre 
jellemző lineáris, vagyis egymásra épülő struktúrák alkotnak.” 
„… gondolkodásunk absztrakt rendszere a fogalmaival s
nem lesz képes tökéletesen leírni a valóságot.” 
Bármely természeti nyelv; az Emberi nyelvek is csupán a valóság 
szimbolikus képének, „ilyenségének” kifejezésére alkalmasak, a 
problémát a misztika nem képes sem feloldani, sem megkerülni. 
„… a racionális tudás szükségszerűen behatáro
De nem az intuitivitás hiánya miatt, hanem mert bármely nyelv 
csupán szimbólumok kifejezésére alkalmas és a Szubjek-
tum−objektum viszony (É) további határt szab. Ez a misztika 
mindenféle próbálkozására is vonatkozik (FC/36). 

 



 
„Az ilyen módszerrel szerzett tudás korlátai egyre nyilván-
valóbbá váltak a modern tudományban, ezen belül is a modern 
fizikában, …” 
De csupán azok számára akik képtelenek voltak megérteni és 
elfogadni a realitásokat. Ezért a miszticizmus talajáról fogalmaz-ták 
meg a lényegében „hozzágondolt” állításaikat.  
Aki meditál az elmélyülten gondolkodik: nem a Mindenség, ha-nem 

FC etlen megtapasz-

az egyed. A meditáló a maga létrendszerével, szervezett-ségével, 
érzékelő- feldolgozó- rendszerező- következtető- rea-gáló- stb. 
képességével minden „pillanatban” működik.  
/36. „A keleti miszticizmus a valóság közv
talásával foglalkozik, mely valóság túllép nemcsak a racio-nális 
gondolkodáson, de az érzékszervek észlelésén is.” 
Ez nem valós. De, ha konkrétan tudja bizonyítsa! 
„Az ilyen tapasztalatból származó tudást nevezik a buddhis-ták 
abszolút tudásnak, mert ez a tudás nem az értelem vezérelte 
megkülönböztetésen, elvonatkoztatáson és osztá-lyozáson 
alapul, …” 
Önmagával is ellentmondásba került. Tapasztalás nincs érzéke-lés 
nélkül. És abszolút tudás: az elképzeltnek megfelelő tudás 
Univerzumunkban nem létezik, a Szubjektum−objektum viszony 
relativitása (É) kizárja. A valóság minden jelenségét-, összefüg-gését 
mindenkor csak konkrét ARSZO, konkrét téridőben, a meg-lévő 
kommunikációs képességekkel tudta megismerni. Továbbá az Ember 
emberi léptékkel méri mindazt, ami „embertelen”. A létfolyamatban a 
szükséges igaz az, ami korszerűségével kiállja az „elmélet” és a 
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hető tudás tárgya. 

ága.” 

lmes, így működik.  

gyakorlat próbáját. Ez azt is jelenti, hogy mindenkor a szükséges igaz 
a valóság tér és idő folyamatában változó, a valóság téridő tengelyén 
relatív. (I/14-15. o.). 
/37. „A keleti miszticizmus hangsúlyozza, hogy az abszolút 
valóság soha nem lehet érvelés, vagy kifejt
Nem írható le pontosan és adekvát módon szavakkal, mert az 
érzékek és az értelem birodalmán túl van, a szavaknak pedig 
csak e határokon belül van létjogosults
Mit ért abszolút valóságon? De bármit is ért nem létezik termé-szeti 
értelem nélküli létező. A Világmindenség és minden rend-
szerkomponense érte



Az energia és a változás végtelen, minden létforma véges és 
folyamatának külső megnyilvánulásai a természet nyelveivel 
kifejezhetők (I/9. f.). 
/39. „… a racionális tudás és a racionális tevékenység a 
tudományos kutatás fő része, 
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mégsem a teljes egésze. A kutatás 

racionális része teljességgel haszontalan volna, ha nem 
egészülne ki az intuícióval, amely új felismerésekre vezeti a 
tudósokat, és serkenti őket.” 
Állítása a feltételezett módon nem helytálló. Az intuíció nem az 
értelemtől elvonatkoztatott valami. A problémamegoldó gondol-kodás 
része, ha valaki valamely probléma megoldásán dolgozott, de nem a 
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k nélküli, utasítások nélküli, tudás nélküli’. 
ssz-

tevékenysége során, hanem éppen más tevékenység-, vagy pihenés 
közben jön rá a megoldásra az nem vonat-koztatható el a tudatalatti 
gondolkodástól. (II/5 f.). 
/42. „A zen, amely a buddhizmusból nőtt ki, de erős taoista 
hatások érték, azzal büszkélkedik, hogy ’szavak nélküli, 
magyarázato
Csaknem kizárólagosan a megvilágosodott élményre ö
pontosít, és kevéssé érdekli ennek az élménynek az ér-
telmezése.” 
Ilyen alapfeltevésre nem lehet építeni! De akkor mi az értelme? 
„Természetesen nem minden keleti misztikus iskola ennyire 
szélsőséges, de mindegyiküknek lényege a közvetlen misz-tikus 

tartalmaznak

tapasztalat. Az értelmet még azok a misztikusok sem tekintik 
tudásuk forrásának, akik roppant kifinomult érvelés-sel elemzik 
és értelmezik személyes misztikus élményeiket.” 
Az állítások belső ellentmondásokat . A közvetlen 
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ze-fonódik a 

misztikus tapasztalat; érvelés, elemzés, értékelés nem jöhet létre 
memória- valamint érzékelő-, feldolgozó-, képesség − természeti 
értelmi személyes tevékenység nélkül.  
/44. „A látás játssza a legfontosabb szerepet a buddhista 
ismeretelméletben, tehát a látás a tudás alapja. Látás nélkül 
nincs tudás. Minden tudás látásból születik. Ez a magya-rázata, 
hogy Buddha tanításában elválaszthatatlanul öss
tudás és a látás. Ennélfogva a buddhista filozófia végül is arra 
enged következtetni, hogy úgy kell látni a valóságot, ahogy az 
van. A látás a megvilágosodás meg-tapasztalása.” 
Ha a buddhista filozófia ezt vallja, akkor e tekintetben nem misztikus. 
A látás értelmi tevékenység. 

 



 

foglalja az érzékszervi észlelést is, ezen azonban 
„A keleti misztikusok látáson az észlelés módját értik, amely 
magában 
túllép, hogy eljusson a valóság nem érzékszervi megtapasz-
talásáig.” 
Az Új TF a nem észlelési megtapasztalást lehetetlennek tartja. (II/8 f. 
első fele.). 
/45. „… a misztikusok /…FC / tisztán belső figyelmük révén jutnak el 
a tudáshoz, nem használnak semmiféle műszert, csupán a 
meditáció magányát.” 
Az állítás ellentmondásokat takar. A belső figyelem is értelmi 
tevékenység. Elvileg teljesen mindegy, hogy a megfigyelő saját 
értelmével figyel e-? vagy bármely alkalmas műszerrel, netán más 

ékei (FC/62.).  

 vezetése mellett, és −éppúgy, mint a tudo-

megfigyelést segítő felszereléssel, megoldással. Ezek szintén a 
racionális emberi értelem term
„… a misztikus élmények csak keveseknek és csak különleges 
alkalmakkor adatnak meg.” 
„… a mély misztikus élmény is többéves tanulást kíván egy 
tapasztalt mester
mányos gyakorlatban− a tanulásra szánt idő önmagában még 
nem ígér sikert.” 
Ezzel szemben a tárgyi tudás olyan hierarchikusan felépített 
racionális eredmény, amelyet bármely létező bármikor −problé-
mamegoldó képességétől függő mértékben− hasznosíthat, vagy 
értelmes következtetések érdekében felhasználhat. A figyelem, az 
észlelés, a tanulás is értelmi tevékenység. 
/49. „A keleti miszticizmus alapja a valóság természetének 
közvetlen szellemi meglátása, a fizika alapja pedig a termé-szeti 
jelenségek tudományos kísérletekkel végzett megfigye-lése. 
Mindkettőnél értelmezik a megfigyeléseket, ami nagyon gyakran 
szavakkal történik. 

FC

Mivel azonban a szavak a valóság elvont, 
megközelítő térképét adják csupán, ezért a tudományos kísérlet 
eredményét és a misztikus meglátás eredményét mindenképpen 
csak pontatlanul és tökéletlenül lehetséges elmondani.” 
Az érzéklet megfejtésére nyelvek korlátozottsága ellenére sem 
létezik jobb eszköz. A kifejezőképességnek ez a korlátozottsága 
minden nyelv minden kifejezőképességére vonatkozik. A tudo-
mányos eredmény azonban racionálisan felépített, megfelelő 
képességekkel bárki, bármikor használhatja, felülvizsgálhatja, 



kiegészítheti, szükség szerint megváltoztathatja, de ugyanezt pl a 
zen ’szavak nélküli, magyarázatok nélküli, utasítások nélküli, 

alóság 
tudás nélküli’-ségére nem lehet elmondani.  
Minden megfigyelés eredménye korlátozott körű. A v
meghaladja a nyelvi szimbólumok lehetőségeit. Nincs kivétel. 
/52. „De hogyan birkóFC zik meg a keleti hagyomány a szóbeli 

valóság megtapasztalása 

, ezért kifejlesz-tettek 

z nyelvét kevésbé kötik a logika 

rvényesül az alapvető követelmény a megértés és

közlés problémáival?” 
„Legelőször is a misztikusokat a 
érdekli, és nem az élmények leírása.” 
„Ha azonban a keleti misztikus beszélni akar élményeiről, akkor 
rögtön beleütközik a nyelv korlátaiba
néhány módot e probléma áthidalására. 
Az indiai miszticizmusban, különösképpen a hinduizmusban, 
mítoszokba burkolják a közlendőt, metaforákkal és szimbó-
lumokkal, költői képekkel, hasonlatokkal és allegóriákkal 
mondják el élményeiket. A mítos
szabályai és a józan ész.” 
De akkor hogyan é  
használhatóság? 
Az igazmondás logikus rendet követel, másrészt a mítosz is, mint 
bármely nyelvi megfogalmazás csupán a valóság szimboli-kus 
kifejezésére alkalmas. Ezt a tényt senki semmi módon nem képes 
megkerülni! A misztika sem! A mítikus szövegezés gyakran emiatt 

FC legsúlyosabb problémák a 

lapvetően a kvantumelmélet meg nem 

válik racionálisan értelmezhetetlenné. 
/56. „A nyelvünkkel kapcsolatos 
kvantumelméletben merültek fel.”  
Nem a nyelvben, hanem a
értésében volt a probléma!  
Einstein sem és Niels Bohrék sem jöttek rá a megoldásra, mert a 
helyes választ nem a fizika-, nem a matematika-, hanem az Új TF volt 
képes megadni az ARSZO viszonyok felfedezésével.  
A kvantummechanika koppenhágai értelmezésével szembeni 
einsteini álláspont ma is él: Isten nem szerencsejátékos, (FC/62) az 
ok-okozati elv érvényesül, nincs véletlen akkor sem, ha egyes 

FC
i világot, mert ezt a modern berendezéseink 

emberek annak hiszik.  
/60. „Csupán azért figyelhetjük meg /…/ azért tapasztalhatjuk 
meg a szubatom
lehetővé teszik.” 

 



 

emberi értelem hierarchiku-san felépített 
nyei. Az Ember képességeinek kibővítése a műszere, a 

Az
FC

em elégségesek, ennek következtében 

és módszer rendült meg, csupán az új 

Az Ember berendezései −nem Embertől független dolgok−. Ko-rábbi 
emberek környezettel együttműködő értelmes tevékeny-ségének 
racionális eredményei. Az 
teljesítmé
felszerelése, a technikája.  

 új fizika 
/63-64. Niels Bohr szerint: „Az utóbbi években szerzett temérdek 
tapasztalat ráébresztett bennünket arra, hogy egyszerű 
mechanikus fogalmak n
pedig megrendült az az alapzat, amelyre a megfigyelés szokásos 
értelmezését építettük.” 
Nem a racionális alapzat 
tudományos felfedezéseknek megfelelő általánosságú és színtű 
ismeretekre van szükség.  
Minden folyamatosan változik, és mindig is változott, alapvető 
természeti törvény. Ennek semmi köze a misztikához. 
Az a körülmény, hogy Niels Bohr és sok kortársa, valamint követőik −
miután a ráció eszközeivel a problémáikat megoldani nem tudták− 
más értelmezést-, a fizikába a misztika elfogadását és beépítését 
választották; − az alapvető igényen nem változtat. Csupán annyit 
jelent, hogy értelmezésük kellően nem megala-pozott, így a 

FC
ényszerítették a tudósokat, hogy 

relativitáselmélet és a kvantummechanika egyesí-tésére vonatkozó 
céljuk sem. 
/65. „… amikor a kvantumelmélet és a relativitás-elmélet −az új 
fizika alapvető elméletei− arra k
a természet sokkal finomabb, holisztikusabb és ’szervesebb’ 
szemléletmódját fogadják el.” 
Nem kényszerítették. Miután feladatuk megoldására −elegendő 
képesség hiányában− alkalmatlanok voltak; egyes világhírű tudó-sok, 
ahelyett, hogy a megfelelő tudományos megoldást megke-resték 
volna, inkább elhitték a misztika tudományos módszerrel 
bizonyíthatatlan állításait. Fichte szavai ma is megszívlelendők: „Ha 
nem sikerül /…/, vagy csak mi nem fedeztük fel, feltárását 
szerencsésebb utódoknak kell átengedni. Egyenesen azt állítani, 
hogy nem létezik, mert mi nem találtuk meg, önhittség, amelynek 
cáfolata a komoly elmélkedés méltóságán alul van.”(I/110. o.). 
Az ÚJ SZÖVETSÉG A tudomány metamorfózisa címmel Ilya 
Prigogine és Isabelle Stengers könyvet írtak, amelynek 89. oldalán 



olvasható: „… nem lehetséges párbeszéd egy olyan tudománnyal, 
melynek beszédmódja mítikus jellegű.” 
Ehhez  illeszkednek Epikurosz szavai: „A csalódás és a tévedés oka 
mindig a hozzágondoltban van.” (I/103. o.) 
/74-75FC rdan hitt a természet belső harmóniá-jában .„Einstein szilá
és egész életében mély meggyőződéssel kereste a fizika 
egységes alapját.” 
„E közös alap a relativitás speciális elmélete. Ez az elmélet 
egyesítette és teljessé tette a klasszikus fizikát, de egyúttal 
drasztikusan módosította a tér és az idő hagyományos 
fogalmait, …” 
„E változás legfontosabb következménye az a felismerés, hogy a 
tömeg nem más, mint az energia egyik megjelenési formája. Még 
a nyugvó testnek is van energiája, a tömegében rejlő nyugalmi 
energia. A tömeg és az energia viszonyát fejezi ki a híres 
egyenlet: E = mc2” 
„1915-ben Einstein közétette az általános relativitáselmé-letet, 
amelyben a speciális relativitáselméletet kiterjesztette a 
gravitációra, vagyis a tömegvonzásra.”  
/79. „Valahányszor egy atomkísérlet során a fizikusok feltet-tek a 
természetnek egy kérdést, a természet mindig para-doxonokkal 
válaszolt, és minél inkább próbálták a helyzetet tisztázni, annál 
szélsőségesebbek lettek a pa
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radoxonok. Hosszú ideig tartott, 
míg elfogadták azt a tényt, hogy e paradoxonok az atomfizika 
belső sajátságát tükrözik, …” 
A problémakört napjainkig sem tudták megfejteni a fizika mód-
szereivel, mert a helyzet nem az atomfizika belső sajátossága. A 
megoldás nem a fizika-, a kémia-, a matematika hanem az Új TF 
területén található. 
/80. „Az anyag szubatomi részei nehezen megragadható, 
absztrakt, kettős természetű elemek. A megfigyelés mód-
szerétől függően néha részecskeként jelennek meg, néha 
hullámként.” „… szinte lehetetlen elképzelni, hogy valami egy 
időben leh

FC

et részecske és hullám, azaz egy rendkívül kis 
térfogatú egység és egy olyan valami, ami a tér nagy területére 
terjed ki.” 
„A fejlődés akkor kapott lendületet, amikor Max Planck fel-
fedezte, hogy a hőkibocsátás energiája nem folyamatosan árad 
ki, hanem ’energiacsomagok’ formájában jelenik meg. Einstein 

 



 
’kvantumoknak’ nevezte el őket, és a természet alap-vető 
tulajdonságát ismerte fel bennük. Merész feltételezése szerint a 
fény és az elektromágneses sugárzás minden formája nemcsak 
elektromágneses hullámként jelenhet meg, hanem kvantumként 
is.” 
A szubatomi részecskék kettős természetét bontsuk tényezőire: 
− először vizsgáljuk lételméleti szempontból: 
Az Univerzum szerveződésének Ősrobbanástól kezdődő egy-másra 

n: 

ergiás) 
n, erőteres és térenergiás, 
k 

estén ld.: (II/82-87. o.). 
akok és átmeneteik szervezettségi szintjeinek 

s 

yiasuló energia létformákba 

edményül: 

 27 % hélium atommag 
ltán az elektronok atommagokhoz kapcsolódtak. 

épült domináns korszakai lényegében és rövide
− korai szakasz, (térenergiás)  
− sugárzási korszak (erőteres és téren
− atomos anyag korszak: − szervetle
− szerves, szervetlen, és a korábbia
− biológiai, szerves és a korábbiak 
Érdeklődés 
Az egyes korsz
megfelelő: 
− egyedfejlődés, 
− törzsfejlődés 
− közösségi fejlődés, 
− „társadalmi fejlődés” 
A szervezettségi szintek önmaguk területén rengeteg létfor-mával é
természeti funkcióval rendelkező létezőt tartalmaznak, a maguk 
rendszerkomponens rendszereivel és saját környeze-teikkel együtt. 
Ha most a Nobel díjas Stewen Weinberg segítségével ponto-sítjuk az 
Univerzum történetének –e tárg
szerveződésének- korai szakaszát, az ARSZO-k ok-okozati 
felépítés-rendjét kapjuk er
− az Ősrobbanás hőmérséklete meghaladta a 100 milliárd fok 
Celsius-t, „tiszta energia” 
− 1/200 mp múlva 100 milliárd fok C.: létrejönnek a fotonok, 
elektronok, pozitronok, stb. 
− 3 perc múlva 1 milliárd fok C. : protonokból, neutronokból kialakuló 
atommagok, fény, 73 % hidrogén atommag,
− néhány ezer év mú
Hidrogén és hélium atomokat hoztak létre. 
− stb., (III/52-54 o.). 



Láthatóvá válik, hogy a szubatomi részecskék kettős természete az 
Ősrobbanást követően létezőkbe tárgyiasulva egymásra szer-veződő 
energiadomináns szervezettségi korszakainak átmene-teitől, −ezzel 
összefüggésben környezetváltozástól− függ. De még különös 
fontossággal bír a kettős természet összefüg-gésében a hatalmas 
sebesség-, „a fénysebesség, mint határ-sebesség” is. 
„A részecske- és a hullámtermészet közötti nyilvánvaló 
ellentmondást egészen váratlan módon oldották meg, s ezzel 
megkérdőjelezték /…/ az anyag valóságának fogalmát.” 
„Szubatomi szinten az anyagról nem mondhatjuk biztosan, hogy 
bizonyos helyeken van jelen, hanem sokkal inkább ’létezési 
tendenciája’ van. Hasonlóan, az atomi szintű ese-mények sem 
meghatározott időben és meghatározott módon mennek végbe, 
hanem sokkal inkább ’lezajlási tendenciájuk’ van. A 
kvantumelmélet formalizmusa arra ad módot, hogy ezeket a 
tendenciákat valószínűségekként fejezzék ki, és hullámalakzatot 
öltő matematikai függvényekkel hozzák kap-csolatba. Ezért 
lehetséges, hogy a részecskék egyidejüleg hullámok is tudnak 
lenni. Természetesen nem ’igazi’ három-dimenziós hullámokról 
van szó, mint a hang- vagy a víz-hullámok. Ezek a ’valószínűségi 
hullámok’ a hullámok min-den jellegzetességével rendelkező 
elvont matematikai mennyiségek, amelyek összefüggnek azzal, 
milyen valószí-nűséggel találhatók a részecskék az űr bizonyos 
pontjain és bizonyos időpontokban. Az atomfizika minden 
törvényét ezekkel a valószínűségekkel fejezik ki. Sohasem 
jósolhatunk meg egy atomi eseményt teljes bizonyossággal, 
csupán az esemény bekövetkezésének valószínűségéről 
beszélhetünk.” 
„A kvantumelmélet tehát lerombolta a szilárd testek és a 
természet szigorúan determinisztikus törvényeinek klasszi-kus 
elképzelését.” 
A kvantummechanika nem képes a Természet törvényeinek 
megváltoztatására, az ARSZO viszonyokat nem képes megvál-
toztatni. A Természet valósága nem egyes emberek megfelelő 
megoldás nélkül kierőszakolt; tekintélyelvűen elfogadtatott minő-
sítésétől függ, akik a saját feltételezésüket próbálják minősíteni és 
bizonygatni. A lezajlási tendenciát a megfigyelő látja, de ez nem 
változtat egyetlen rendszerkomponens valóságán sem. 

 



 

je nem jósolható meg teljes bizonyosság-gal, 

s környe-zeti 

A Természetben nem csupán a szubatomi, atomi-, de a mikro és 
makro rendszerek jövő
mert a Szubjektum−objektum viszony (É) ezt kizárja, de a 
létrendszerek sajátságai: céljai képességei és más-má
feltételeik úgyszintén.. 
Ez nem jelenti, hogy megkérdőjelezhető lenne a lét-, a létezőkbe 
tárgyiasult energia működésének ok-okozati valósága.  
„Az atomfizika megfigyelési folyamatának gondos elemzése 
megmutatta, hogy a szubatomi részecskék önmagukban nem 
fordulnak elő, hanem csak a kísérleti előkészület és a mérés 
viszonylatában jelennek meg. A kvantumelmélet tehát feltárta a 
világegyetem alapvetően egységes voltát, és megmutatta, hogy 
nem darabolhatjuk fel a világot egymástól függetlenül létező 
legkisebb egységekre.” 
A kvantumelmélet nem rombolta le a Természet rendjének deter-
minisztikus valóságát. Sőt a kvantum szó eleve elkülönült meny-

j. Ezt a körülményt már Albert Einstein is 

FC
lja.” 

nyiséget, egységet jelent. Ha valakik mást állítanak úgy az elmélet 
megértésével van ba
kinyilvánította. 
/82. „Érvényét vesztette tehát a természet objektív leírásának 
klasszikus ideá
„Az atomok vizsgálata során nem követhetjük a karteziánus 
felosztást az énre és a világra, a megfigyelőre és a 
megfigyeltre.” 
Ez nincs így. A lét a van kategóriája. Minden ami van létező = 
ARSZO = energiarendszerfolyamat. Létező az energia is és minden 

elativitás (É). 

FC  világegyetem részekre nem bontható energia-folyamatok 

tárgyiasult létformája. Mindegy, hogy az mikro − makro e. Minden 
létező ARSZO, amely önmaga számára megfigyelő, a környezete 
megfigyelt. Szubjektum-objektum r
Fritjof Capra A LEGNAGYOBB IGYEKEZETE ELLENÉRE SEM 
KÉPES OLYAN VALÓS ÉRVEKET FELSORAKOZTATNI, AME-
LYEK ÁLLÍTÁSAIT IGAZOLNÁK. 
/94. „A
dinamikus szövedéke. Egyelőre még nem találtuk meg azt az 
egységes elméletet, amely leírja e szubatomi részecskék világát, 
…” 
A dinamikus szövedék szóhasználat helytelen, mert a valóság nem 
szövedék. Univerzumunk is állandóan változó energiarend-



szerfolyamat, amely a maga rendszerkomponenseivel a hierar-
chikusan felépített természeti rend világméretű teljességével 
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etileg ugyanolyan négydimen-ziós 

részleteiben is állandóan változik. Nem helyes az az állítás, hogy 
részekre nem bontható, hiszen eleve kölcsönható rendszer-
komponensekből áll. 
/96. „A nehézséget a szubatomi világ négydimenziós téridő 
jellege okozza, hiszen sem képzeletünk, sem nyelvünk nem tud 
megfelelő képet alkotni róla.” 
A szubatomi világ létezői lételmél
létezők, mint a „makrovilág” létezői. Mindenféle áltudo-mányos 
magyarázat és a bevont matematikai formalizmus ellenére- a 
valóságban nem változik semmi.  
A mikro és makrovilág közötti határvonalat keresni meddő dolog. 
Mert megfigyelőfüggő mikro-makro relativitás (É) érvényesül.  
Általánosítható jellemző a Szubjektum−objektum viszony és hogy az 
objektumok megnyilvánulásaira-, működésére-, jövőjére, a 
megfigyelő csak a statisztika módszerével tud következtetni. Ez nem 
jelenti, hogy e rendszerek és rendszerkomponenseik való-ságos 
működése véletlenszerű lenne. 
Minden rendszer ARSZO, amely kölcsönhatásban működik együtt 

 akkori társadalmi feszültségek közepette 

 megoldásra. 
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külső és belső környezeteivel. Albert Einsteinnel egyező véleményen 
a Természetben a „viselkedés” nem véletlenszerű, hanem racionális 
rendben történik.  
Sajnos Einsteint életében jelentős támadások érték, zsidósága- és 
többek között a szubjektum, a megfigyelő és megfigyelt sza-vak 
gyakori használata miatt is. Finoman szólva a háttérben az idealista a 
materialista a fasiszta tábor támadásaival. Ez most nagyon 
egyszerűen hangzik, de az
életveszéllyel is járt és rengeteg idejét elvonta. Az is feltehető, hogy 
ez közrejátszott abban, hogy e területet nem vizsgálta tovább, így 
nem jött rá a
/97. „A modern fizika dinamikus, feloszthatatlan egésznek tekinti 
a világegyetemet, amelyhez a megfigyelő is szervesen hozzá 
tartozik.”  
A Világegyetem rendszerkomponensekből áll és a megfigyelő 

 egyenlő a megfigyelttel. Ezen a fizika-, de a misztika is 

A k
A H

sohasem lesz
képtelen változtatni. 
eleti miszticizmus útja  
INDUIZMUS 

 



 
FC/103. „Krisna −és egyúttal a hinduizmus− spirituális tanításá-nak 

lényege az a gondolat, hogy a bennünket körülvevő dolgok és 
események sokfélesége ugyanannak a végső valóságnak a 
különböző megjelenési formája. Ez a brahman-nak nevezett 
valóság az egység fogalma, …” 
Más szavakkal, de ez megegyezik az Új TF felfogásával. 
„A brahmant, a végső valóságot, minden dolog lelkének vagy 

al, nem fogható fel értelem-mel, és 

. 
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Ősszub-jektum a 

eremtő, 
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ndaddig, amíg 

belső lényegének tartják. Ez a végső valóság végtelen, és nem 
ragadható meg fogalmakk
szavakkal sem tudjuk megfelelően körülírni. 
Az Új TF ezt a végső valóságot felfedezte, közérthető fogalmak-kal 
és szavakkal le is írta (1. f.)
/104. „Az upanisadok alapvető és legfontosabb tanítását képezi 
az, az elképzelés, hogy az átmán az individuális, a brahman 
pedig a végső valóság.” 
Az Új TF szavaival a brahman-nak megfelelője: a végtelen LÉT, az 
Ősenergia, az Isten. Az átmán-nak megfelelője az 
Teremtő és az általánosítható létező az ARSZO. 
„A hindu mitológia állandóan visszatérő témája, hogy Isten 
önfeláldozásával megteremtette a világot.” 
Az Új TF hasonlóan állítja: Univerzumunk Ősszubjektuma a T
Ősrobbanásával, indította el azt a teremtésfolyamatot, amely 
létrehozta Univerzumunkat és teremtményeivel együttmű-ködve 
folyamatosan teremti minden komponensét. 
/105. „A brahman /…/ világmindenséggé változtatja magát, és e 
tettét ’varázslatos teremtő hatalmával’ viszi véghez, amely a Rig-
védában a májá eredeti jelentése.” „mi
összetévesztjük az isteni lilá végtelenül sok megjelenési 
formáját a valósággal, és nem érzékeljük a mögötte meghú-zódó 
brahman egységét, a mája bűvöletében élünk.” 
Az Új TF állításai a nyelvhasználatnak megfelelően hasonlóak, 
azonban: A dinamikusan változó végtelen Ősenergiafolyamat maga a 
Világmindenség a komponenseivel. Minden alkotásának létformája 
véges, energiatartalma végtelen. A lét ARSZO-kban környezeti 
funkcióval rendelkező energiarendszerfolyamatokban nyilvánul meg.  
A teremtő folyamat és alkotásai az ARSZO-k lét-, működés- és 
szervezettség formái folyamatosan változnak. A lét- működés- és 



szervezettség formák természeti nyelvi kifejezései szimbolikusak-, de 
ennek megfelelően valóságosak.  

mondást takar. A „minden mindennel dina-mikus 

, műkö-dése aktív 

FC

k.” 
náll. A 

cselekvőerőtől és cselekvéstől a létező 
gszabadulni, mert ez minden létező 

” eleme. 
t a Bhagavadgítá: 

A brahman, a végtelen ősenergiafolyamat egysége a minden-ható, 
mindentudó, mindenhol jelenlévő, az energiarendszer vég-telen 
átalakulásfolyamatában, abban nyilvánul meg, hogy minden belőle 
származik. 
„A ’karma’ szó cselekvést jelent. Ez a játék aktív elve, a 
mozgásban levő világegyetem, ahol minden mindennel dina-
mikus kapcsolatban áll.” „A Bhagavadgítá is arról ír, hogy a 
karma az a teremtő erő, amelyből minden dolog születik. 
A két állítás ellent
kapcsolatban áll” egyedek létezését hangsúlyozza. A cselekvés és a 
teremtő erő sem felelnek meg egymásnak. A teremtő erő az 
Ősenergia sokáttételes megnyilvánulása
mozgásokkal jár.  
/106. „A karmától csak akkor szabadulhatunk, ha felismerjük az 
egész természet egységét és harmóniáját, beleértve 
önmagunkat is, és eszerint cselekszün
A Természet egysége és harmóniája ténylegesen fen
„karmától”, a neki megfelelő 
sohasem képes me
elválaszthatatlan sajátja, „éltető
„Nagyon világosan fogalmazza meg ez
„A cselekvést a Természet 
örök törvénye műveli, 
kit látszat énje megtéveszt,  
az mondja csak, hogy >Én teszem!<” 
Ez az én azonban nem látszat, hanem valóságos ARSZO ame-lyet 
Isten a saját testének hasonlatosságára teremtett! Működé-süket 
külső környezetváltozások rendjén keresztül befolyásolja. 
„… minden jelenség, amelyet az érzékszerveinkkel észlelünk, 
ugyanannak a valóságnak a része. Ténylegesen és szemé-
lyesen kell megtapasztalnunk, hogy minden, magunkat is 
beleértve, brahman. Ezt az élményt hívják moksának vagy 
’felszabadulás’-nak, s ez jelenti a hindu filozófia legfőbb 
lényegét.” 
Az Új TF logikus következetességgel racionális gondolkodás útján 
jutott −50 év alatt a természet- és társadalomtudomány útján a 

 



 
misztika kizárásával− szinte ugyanerre az eredményre, de más 
szavakkal. Nevezetesen: 
Ősenergia = Atyaisten = param satyam, minden energia eredeti 
forrása, nem más mint a Legfelsőbb Személy. 
Ősszubjektum = Fiúisten a Teremtő = Brahma hatalmát és tudását a 
Legfelsőbb Személytől kapta.  
Az Új TF nyelvén az Ősszubjektum hatalmát az Ősenergiától kapta. 
Ősrobbanását követően teremtődtek, folyamatos ±fejlő-déssel a 
tárgyiasult energiafolyamat létezői, amelyek ARSZO-ként 

, az Ősenergia része. 

ott helyzeti energia. Ez 

hierarchi-kusan 

funkcionálnak a maguk útját járva, de környezeteikkel 
együttműködve. Vagyis minden a Brahman
Végső soron minden létezőben dinamikus energia tárgyiasult az 
Ősrobbanáskor felszabadult energiafolyamatban.  
Mozgásuk indító energiája, alapvető és átad
az amivel általánosságban nem számolnak.  
Részei a legfelsőbb egésznek és rendszerkomponenseikkel ön-
maguk is rendszerfolyamatot alkotnak a Természet 
felépített rendje szerint. (III/174. o., V/14. f.). 
Azonban ebben semmi nincs, ami misztikus lenne! 
Figyelemreméltó, amit a mitológiai ABC-ben Kovács György Ír. 
(III/170-175. o., e mű szerzőjének megjegyzéseivel). 
’Maga Buddha is, mint fiatal sramana, más-más tanítómestert 
keresett fel, míg végül arra a meggyőződésre jutott, hogy mindaz, 
amit a mítoszok tartalmaznak, a bráhmanok tanaival egyetemben 
nem más, mint vélemények bozótja. Hosszan tartó vívódás után 
önmaga által jutott egy felismerésre, ezért nevezte önmagát 
megvilágosodottnak.’ 
UDDHIZMUS 

/112-113. „
A B
FC Buddha halála után a buddhizmus két ágra sza-kadt. 

Az egyik iskolát hínajánának, a másikat mahájánának hívták. A 
hínajána, vagyis ’kisszekér’, /…/ amely hű maradt Buddha utolsó 
tanításához. A mahájána a ’nagy szekér’, rugalmasabb 
szemléletű iskola, melynek tagjai úgy gondol-ták, sokkal 

ű és szemléletmódú emberek kerültek vele 
fontosabb a tanítás szelleme, mint az eredeti megfogalmazása.” 
„Eltérő műveltség
kapcsolatba, akik saját szempontjuk szerint értelmezték Buddha 
tanait.” „… saját elképzeléseiket is beleszőtték.” 



FC/113-114. „Nem-tudásból osztjuk fel az észlelt világot külön-álló 
dolgokra.” 
Az Ember nem oszthatja szét azt, ami a Természet rendje szerint 
rendszerkomponensekből áll, és állt már az Ember léte előtt. 
„Ha olyan dolgokba próbálunk kapaszkodni, amelyeket 
szilárdnak és tartósnak látunk, de amelyek igazából átmene-tiek 
és szüntelen változók, akkor ördögi körbe kerülünk, mert 
minden cselekvés másik cselekvést eredményez, és minden 
egyes kérdésre adott válasz további kérdéseket vet fel. Ez az 
ördögi kör a szanszára, a létforgatag, a születés és halál kör-
forgása, amelyet a karma, az ok és az okozat véget nem érő 
lánca irányít.” 
Meg kell érteni az egyes vallások nehéz helyzetét. Amikor vallási 
tanaikat dogmatizálták a tudomány még a maga nemében nem 
létezett. Azóta óriási volt a fejlődés, és napjainkban is hatalmas 
iramban folytatódik. Idézet Schrődingertől: „… a tudomány különböző 
ágainak az utolsó száz év során mind szélességben, mind 

etünket egységes 

mélységben való növekedése furcsa dilemma elé állított bennünket. 
Világosan érezzük, hogy csak most kezdünk elég megbízható 
anyagot összeszedni ahhoz, hogy minden isme-r
egésszé olvasszuk össze…” 
Univerzumunkban minden átmeneti, és változásfolyamatban léte-zik. 
Nincs semmi ami kivonhatná magát ez alól; az egyes vallások- és 
dogmáik sem. „Ez az ördögi kör” a létezés rendje. 

e válik állandó tapasztala-

„Lehetőségünkben áll kitörni a szanszára ördögi köréből, /…/ 
Ebben az állapotban örökre megszabadulhatunk az elkülönült 
Én fogalmától, és az élet egység
tunkká.” 
A létező léte, individuális lét. A tapasztalat is létezőhöz kötött. Az ÉN 
a Szubjektum; EMBERI ELHATÁROZÁSTÓL FÜGGETLEN 
VALÓSÁG. Kitörésre nincs lehetőség. 

FC

kség semmilyen spirituális 

zadban Nagy 

/115. „Buddha nem fejlesztette tanítását ellentmondásmentes 
filozófiai rendszerré, …” „Szüntelen hangsúlyozta, hogy −
önmagát is beleértve− nincsen szü
tekintélyre, …” 
„Buddha halálát követő első néhány évszá
Tanácsok ültek össze /…/ idézték a tanítást és megvitatták az 
értelmezésbeli különbségeket.” 

 



 
„Kr. u. I. században, a több mint ötszáz éve szájhagyomány 
útján terjedő tanítást első ízben foglalták írásba.” 

FC/117. „Minden dolog lényegi természetét a mahájána budhiz-
musban nemcsak az ’ilyenség’ és az űr elvont metafizikai 
fogalmaival írják le, hanem a dharmakája, a’lét teste’ termi-
nussal is, amely /…/egyszerre materiális és spirituális.” 
/119. FC Az avatamszaka-szútra Központi gondolata az, hogy 
minden dolog és esemény egységet alkot, és kölcsönösen 
összefügg egymással.” 

gása szerinti rendszerEz az Új TF felfo  − rendszerkomponens 
viszonyrendszer ARSZO, amelyben érvényesül az Avatamszka-
szútra fentebb leírt központi gondolata. Azonban ebben nincs 
misztikum. (I/4-6. f.). 
ínai gondolkodás 
/122. „A kr. e. 6. század folyamán a kínai filozófia két oldala k

A k
FC ét 

k 

FC Lao-ce nevéhez fűződik. /…/ 

FC

különböző filozófiai iskolában testesült meg: a konfucia-
nizmusban és a taoizmusban. A konfucianizmus figyelméne
középpontjában a politikai filozófia, a társadalmi szervezet, a 
józan ész, valamint a gyakorlati élethez szükséges tudás állt.” 
„… a taoizmus azt tekintette elsődleges feladatának, hogy 
megfigyelje a természetet és felfedezze az Utat, vagyis a taót.” 
/123-124. „A taoizmus megalapítása 
Kr. e. 4. században élt. /…/ Lao-cétől csupán egy kis aforizmás 
könyvecskét ismerünk, amely azonban a taoizmus legfontosabb 
szövegévé vált. /…/ a nyugati világban /…/ Tao Te King (Az Út és 
az Erény könyve) néven terjedt el.” 
/125-126. „Mivel a kínai filozófusok gondolkodásmódjukhoz 
szabott nyelven fejezték ki magukat, ezért írásaik és mondá-saik 
−bár rövidek és látszólag érthetetlenek− hihetetlenül gazdagok 
szuggesztív képekben. Ez a gazdagság termé-szetesen zömmel 
elvész a különböző nyelvű fordításokban. A Tao Te King 
valamely mondatának fordítása az eredeti szöveg gazdag és 
összefüggő eszmerendszerének csupán töredékét tükrözi, ezért 
ez a sok vitát kavaró könyv külön-böző fordításai olykor úgy 
hatnak, mintha egymástól telje-sen különböző szövegekből 
készültek volna.” 



„A kínaiak, akárcsak az indiaiak, hittek abban, hogy létezik valamely 
végső valóság, amely minden látható dolog és esemény alapjául szolgál, 
és egyúttal egyesíti őket.” 
„Ezt a valóságot hívták taónak, ami eredetileg az ’utat’ jelentette. Ez a 
világegyetem útja vagy folyamata, a természet rendje.” 
„A tao eredeti kozmikus jelentésében azonban a végső és 
meghatározhatatlan valóság, és mint ilyen a hindu brahman és a 
buddhista dharmakája megfelelője. Teljes azonosságról 
azonban nincsen szó, hiszen a tao alapvetően különbözik 

viszony eredőjének az Ősener-giának 

ezektől az indiai fogalmaktól dinamikus természete miatt, ami a 
kínai szemléletmód miatt a világegyetem lényegét fejezi ki. A tao 
az a kozmikus folyamat, amely minden dolgot magá-ban foglal.  
Ez a változat minden dolog és 
és kozmikus útjának a létezésnek felelne meg? 
„A kínaiak nem csupán abban hittek, hogy a mozgás és változás 
a természet alapvető tulajdonsága, hanem abban is, hogy e 
változásokban állandó mintázatok találhatók, és éppen ezeket 
kell az embernek keresnie.” 
Ezek alapvetően dinamikus mintázatok; magyarázatukat nem kell 
keresni, mert az Új TF felfedezte: Minden létező funkcióval 
rendelkező tárgyiasult energiarendszerfolyamat, amely kozmikus 
útján halad. Korszerűségükben a saját kozmikus kódjuk; jövőjük 

űködés- és 

ő rendszerfolyamatok 

ozásfolyamatokkal.  
ére-, 

gára való tekintet nélkül− a környezetváltozás hatásai-, 
-, és a lehetőségei orientálják.  

kezdeti feltételének meghatározottságával. Mintázataik:  
− a LÉT végtelen-, a létforma véges folyamat. 
− a LÉT létezőben, energiarendszerfolyamatban –lét- m
szervezettség formákban- nyilvánul meg egymásra épült különböző 
szervezettségi szinteken. 
− A környezeti funkciót betöltő különböz
rendszerkomponensekből, de önmaguk számára rendszerekből 
állnak. Külső- és belső környezetvált
− minden rendszer működését −funkciójára-, szervezettség
nagysá
szubjektivitása
− a rendszerek egymással összefüggenek és változásaikkal 
egymásra hatva működnek együtt.  
− a rendszerek közötti kommunikáció hatásnyelveken történik.  
− stb. 
A taoizmus. 

 



 

mus viseltetik a 

alapult, hogy az emberi értelem soha sem képes 

FC csek 

FC/133. „A keleti filozófiai iskolák közül minden bizonnyal a 
legnagyobb bizalmatlansággal a taoiz
hagyományos tudással és érveléssel szemben. Mindez azon a 
szilárd hiten 
felfogni a taót.” 
Az Új TF bizonyítja, hogy ez nincs így. 
/134. „… a természet alapos megfigyelését a taoista böl
összekapcsolták a misztikus intuícióval…” 
Értelem és én nélkül nincs bölcs, nincs megfigyelés, nincs felismerés, 
nincs intuíció. 
„A taoisták egyik legfontosabb felismerése az volt, hogy a 
természet lényegi tulajdonságai az átalakulás és a változás.” 
Ehhez nem kellett misztikusnak-, sem taoistának lenni. (I/1. f.).  
/135. „A taoisták minden természeti változFC ásban a jin és a jang 

latlanul nehéz feladat 

ellentétpár dinamikus kölcsönhatásának megnyilvánu-lását 
látták. Arra a meggyőződésre jutottak, hogy minden ellentétpár 
poláris kapcsolatot alkot, amelyben az ellentét mindkét pólusa 
dinamikusan összekapcsolódik a másikkal.” 
„A nyugati gondolkodás számára ha
felfogni az ellentétekben rejlő egységet.” 
Nem tudni, hogy Capra Úr honnét veszi ezt az állítását. „A minden 
mindennel összefügg”, „a hatás ellenhatás elve”, stb. annyira ismert, 
hogy szinte közhelynek számít. A Szubjektum-objektum relativitás 
viszony (É) átfogja az egész Természetet, így valóban minden 
mindennel összefügg és misztikum nélküli. 
Az energetizmus filozófiájának megvilágításában: a LÉT a vég-telen. 
Az Ősenergiafolyamat feszültsége működteti az energia-tárgyiasult 
Világegyetemet és annak minden rendszerkom-ponensét. Minden 
rendszer-, rendszerkomponensfolyamatot és viszonyt e feszültségek 

ció-akció kényszerpályás fo-lyamatban. Így 

FC i erő 
mely minden dolog 

és helyzet lényege.” 

változásfolyamata változtat meg és tart egyben a folyamatosan 
változó hatások és helyzetváltozásokkal összefüggő 
akció⇒szubjektív reak
realizálódik bármely létező saját téridőfolyama-tában a változásokkal 
együtt változó egység működésének eredményétől függő 
önmegvalósítás. (II/1. f.). 
/137. „A taoista felfogás szerint a változás nem valam
hatására következik be, hanem lehetőség, a



De igen! Csak létező változhat. A létező tárgyiasult energiarend-
szerfolyamat a környezetében betöltött funkciójával. Ha nincs létező, 
akkor nincs sem belső-, sem külső környezete, sem helyzet-
változása, sem létszükséglete, lehetősége, de nem is létezik.  

m helyes;
„A cselekvés taoista elve a spontenaitás.” 
De ne  Spontenaitásszerű működés a legalacsonyabb 

FC bb bölcsesség” mondta Lao-

szervezettségi szint létezőire jellemző. Bonyolultabb szervezett-ségi 
szinteken bonyolultabb cselekvést vezérlő rendszerelvek uralkodnak. 
(II/83. o.).  
/139. „Tudni a nem-tudást a legfő
ce,… 
Kérdezem a fizikusokat, kémikusokat biológusokat, természet- és 
társadalomtudósokat, illetve minden reálisan gondolkodót: Erre a 
fajta bölcsességre lehet felelős életet, felelős tudományt építeni? Van 
konkrét haszna az Ember számára? 
A zen 

FC/141. „… a kínaiak gyakorlatias gondolkodásmódjuk következ-
tében az indiai buddhizmus gyakorlati szempontjait helyezték 
előtérbe, és egy speciális szellemi diszciplínát fejlesztettek ki, a 
csan buddhizmust. Maga a ’csan’ szó azt jelenti, hogy 

FC
’meditáció’.” 
/142.„A zen gyakorlata /…/ a szatori elérése, és mivel ez az 
élmény meghaladja a gondolkodás minden kategóriáját, ezért a 
zenben egyáltalán nem fontos sem az elvonatkoztatás, sem a 
fogalomalkotás”  
/143. „…FC a puszta tényeket tartja csak lényegesnek, amelyek az 
értékeléstől mentesek. A zen mesterek /…/ mélyen meg-vetnek 

lméletalkotást és spekulációt.” 
nne egyetlen létező sem tudna működni. Nem 

mindenfajta e
Amennyiben ez igaz le
lenne tudás, tudomány, és tudatos cselekvés. A létező az értelmével 
harmonikus egységben létezik; enélkül nincs mozgás, változás, 
létszükséglet, fejlődés (II/1-9. f.). 
árhuzamok. 
den dolgok egysége 

/151-152. „A keleti világnézet legfontosabb jellemzője /…/, hogy 
minden dolog és esemény egységet alkot és 

A p
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kölcsö-nösen függ 
a másiktól /…/ a világon létező összes jelenség az alapvető 
egység megnyilvánulása. Ezek a jelenségek kölcsönösen 
függnek egymástól, és a kozmikus egész elválaszthatatlan 

 



 
részei, ugyanannak a végső valóságnak a különböző 
megnyilvánulásai. A keleti hagyományok mindun-talan erre a 
láthatatlan valóságra gondolnak, amely minden dologban 
megnyilvánul, és amelynek minden dolog része. Brahmannak 
hívják a hinduizmusban, dharmakájának a buddhizmusban, 
taónak a taoizmusban.” 
Folytatólagosan: Ősenergiának az Új Természetfilozófiában. A 
világon létező összes dolog és jelenség rendszer és rendszer-
komponens végső soron az Ősenergia tárgyiasulása. Részeik és 
viszonyaik rendszerkomponensek −önmaguk számára rendsze-rek−. 
Rendszer-rendszerkomponens relativitás, Szubjektum-ob-jektum 
relativitás (É). Aki ezt megérti annak számára megérthető az 
energiatárgyiasult valóság teljes rendszere. Amely minden ARSZO-
ban megnyilvánul, amelynek része −rendszerkompo-nense− minden 
dolog. Ebben sincs semmi misztikus.  
„Mindennapi életünket nem abban a tudatban éljük, hogy 
minden dolog egységet alkot, hanem felbontjuk a világot 
különálló dolgokra és eseményekre. Ez a felbontás természe-
tesen hasznos és szükséges, hogy képesek legyünk eliga-zodni 
a mindennapi életben, de semmiképpen sem szabad azt 
hinnünk, hogy ez a valóság alapvető tulajdonsága. Hiszen a 
felbontás elvonatkoztatás révén jön létre, mert értelmünk olyan, 
hogy megkülönböztet és kategorizál. Ezért illúzió len-ne azt 
hinni, hogy a különálló ’dolgokra’ és ’eseményekre’ alkotott 
fogalmaink a természet valóságát fejeznék ki.” 
Capra Úr és a miszticizmus a fenti állítása nélkülözi a valóság 
realitását. Nem az emberi értelem bontotta fel a világot különálló 
dolgokra eseményekre. Az Ősrobbanást követően, amikor az Ember 
még nem létezett, alakultak ki az energiatárgyiasult elemi 
részecskék, a galaktika rendszerek, galaktikák, csillagrendsze-rek, a 
Nap, a Föld, a szervetlen, szerves, és biológiai létezők −röviden a 
Mindenség és rendszerkomponenseinek− energia-tárgyiasult 
rendszerfolyamatai. Univerzumunk átfogó valósága hierarchikus 
rendben felépített viszony rendszer, amely a Természet rendje 
szerint biztosítja az egységet. 
/153. „A kvantumelmélet matematikai értelmezését /…/ ma 
egyetemesen elfogadják, mint az atomi jelenségek ellentmon
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dásmentes és pontos leírását. A nyelvi értelmezés, vagyis a 



kvantumelmélet metafizikája azonban közel sem áll ilyen szilárd 
alapokon. Az eltelt több mint negyven év alatt a fizi-kusok 
képtelenek voltak megalkotni egy világos metafizikai modellt.” 
A kvantumelmélet matematikai értelmezése nem tökéletes. A 
probléma nem nyelvi értelmezés- és nem metafizikai modell 
hiányának problémája, hanem amivel Einstein kvantumelmé-letének 
értelmezését megváltoztatták. Ő sem tudta megfejteni a saját 
elmélete értelmezését pontosan. Azonban ez nem változtat semmit a 
működő valóságon. Az Új TF-nek sikerült ⇒(V. k.). 
/161. „A kvantumelmélet arra ösztöFC nöz bennünket, hogy a 

zonyok „minden 

világegyetemet ne fizikai objektumok halmazának tekintsük, 
hanem egy egységes egész különböző részei között fennálló 
viszonyok bonyolult szövedékének.” 
Az Univerzum nem szövedék, hanem rendszerviszonyok hierar-
chikus rendje. Nem fizikai objektumok halmaza, hanem az egész és 
különböző rendszerkomponensei közötti vis
mindennel összefüggő” ellenőrizhető rendszere. Ebben nincs 
misztikum, feltehetően mind a keleti misztikusok, mind a termé-
szettudósok és reálisan gondolkodók elfogadják.  
FC/163. „… a kvantumelmélet egyik fontos törvénye −a 
Heisenberg-féle határozatlansági reláció− szerint két mennyi-
ség egyidejüleg nem mérhető pontosan. Vagy a részecske 

géről sem; vagy az impul-zusáról, 
helyéről szerzünk pontos adatot, és nem tudunk meg semmit az 
impulzusáról és így a sebessé
és akkor nem tudjuk meg a pontos helyét; …” 
Ez a megfigyelő problémája e körülmény semmit nem változtat a 
tényezők valóságos létezésén. 
„John Wheler a kvantummechanika egyik legfontosabb 
sajátosságának tartotta a megfigyelő részvételét, ezért azt 
javasolta, hogy a megfigyelő helyett használjuk inkább a 
’résztvevö’ kifejezést, és így fogalmazta meg ezt: ’A kvantum-

 

akkor igazsá-gáért 

elmélet legfontosabb következménye, hogy lerombolta azt a régi 
elképzelést, miszerint a világ odakint van a megfigye-lő
pedig /…/ kívülállóként figyeli.’ 
Ha valóban ezt tette volna a kvantummechanika, 
kénytelen a Természet valóságával megkűzdeni. Mert ez nincs így! 
/165. „A „megfigyelés helyett részvétel” gondolata csak az 
utóbbi időben tűnt fel a modern fizikában, …” 
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A mélyen tisztelt „elhívő” fizikusok valami alapvető dologra nem 
gondolnak, −amelyet valószínűen Ők is tapasztaltak−: Csak ak-kor 
képes reális képet adni a megfigyelés, ha az a megfigyelttől 
független. Amennyiben a megfigyelő hatást gyakorol a meg-figyeltre, 

gyesülni a meg-figyelttel, a 
a megfigyelés eredménye már nem lesz reális. Ha a megfigyelő 
képes lenne valahogyan belebújni, e
megfigyelt akkor nem lesz ugyanaz. Minden rend-szerkomponensnek 
más a funkciója, mint a rendszernek, stb. 
„A misztikus tudást csakis megfigyeléssel szerezhetjük meg, 
amelyben egész lényünk részt vesz” 
Ellentmondást állít! A megfigyelő, mint önmaga,  −az értelmes én− 
mint a hierarchikus rendben végsősoron az Univerzum rend-
szerkomponense, mint önmaga rendszere mint ARSZO, mint 
Szubjektum-objektum relativitás vesz részt, de ez nem misztikus. 
„A ’résztvevő’ elgondolás a keleti világkép döntő eleme, amelyet 
a keleti misztikusok oly mértékben a végletekig vittek, hogy a 
megfigyelő és a megfigyelt, a Szubjektum és az objektum 
nemcsak, hogy elválaszthatatlanná, de teljességgel 
megkülönböztethetetlenné váltak egymástól. A misztikusok /…/ 

lapul

mély meditatív állapotban elérnek egy olyan pontot, ahol 
teljesen megszűnik a megfigyelő és a megfigyelt közötti 
különbség, ahol a szubjektum és az objektum egységes, 
differenciálatlan egésszé válik.” 
Az állítás feltehetően félreértésen a  a Szubjektív Objektum = 

n volt. Viszont a Szubjektum és az objektum = az 

ndjét 

Szubjektum nem választható külön, mindig is az önmaga számára 
EGY egész = az é
én és a más soha sem válik differenciálatlan egésszé! Ld.: 
Szubjektum-objektum relativitás (É). 
Az Ember misztikája nem alkalmas arra, hogy a Természet re
megváltoztassa.  
/167. „Normális tudatállapotunkban rendkívül nehéz elfogad-
nunk a különbözőségek egységét, hát még az ellentétek 
egységét. Nem véletlenül ez a /…/ keleti világnézet alapja.” 
A különböző rendsze

FC

rkomponensek egysége a rendszer. Ön-maga 
számára a rendszerkomponens is rendszer. Ez a Természet rendje. 
Semmi misztikum. Rendszerben bontakozik ki az isteni teremtés 
alapja: a saját testére és hasonlatosságára. Ez a különbözőségek 
valóságos egysége. 



FC/182-183. „A részecske helyzete és impulzusa közötti viszony 
bizonytalanságának leírására pontos matematikai megfo-
galmazás született, amelyet ma Heisenberg-féle határozat-
lansági relációként vagy bizonytalansági elvként ismerünk.”  
A Heisenberg-féle határozatlansági reláció csupán a megfigyelő 
alkalmatlan képességeit minősíti, de semmit sem változtat az 
ARSZO valóságos viszonyain. Heisenberg nem ismerte lényeges 
tulajdonságaiban a Szubjektum − objektum viszonyt, amely való-ban 
korlátot szab a megfigyelő számára. Ezért a problémát nem is tudta 
megfejteni. 
„Egy esemény időbeli helyének bizonytalansága tehát ugyan-
olyan módon függ össze az energia bizonytalanságával, mint a 
részecske térbeli helyzetének bizonytalansága az impulzus 
bizonytalanságával.” 
Nincs tehát! Csupán a megfigyelő képességének elégtelensége okoz 

zerfolyamata, 
i helyze-te és oksági 

FC  amely a keleti 

FC

erésére szolgál. A létezésjelenségek 

ztatni. 
FC

 szó legigazibb 

bizonytalanságot, de nem bizonytalan az energia, az ARSZO (ez 
esetben részecske) környezeti funkciója, energia-rends
téridőszervezettség folyamata, térbel
összefüggése sem.  
/186. „Niels Bohr elismerte azt a mély harmóniát,
bölcsesség és a nyugati tudomány között fennáll.” 
A keleti bölcsesség ≠ a miszticizmussal. 
/187. „… minden fogalmunk, amelyet a természet leírására 
használunk, korlátozott érvényű, …” (ad. FC/23). 
Valaminek a szimbolikus fogalma ≠ a valósággal, csupán egy „címke, 
egy kód”, amely a való felism
mindenkori téridőábrája minden ARSZO „nézőpontjából” eltérő képet 
mutat. A megfigyelő a megfigyeltet, csak külső megnyilvánulásaiban  
tudja érzékelni, a megfigyelt belső világa rejtve marad. Ezen a 
misztika képtelen válto
/209. „Ebben a spirituális világban nem osztjuk fel az időt múltra, 
jelenre és jövőre. A jelen, a múlt és a jövő a jelen egyetlen 
pillanatában sűrűsödik össze, amelyben az élet a
értelmében létezik.” 
Nem lehet igaz. A múlt-jelen-jövő egyetlen pillanatba sűrítésekor 
megállna a létezés, nem lenne élet sem. Ami van energia-
rendszerfolyamat = létező = múlt-jelen-jövő⇒(3. f.). 
/214. Louis de Broglie: „Bármi, ami számunkra a múltat, jelent és a FC
jövőt jelenti, az a téridőben egyszerre van… Minden egyes 

 



 

zek az anyagi világ 

időszervezettség jelenfolyamattal rendel-kezik 

jából, megfogalmazza létszükségletét; viselkedésének 

mára, hogy a jövő eseménye 

FC
t marad, ahol van.” 

megfigyelőnek, miközben telik a saját ideje, a téridő új szeletét 
fedezi fel, ezért a megfigyelők számára e
egymás után következő eseményeiként jelennek meg. Holott 
valójában az események összessége, amelyek-ből a téridő áll, 
előbb vannak, mint a róluk való tudásunk.” 
Louis de Broglie első mondata ütközik a Természet rendjével. 
Minden létező saját tér
−Ő maga sem kivétel−, amelynek minden „jelenpillanata” a múlt 
kozmikus útjának eredménye, a létező kozmikus kódja, jövőjének 
kezdeti feltétele (3. f.) 
Nem lehet egyet érteni az utolsó mondatával sem. A külső- és belső 
környezetváltozás megváltoztatja a létező helyzetét. A probléma 
feloldása cél
kényszerpályáját. E minden létezőre jellemző mechanizmus nem 
teszi lehetővé az ARSZO szá
megelőzze. 
/217. Dogen zen-mester: „Sokan azt hiszik, hogy múlik az idő. 
Valójában ot
Ha időfolyamat nem létezne, akkor Dogen mester sem, de más sem 
létezne. Ha ezt egy elméleti fizikus képes leírni, akkor mit várunk a 
laikusoktól? 

FC

hierarchi-kus 

/219-220. „A keleti miszticizmus hívei azt tekintik a legfőbb 
célnak, hogy úgy tapasztalják meg a világ jelenségeit, mint 
egyazon végső valóság megnyilvánulásait.” 
Az Ősenergia⇒ Ősszubjektum⇒ Ősrobbanás⇒ tárgyiasulva so-
kasodó és szüntelen változó energiarendszerfolyamat rend-
szerkomponens (önmaga számára rendszerfolyamat) 
viszonyfolyamatban és visszabomlásában, stb., nyilvánul meg. 
VÉGSŐ VALÓSÁG NEM LÉTEZIK, AZ ENERGIA ÉS A VÁLTOZÁS 
VÉGTELEN. Minden csak folyamatában nyilvánul meg. 
/230. „A periodikusan FC táguló és összehúzódó világegyetem 
elképzelésével /…/ találkozunk /…/ már az ősi indiai mito-
lógiában is.” „E kozmológiák egyike a lilá −az isteni játék− hindu 
mítoszán alapul, amelyben a brahman megteremti a világot. A 
lilá ritmikus játék, amely végtelen ideig körbejár, s amelyben az 
Egy sokká válik, és a sok visszatér az Egybe. 
Döbbenetesen hasonlít az Új Természetfilozófiához. Az Ős-energia 
megnyilvánulása végtelen ritmikusan változó Világ-egyetem. EGY 



pontjai az Ősrobbanásokat megelőző Univerzum-Ősszubjektumok, 
amelyek az Ősrobbanások hatására a Természet rendje szerint a 

FC
önözte az emberi gondolkodást: 

lálja azt az ’alapanyagot’, 

 5. f.), vagy röviden (M/179)..  
FC

 

or miből állnak, vagy helye-

delkező tárgyiasult energiarendszerfolya-matok 

közöttük?” 

unikáló akció-létszükségletreakció kölcsönha-

matok ezek? 

tágulási időszakokban rendszer-komponens−rendszer relativitás (É) 
viszonyban „sokká alakul-nak”, majd a szűkűlési időszakokban 
visszaszerveződve visszatérnek az EGY-be. (III/3 f.). 
/231. „A mikrovilág kutatását egyetlen kérdés mozgatta, amely 
ősidők óta foglalkoztatta és öszt
miből áll az anyag? Amióta csak létezik ter-mészetfilozófia, az 
ember azon töri a fejét, hogy megta
amelyből minden más felépül.” 
Az Új TF ezt felfedezte és már az 1992-ben kiadott első kötetében 
leírta. (I/1,
/238-239„E mintázatokkal vagy részecskékkel kapcsolatos fő 
kérdések a következők: melyek e részecskék megkülön-böztető 
jegyei?” 
A létrendszerek ARSZO-k. Megkülönböztető jegyeik: kozmikus útjuk 
és téridőszervezettség-jelenfolyamatuk kozmikus kódja. A
részecskék nem kivételek. 
„Összetettek-e, és ha igen, akk
sebben szólva milyen mintázatokat rejtenek még maguk-ban?” 
Egyedi funkcióval ren
kozmikus kódjuk szerint (FC/126.).  
„Milyen kölcsönhatások lépnek fel, vagy másszóval, milyen erők 
hatnak 
Az ARSZO-k, szervezettségi szintjének és környezetüknek meg-
felelő: hatáskomm
tások.  
„És végül, ha maguk a részecskék folyamatok, akkor milyen 
folya
Nem csak a részecskék, hanem minden szervezettségi szint minden 
ARSZO-ja rendszerkomponens−rendszer relativitás (É) folyamat. (5-
6. f) 
„Mivel a szubatomi világban alapvetően minden mindennel 
összefügg, csak akkor ismerhetünk meg egyetlen részecs-két, 
ha az összes többit is megismerjük.” 
Nemcsak a szubatomi világban, hanem az Univerzum teljessé-gében 
minden ARSZO a saját környezetén keresztül mindennel összefügg. 
Hogy a létezőt csak akkor ismerhetjük meg, ha az összes többit 
ismerjük; ez képtelenség. Nagyon korlátozott kör-ben az ARSZO 
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em tudjuk miért− 

 négy típusba sorolhatóak, amelyek a 
l egymástól. A következő 

 tudunk egyenlőre: 

“ilyensége” ismerhető meg, de természeti nyelvi kifejezése annak is 
csupán szimbolikus lehet. A megfigyelő teljes objektummegismerését 
a Szubjektum−objektum viszony kizárja. 
/265. „… látszólag megszámlálhatatlanul sok részecske köl-
csönhatást eredményez, ám szerencsére −bár n
ezek a kölcsönhatások
kölcsönhatás erősségében térnek e
négy kölcsönhatás típusról
− erős kölcsönhatások, 
− elektromágneses kölcsönhatások, 
− gyenge kölcsönhatások, 
− gravitációs kölcsönhatások. 
A miértre a választ az Új TF megadta, azonban ötödik kölcsön-hatás 
a szubjektív aktivitás létét is állítja, amely a gravitációval együtt az 
Ősenergia végtelenségével egyidős. 
A többi kölcsönhatás létrejöttét és leépülés feltételeit a környezeti 
viszonyok teremtik meg a Természet rendje szerint.  
/284. „Mivel az isten brahmant személyesíti meg, az alakjában 
kifejeződő aktivitás brahman vé

FC
gtelen sok megjelenési for-máját 

-iban, 

függő problémamegoldások a ter-

FC zubatomi világot ritmus, mozgás és folytonos válto-zás 

tükrözi. Siva tánca nem más mint a táncoló világ-egyetem, az 
energia folytonos áramlása, amely egymásba olvadó mintázatok 
sokféleségén megy keresztül.” 
Más szavakkal, de ez az Új TF lényege is: Univerzumunk teremtőjét 
az Ősszubjektum személyesíti meg. Ősrobbanásával természeti 
funkcióba tárgyiasuló −végtelenül változó−, de véges 
energiarendszerfolyamatok lét-, működés-, szervezettségformá
mint természeti funkciót realizáló létezőkben nyilvánul meg. 
Környezeteikkel együttműködve a lét- működés- és szervezet-
ségformák emberileg megszámlálhatatlan sokaságát alkotják.  
A helyzetváltozásokkal össze
mészeti alkotás, tervezés és teremtés (É) folyamatában előállított 
értéktöbbletek eredményei Szubjektumokba és környezeteikbe 
misztika nélkül tárgyiasulnak.  
/287. „A s
jellemzi. Mindez azonban nem önkényesen vagy kaotiku-san 
történik, hanem jól meghatározott és körülhatárolt mintázatokat 
követ.” 



Ez így igaz, azonban nem csupán a szubatomi világot, hanem az 
egész Univerzumot minden rendszerkomponensével- −röviden 
minden ARSZO-t = tárgyiasult energiarendszerfolyamatot− jelle-mez 
legyen szubatomi világ, galaktikarendszer vagy Univerzum.  
„Kezdjük azzal, hogy egy adott típusba tartozó összes 
részecske tökéletesen azonos egymással.”  
Ez nincs így, még adott típusba tartozók sem − a részecskék, de pl. a 
molekulák, sejtek és rendszereik: kutyák, autók, repülők, csillagok, 
stb.− sem azonosak, csupán lét-, működés- és szervezettségformáik 
hasonlóak. Minden egyedük −még az ikrek is− saját 
környezetfolyamatokkal, téridőfolyamattal, „téridőpilla-natuk” 
korszerűségével rendelkezik, de ez mind más-más. Ennek ellenére 
hasonlóságuk lehetővé teszi, hogy csoportokba soroljuk őket. Illetve 
a Természet sorolta őket, mi emberek csupán a saját nyelvünkön 
nevezzük őket. (II./2, 7. f.). 
„Felmerül a kérdés, miként jönnek létre ezek a meghatározott 
mintázatok a részecskék szüntelenül változó, dinamikus 
világában.” 
A válasz megtalálható a részecskékre is (13. f.). 
/297. „Eddig még soha sem sikerült a hadronokat kvarkössze-
tevőikre bontani annak ellenére, hogy az elérhető le

FC
gnagyobb 

, hogy a gravitáció és a szubjektív aktivitás 

FC

 részecskevilág mind hatá-

energiával kísérelték meg ezt véghezvinni. Ez azt jelenti, hogy a 
kvarkokat elképzelhetetlenül gigantikus erők tartják össze.” „A 
kísérleti kudarcok és a súlyos elméleti ellen-vetések erős 
kétséget ébresztenek a kvarkok létezésével szemben. 
Ha arra gondolunk
kivételével az eddig ismert kölcsönhatások végesek, felté-telezhető, 
hogy az Ősrobbanás hőmérsékletéhez közeledve további erősségű 
kölcsönhatások és a nekik megfelelő részecs-kék ARSZO-k 
mutatkoznak meg. 

FC/299.„Az elmúlt tizenöt év alatt roppant nagy erőfeszítéseket 
tettek, hogy megtalálják a végső ’alapvető szimmetriát’, amely 
magában foglalná az összes ismert részecskét, és ezzel 
’megmagyarázná’ az anyag szerkezetét.’ 
/301. „A mai fizika egyik legnagyobb kihívása, hogy dinami-kus 
modell keretében megmagyarázza a részecskék világá-ban 
fellelhető szimmetriákat, és leírja a részecskék közötti 
kölcsönhatásokat.” „… a fizikusok /…/ rájöttek, hogy nem 
járható többé az eddigi út, /…/ a

 



 

zte fel az Új TF.,

rozottabban egymással kölcsönösen összefüggő folyamatok 
összetett szövedékének mutatkozott, /…/ más modellek után 
kellett nézniük, amelyek segítségével leírhatják ezt a dinamikus 
és szüntelenül változó valóságot.” 
Ezt az alapvető szimmetriát fede  amely nem csupán 

ó alapján. A fizikusok 
a részecskékre-, hanem minden szervezettségi szint minden 
létezőjére vonatkozik, misztika nélkül, a ráci
mindaddig nem fogják megtalálni a keresett megol-dásukat, amíg a 
világot szövedékként fogják fel. 
/304-305. „Az S-mátrix elmélet /…/ nem a részecskékkel 
foglalkozik, hanem a kölcsönhatásaikkal.” 
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Létező nélkül nincs kölcsönhatás. Másrészt minden részecske-, −
ARSZO− és bizonyos vonatkozásokban más. Ez a másság −a 
létezők sajátosságainak statisztikai átlagában bontakozik ki. Ez adja 
értelmét a kvantummechanika alkalmazásának.  
„Heisenberg így fogalmazta meg ezt: ’/A modern fizikában/ a 
világot többé nem objektumokra, hanem összefüggések 
különböző csoportjaira osztjuk fel (…) Egy bizonyos ese-
ménnyel kapcsolatban leginkább az összefüggések jellege 
fontos számunkra (…) A világ tehát események bonyolult 
szövedékeként jelenik meg, ahol eltérő jellegű összefüg-gések 
váltják fel, vagy fedik át egymást, illetve kapcsolódnak össze 
egymással, ennélfogva pedig meghatározzák az egésznek a 
szerkezetét.” 
A heisenbergi állítás a Természet valóságától idegen. Az 
összefüggések különböző csoportjai a rendszerek és rend-
szerkomponensek saját viszonyaikkal. A Természet csak azok 
számára bonyolult szövedék, akik nem ismerik a természet rendjét. 

 az „EGÉSZ” szerkezetét

Univerzumunk és minden rendszerkomponense hierar-chikusan 
felépített természeti funkciót teljesítő tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat. Mind a rendszer, mind a rendszer-
komponens folyamatok más-más természeti funkciót látnak el.  
Ez határozza meg . Ez vonatkozik min-den 
szervezettségi szint minden létezőjére; pl: a galaxisokra és az 
említett részecskékre egyaránt. Az összefüggések és kapcso-
lódások e rendnek megfelelően történtek, történnek és fognak 
történni. (17. f.).  



„Másfelől a relativitáselmélet arra kényszerített bennünket, hogy 
a részecskéket téridőben képzeljük el: négydimenziós 
mintázatokként, inkább folyamatokként, mintsem objektu-
mokként.” 
A megfogalmazás nem pontos emiatt az értelmezése sem lehet jó. A 
folyamat és az objektum nem ellentmondás: minden ob-jektum 
rendszerfolyamat. A részecske-, −mint minden létező− saját 
téridőszervezettség folyamattal, véges létformával és kör-nyezeti 
funkcióval rendelkező változó energiarendszerfolyamat, másnéven E 

FC

nya sem-miféle 

 

= mc2. (III/113-116. o.). Ez azonban nem mond ellen 
objektumságának. Minden létező önmaga számára Szub-jektív 
objektum = Szubjektum, és számára külső- és belső környezetében 
minden más objektumként funkcionál.  
/318-324. Geoffrey Chew, az S-mátrix elmélet egyik fő kidol-
gozója írja: „Egy igazi elemi részecske, azaz olyan, amelynek 
egyáltalán nincs belső szerkezete, nem lehet ala
erőnek, amely lehetővé tenné számunkra, hogy tudo-mást 
szerezhessünk a részecske létezéséről. Pusztán az a tény, hogy
tudunk egy részecske létezéséről, arra utal, hogy a 
részecskének lennie kell belső szerkezetének.”  
Geoffrey Shew −anélkül, hogy olvasta volna az Új TF-t maga is rájött, 
hogy minden létező szerkezettel rendelkező rendszerfo-lyamat.  

kban, téridőfolyama-taikban, stb. 

s-más 

 

FC

Az S-mátrixformalizmusának az, az előnye, hogy képes leírni a 
hadronok egész családjának a …” „A sorozatok tagjai minden 
tulajdonságukban megegyeznek, a tömegük és a spinjük 
kivételével.” 
A sorozatok képzett rendszerek. Tagjaik −rendszerkomponen-seik, 
mint minden létező− nem csupán a jelzett tulajdonságok-ban, hanem 
külső- belső környezetviszonyai
különböznek, tehát nem lehet azt mondani, hogy megegyeznek. 
Bármely célstatisztikának az a lényege, hogy a hasonló, de má
rendszerkomponensek „ilyenségeiből” −más hasonló esetek keresett 
tulajdonságaira− következtessen. 
A részecske mintázatok alapvetően nem különböznek más
létezőkétől, s azok dinamikus magyarázatát nem kell keresni. 
/328. „A fizikai világ dolgai tehát nem statikusak, nem független 
objektumok, hanem pusztán a kozmikus folyamat átmeneti 
állapotai. E folyamat pedig a tao: ’A tao − változás és mozgás.” 

 



 
Lényegéből eredően ez a fizikai világ és minden dolga −más-néven 
rendszerkomponense− energiarendszerfolyamat; Univer-zumunk 
egységéhez tartoznak. A rendszerkomponensek nem független 
objektumok. Azonban végtelen kozmikus mozgás és 
változásfolyamatrendszer részei. Kozmikus útjuk minden téridő-
szervezettség-„pillanatában”, önmaguk átmeneti állapotában lé-
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teznek. (I/1. f.) 
Az Ősenergia szüntelen feszültség hatása célszerűen felépülő  és 
leépülő természeti funkciókat ellátó létezőkbe, energiarend-
szerfolyamatokba ARSZO-kba tárgyiasul. Ennek keretében alkot és 
változtat meg mindent.  
/331. „… az anyag ’végső építőelemeiről’ alkotott elképzelés 
tarthatatlanná vált.” „A kutatások abba az irányba mutatnak, 

 
hogy az anyag összefüggésrendszer, /…/ és hogy a részecs-kék 
sokkal inkább folyamatok, semmint objektumok. /…/ el kell 
felejtenünk az alapvető építőelemeket hirdető mechanisz-tikus 
képet.” „A figyelem a dolgok mozgására irányul, és nem a 
létállapotukra, …/ 
Nincs így, minden létező folyamat is, objektum is. Bármely létező −a 

 Ősrobbanás⇒ a táguló és szűkűlő 

rendszerfolyamatokba tárgyiasult −a 

FC

FC

részecskék is− energiarendszerfolyamatok. Ősenergia⇒ Ős-
szubjektum, (Ómega-Alfa)⇒
Univerzum a különböző természeti funkciókat ellátó-, különböző 
szervezettségű energia
környezeteikkel együttműködő, változó− létezőivel. (I/2., 4. f.). 
/332. „Az új világnézet szerint a világ kölcsönösen össze-függő 
események szövedéke,…” 
Objektumok nélkül nincsenek események! Az „egész” nem szö-
vedék, hanem rendszer.! 
/333, 335. Aquinói Tamás: „Létezik egy bizonyos isteni törvény, 
mégpedig az Értelem, amely Isten szellemében székel és az 
egész világegyetemet kormányozza.”  
 „Newton /…/ szilárdan hitte, hogy a tudományos kutatás leg-
főbb célja, hogy bizonyosságot szerezzünk a ’természetben 
megnyilatkozó isteni törvényről’.”  
„… a végső cél nem más, mint egy olyan elmélet, amely nem 
tartalmaz egyetlen értelmezhetetlen alapvető állandót sem, és 
amelyben az elmélet minden törvényének a részek min-dent 



átfogó kölcsönös harmóniájának követelményéből kell 
adódnia.” 
Az Új TF Aquinói Tamás és Newton fenti megállapítását és 
célkitűzését realizálja!  
/339. „A KELETI MISZTICIZMUS LEGFŐBB CÉLJÁNAK TEKIN-TI, 
HOGY MEGSZABADÍTSA AZ EMBERI SZELL

FC
EMET A 

SZAVAKTÓL ÉS MAGYARÁZATOKTÓL.”  
Ez lehetetlen! Semmilyen dolog, viszony nem létezik létező és 
környezeti együttműködést közvetítő kommunikáció nélkül. Nyelv-, 
értelem-, memória és kommunikálás nélkül nincs létezés. 
/340. FC nézete és a modern fizika„A keleti miszticizmus világ  
’bootstrap’-filozófiája nemcsak abban közös, hogy mindkettő 
hangsúlyozza a jelenségek kölcsönös összefüggését és har-
móniáját, de abban is, hogy mindketten tagadják az anyag 
alapvető összetevőinek létezését.” 
Az állítás önmagában is ellentmondást takar. Hangsúlyozzák az 
összefüggést, de tagadják az összetevők létezését. Az állítás 
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 a modern fizika és a keleti miszticizmus nézeteivel.” 

értelmetlen! 
/349-350. „Egy teljességgel passzív dolgot, mint az anyag, nem 
jellemezhet erő és aktivitás.” „Ez a gondolat teljesség-gel 
ellentétes
A keleti miszticizmus nézeteivel talán igen, de a modern fizika 
esetében nem. Itt az kérdés, hogy ki mit ért modern fizikán?! Fizika, 
és modern fizika is csak az lehet, amely a Természet valóságának 
megfelel. 
Az állítás alapvető hibája: Az anyag nem passzív, hanem a saját 
szervezettségi szinvonalának megfelelően működő, tárgyiasult 
energia-rendszerfolyamat, ARSZO. 
/352. „E ponton túl az elmélet nem lesz képes többé eredmé-
nyeit sem szavakkal, sem racionális fogalmakkal kifejezeni, és 
ezzel végleg elhagyja a tudomány területét. A természet 
’bootstrap’-elmélete a természet ’bootstrap’-víziójává 
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válik, 

tlépünk az aszintjá földjére, az elgondolha-
meghaladva ezzel a gondolkodás és a nyelv határait. A tudo-
mány területéről á
tatlan birodalmába. E vízióban elérjük a tökéletes tudás 
állapotát, amelyet azonban szavakban nem közölhetünk.” 
Ez az állítás az, amelyet az Új Természetfilozófia a maga teljes-
ségében elutasít! 
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 nem ragadható meg, és szavakkal nem 

t a többit, ezt sem 

/355. „A keleti vallási filozófiák tárgya az időtlen misztikus tudás, 
amely érveléssel
fejezhető ki. E tudás sok vonatkozásának csupán egyike a 
modern fizikához fűződő viszonya, és mikén
lehet bizonyítani, hanem közvetlen intuitív módon kell 
megtapasztalni.” 
Ha ez igaz lenne, akkor sem a misztikából, sem a modern fiziká-ból 
nem kérnénk. Semmire sem lenne használható. 
/360. „Meggyőződésem, hogy /…/ Kulturális forradalomra van 
szükség a szó legigazibb értelmében. Egés

FC
z civilizációnk 

tvenni a keleti miszticiz-mus 
túlélése azon áll, vagy bukik, képesek vagyunk-e véghezvinni ezt 
a változást, képesek vagyunk-e á
néhány ’jines’ hozzáállását, fel tudjuk-e fogni a termé-szet 
teljességét, és harmóniában tudunk-e vele élni.” 
Ilyen kulturális forradalom nem túlélést, hanem az Emberiség 
legnagyobb katasztrófáját jelentené. 
Mindenkinek meg kellene ismernie, hogy a II. Világháborúban a 
misztika segítségét hatalmas anyagi befektetésekkel igénybe vett 
náci vezetés, hogyan bukott bele a misztikájába. Az elkövetett 
hibákat nem lehetett helyrehozni. Hiába tették hűvösre misztikus 
tanácsadóikat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEGYZETEK - IDÉZETEK – MEGJEGYZÉSEK (JIM) 
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PIKUROSZ (i. e. 460-370) "A csalódás és a tévedés oka mindig 
a hozzágondoltban van." (I/166/11. o.)  

Megj: Bármely elmélet érték és valóságszinvonalát 
rtalmának korszerű realitása; benne a tudás és a "hozzágondolt" 

gi alkalmassága, valamint az iránta való szükséglet 
ltsége minősíti. 
Néhány természetfilozófiai elmélet és gondolkodás 

bemuta-tása, amelyeknek EGYES RÉSZEI AZ ÚJ TF ŐSI 
RENDSZER-KOMPONENSEIKÉNT IS FELFOGHATÓK: A 
hatalmas terje-delmű irodalommal az Új TF keretében csak 
szűkkörű, lényegre törő kivonatossággal lehet foglalkozni. 
Fontos megjegyzés: Az ősrégi írások értelmezési-, fordítási-,
tartalmi problémáival kapcsolatos bizonytalanságok miatt sok 
esetben Dr Dudich Endre fordításait és munkájában leírt 
vélekedéseit is felhasz-náltam (I/29.).  
A megismerés mai szinvonalán sok minden kikerült a mítikus-
ság köréből. Az akkori gondolkodók által fellelt alapigazságok-
hoz akkor fűzött magyarázatok már legtöbbször nem felelnek 

 



 
meg a mai látókör realitásának. A szűk terjedelem miatt ezeket 
elhagytam. A megjegyzések az Új TF megjegyzései = Megj: 
 Dr HAHN ISTVÁN az emberi szellem ébredésének repre-
zentatív alkotásairól így ír: 
 "... az ÓSZÖVETSÉG -mint az ókori kelet egyik kultúrális 
szempontból jelentős népének eggyüttes emlékezete és 
kollek-tív tudása- egy sorba állítható az emberi szellem 
ébredésé-nek, az önmagukra eszmélésnek olyan reprezentatív 
alkotá-saival, mint a GILGAMESZ-EPOSZ, az ILIÁSZ, az 
ODÜSSZEIA, a VÉDÁK, vagy az AVESZTA GYÜJTEMÉNYE. 
Mindezek az alkotások az emberi fejlődés /.../ évezredekkel 
ezelőtti állapotait örökítik meg. Amikor az Ember először 
csodálkozott rá a világra, először töprengett el a természet 
csodáin, először eszmélt önmaga −saját népe, közössége és 
az egész emberiség− homályba vesző múltjára, és először 
kérdezte mind ennek a titkoknak: az emberi munkának és

−

−

 

rkózása a létnek 

−

szenvedésnek, sikernek és kudarcnak, bűnnek, büntetésnek 
és megbocsátásnak, szerelemnek és gyűlöletnek, bátorság-
nak és okosságnak-, szándék és megvalósulás ellentétének-, 
születésnek és elmúlásnak okát, eredetét, célját és értelmét.  
A válaszok −az emberiség gyerekkorának válaszai− lehetnek 
mitikus jellegűek és akár gyermekdedek is: de mindig meg-
ragadó lesz a nyiladozó emberi értelem bi
azokkal a végső −és akkor először megsejtett− kérdé-
seivel, amelynek megválaszolásáért azóta is minden 
kornak és minden nemzedéknek a maga szellemi eszkö-
zeivel kell újra megküzdenie." (I/48/20. o.) 

 KOMORÓCZY GÉZA írásából idézve: "Az ókori keleti kultúrák 
világképe mitologikus volt." "A mítosz volt az a tudat forma, az a 
gondolkodásmód, amelynek törvényei szerint megfogalmaz-zák 
általánosító ismereteiket, vélekedéseiket magyarázatai-kat." "... A 
mitologikus világkép az emberi gondolkodás, meg-ismerés 
történetében a tudományos gondolkodás kezdeteit megelőző 
hosszú korszak világmagyarázata." "... a közvetlen tapasztalással 
elérhetetlen, megismerhetetlen dolgok, jelensé-gek megismerését 
célozza..." (I/164/185-186. old.). 

− A filozófia bölcsője a kelet. Az indiai filozófia legrégibb iro-dalmi 
emlékei mintegy kétezer évvel i. e. keletkeztek; nem csupán 



vallási nézetekhez-, hanem a kibontakozó természet-tudományos 
fogalmakkal együtt. 
A Védákban (i. e. III.-II. évezredben keletkezett) „A valóság 
egyetlen – mondja egy Védahimnusz–, papok és költők sza-
vakkal sokká változtathatják a rejtett valóságot, amely egyet-len. " 
“Ki tudhatja biztosan, honnan keletkezett, honnan való ez a 
világ, hiszen az istenek is későbbiek, mint a világ teremtése!” “Az 
Upanisádok (i. e. 6. szd.) uralkodó filozófiája szerint a 

kor, az ARSZO természeti értelme 

egérteni: a 

gész világ, tűzből keletkeztek az egyes 

 leteltével 

forizmák sok fejtörést okoztak már az ókori-aknak 
is. Ezért kapta Herakleitosz a „homályos ephesosi bölcs" nevet. 

megismerés egyetlen helyes módja az, ha az atman azonosul 
a brahmannal, az én felolvad a világ szellemi lényegében. Ezt 
a világlényeget azonban elzárja a jelenségvilág látszata;…” 
(I/159/ 535-536 o.) 
Megj: Ha a brahman szót a LÉT-, az atman szót az ARSZO 
fogalomkörében értelmezzük ak
együttműködik a Világ természeti értelmével. Más-részt már akkor 
meglátták azt, amit sok világhírű tudós ma sem tud m
jelenségvilág látszata összefügg a “természet 
kvantummechanikájával”(É). 
A világkép forradalma Görögországból indult. A nagy 
terjedelem miatt csak néhány gondolatot emelünk ki:  
HERAKLEITOSZ (i. e. 540-475): Szerinte az őselv a tűz, amely 
maga a “Logosz” a világtörvény. (I/29/14. o.).  
 „Tűzből keletkezett az e
dolgok, sőt még a lélek is.“ "Ezt a Kozmoszt itt, amely ugyanaz 
mindenkinek sem Isten, sem ember nem alkotta, hanem volt 
mindig és van, és lesz örökké élő tűz, amely fellobban mértékre 
és kialszik mértékre."  
"Minden dolog a tűzből keletkezik a szükségszerüség 
alapján..." "A világfolyamat ciklikus: A "NAGY ÉV"
minden "tűzzé" válik. Ebben minden dolog és tulajdonság 
ellentétébe csap át. A változás egyetemessége és minden 
tulajdonságnak ellentétbe való átcsapása az összes 
minőségeket viszonylagosakká teszi. (I/151/206. o.) 
Tanítását nehezen érthető aforizmák tömegével juttatta 
kifejezésre: „Ugyanaz bennünk élő és halott, ébrenlevő és alvó, 
fiatal és öreg, hideg és meleg, mert ez, ha megváltozik, amaz lesz 
belőle, amaz pedig emebbe csap át." A sokszor alig 
magyarázható a

 



 

ka történetében is elvitatha-

O. 

Nemcsoda hogy sokszor félre is értették. Szám-talan, egymásnak 
homlokegyenest ellentmondó Herakleitosz-félreértéssel 
találkozhatunk. 
Herakleitosz jelentősége a dialekti
tatlan. A dialektika újkori nagy megújítója, Hegel, azt vallotta: „
nincs Herakleitosznak egyetlen tétele sem, amelyet nem vettem 
volna fel logikámba" (I/159/544. o.) 
Megj: Az Új TF szerint: Amennyiben tűz fogalomkörében az 
Ősenergiára gondolt a maga a Lét = az Isten = a Teremtő (V/14. 
f.), a tűz is energiarendszerfolyamat. Az “ugyanaz” = ARSZ
Minden létező környezeti funkciót betöltő létformába tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat. Ha megváltozik “amaz” más tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat lesz belőle más környezeti funkcióval. 
Herakleitosz sok olyan mai szemmel reális dolgot állított, amit 
feltehetően kellő ismeret hiányában nem tudtak helyesen 
megérteni és így fordítani sem. Pl: A ciklikus világfolyamat. 

, amit ez a hatalmas tudású ember nem ér-tett 

Minden tűzből keletkezik a szükségszerűség alapján. A válto-zás 
egyetemessége, a minőségek viszonylagossága, a jelen-ségvilág 
által eltakart világlényeg, stb, stb. aforizmáira. 
Mégis van valami
meg és nem is tudta helyesen megfogalmazni: A Minden-ható, 
Mindentudó, Mindenhol jelenlévő Isten, a Teremtő és teremtés 
viszonyát (V/14). 
PARMENIDÉSZ. (i. e. 504-450.) “Szerinte a lét egységes (a 
nemlét nem létezik), és azonos a tudattal. /…/. A lét szük-
ségképpen örök és végtelen (I/29/14. o.). “Ha Herakleitosz-ban 
a dialektika „atyját", akkor Parmenidészben a logikáét kell látnunk. 
Gondolatmenete ismeretelméleti felismerésekre épül. Ő már nem 
azt kérdezte melyik az anyag legősibb formája. A világ 
ősanyagát, az archét egyszerűen „létező"-nek nevezte. 
Állítható-e, hogy a létező keletkezése előtt nem-létező? 
hangsúlyozta, hogy ami ellentmond önmagának nem lehet 

kal, vagyis kivá-lik azokból. 

igaz. Ezt úgy fejezte ki, hogy nem beszélhetünk a létező 
keletkezéséről, igaz állítás csak az lehet, hogy „a létező van 
(I/159/546 o.). 
ANAXAGORASZ (kb. i. e. 500-428.) akárcsak Empedoklész 
hirdeti: „semmi sem születik és semmi sem pusztul el, hanem 
csak összevegyül a már létező dolgok



Ilyenformán a születést helyesen keveredésnek, az elmúlást 
felbomlásnak nevezhetnénk." Mozgatóként a núsz-t, az 
értelmet nevezte meg (I/159/549 o.). 
LEUKIPPOSZ (i. e. 5. sz.) és tanítványa DEMOKRITOSZ (kb. i. e. 
460-370): A különböző formában megjelenő testek, oszt-hatatlan 
részecskékből épülnek fel. A létezőből és a nem-létezőből indul ki; 
a létezőt egyenlővé tette az anyag, a nem-létezőt pedig az üres tér 

pusztulhat el, volt, van és lesz. 

fogalmával. Ez a merész lépése lett a csírája mind az antik, mind 
pedig a modern atomelméletnek. Ő is hangsúlyozta, hogy a 
létező nem keletkezett, nem 
Ezért mondja Demokritosz: az anyag olyan parányi, láthatatlan 
részekből áll, amelyek tovább már nem oszthatók, ezek a „
szétvághatatlanok, atomok.”  
Megj: Az atom, és „a szétvághatatlan"– mai fogalmai nem 
felelnek meg egymásnak, e fogalmak akkori értelmezésé-ben 
az atomot a domináns szétvághatatlannal azonosítot-ták. 
Később hibás szóhasználatra épültek a további hibás 
következtetések egymásra épült végtelenül sok problé-mával. 
Ha most összevetjük Herakleitosz − Parmenidész − Anaxagorasz 
− Leokipposz − Demokritosz fentebb vastag betűvel kiemelt 
gondolatait a vonatkozó megjegyzésekkel, az Új TF alapjait 
közelítjük meg. 
A helyes megoldást ontológiai alapokról lehet megadni. A Lét 
létezőben-, energiarendszerfolyamatban nyilvánul meg. A léte-zők 
rendszerei nem a szervetlen anyagi szervezettség szin-vonalán; 
nem atomi létezőknél-, és nem az u. n. elemi ré-szecskéknél 

sak szűkkörű 

Arno  Bp. 

48.

kezdődnek! Hanem Univerzumunkban az EGY rendszernél: az 
Ősszubjektumnál (4, 13. f.). Ide illeszkedő Szabó Lőrinc: Az óriás 
intelme c. verse (az 1. f. végén).  
PLATÓN (i. e. 427-347). Filozófiáját az eltelt idő alatt sokféle-
képpen értelmezték és fordították sajátos problémákkal Hatalmas 
terjedelmű életművével e munka keretében c
lényegre törő kivonatossággal lehet foglalkozni. Néhány idézet 

Arzenbacher: Bevezetés a filozófiába Chartaphilus Kiadó
2001. c. könyvéből az oldalszámok feltüntetésével: 

 Platón: „… a lényeg maga nem érzéki jelenség, hanem a 
jelenségek alapjául szolgál és bennük fejeződik ki.” 

 „… az érzékek révén a szűntelen változás folyamatát, a 
szakadatlan keletkezést, változást és elmúlást érzékeljük.” 

50.

 



 
Me

 

kal, együttműködve.  

Me

 

 együttműködve képes megérteni és érvényesíteni. 

k lényegiségének időtlen 

Me

52. 
et egyik leglényegesebb kérdésére tapintott rá. 

ta az 

Me

gj: A végtelen Lét = az Isten = az Ősenergia az értelemadó 
alap nem érzéki dolog, hanem a dolgok, jelenségek, 
viszonyok véges létformáinak alapjául szolgál és bennük 
fejeződik ki. A Teremtő minden megnyilvánulása mozgás-, 
amelynek során rendszereket formál energiából. Így a 
természetes dolgok, jelenségek, viszonyok részesednek 
az Ősenergiából. Tárgyiasult energiarendszerfolyamatokban
ARSZO-kban nyilvánul meg szakadatlan keletkezés-, létezés-, 
változás folyamatban, a környezeteikben betölteni rendelt, 
betölteni szándékolt és betöltött funkcióik

50. „Az emberi szellem és az igazi lét között az érzéki valóság 
anyagi látszatvalósága húzódik. Az érzékiség nem szolgálhat 
hídként a szellem és az igazi lét között.” 
gj: Platón itt a Lét = az Isten = az Ősenergia értelemadó 
alapjával, minden mozgás és kinyilatkoztatás eredőjével kerül 
ellentétbe. „Isten” bármely teremtménye az értelemadótól 
származó funkciójának megfelelő értelemmel rendelkezik.
Minden mozgásnak és kinyilatkoztatásnak eredője és célja 
van, amelyet Isten teremtménye a létező csak a környezetével 
értelmesen

50. Platón: „Az idea a magánvaló tiszta lényegiség, mely örök és 
változatlan.” „Az ideák tehát a dolgo
ősképei.” 
gj: A Platón által elképzelt, a fentieknek megfelelő ideák 
−időtlen ősképek− nem léteznek.  
A platóni háromszög problémafeltevésével „megfogalmazója 
a filozófiatörtén
Platón magát a problémát mítoszba burkolva hagy
utókorra, megoldásán azóta is munkálkodnak a 
filozófusok.” 
gj: A platóni háromszög, illetve a probléma megoldása: 
A platóni háromszög a leírt formában nemműködőképes, 
keretében a probléma nem oldható meg. A Lét-, a létező-, a 

 csúcsán lévő 

tében nincs ülön Lét. 

létezés nem statikus állapot. A háromszög
ABSZOLÚTUM (a Lét = az Isten = az Ősenergia feszültsége) 
az értelemadó alap a Teremtő. 
A háromszög jobb szegle



Platón önmagával is szembe került: A Lét nem érzéki jelenség, 
hanem a jelenségek alapjául szolgál és bennük, vagyis a 

ák. Nem létezik 

lyamatban teremtett ÉN az ARSZO (É), amely 
 útjára és tapasztalataira.  

ató az Új TF 

okaság, …” 
 mozgás létezik. Az egység = 

zefüggően helyzetüknek 

szerek − energiájukkal és természeti értelmükkel együtt− más 

onatkoztatással járó értelmi 

unk“ (I/29/35. o.).  
l valami 

 okokat keressük, 

telész tanítása arról, hogy minden 
l fogva 

létezőkben fejeződik ki. 
Az Abszolútumot és a létet nem kötik össze ide
a Platón értelmében vett Őskép. 
A teremtésfo
emlékezik kozmikus
A probléma részletes megoldása megtalálh
köteteiben.. 

Platón (I/29/26-27. o.): 
− “Nyugalom és mozgás, egység és s
Megj: Az Új TF felfogása szerint csak
a létező = energiarendszerfolyamat = rendszerkom-ponensekből 
álló rendszerfolyamat = ARSZO (É). 
− “A lélekvándorlás…”   (I/29/30. o.) 
Megj: A létező = energiarendszerfolyamat. Rendszerkompo-
nensei létformáinak elmúlásával öss
megfelelően átalakulnak. Ennek során a rendszerkomponens 
rend
energiarendszerfolyamatokba épülnek.  
− “Az Isten kell, hogy legyen minden dolgok mértéke” (I/29/34. 
o.). 
ARISZTOTELÉSZ (i. e. 384-322): „A megismerés szerinte az 
érzéki tapasztaláson alapuló elv
tevékenység, ...“ „2000 évvel Descartes előtt ezt írta: ‚Érzékeljük, 
hogy érzékelünk, és tudunk róla, hogy gondolko-zunk: ez azt 
jelenti, hogy vagy
„Igen fontos, szinte ‚kulcs’-fogalom a ‚hiány’: az amive
nem rendelkezik, pedig ‚természete szerint’ rendelkeznie kellene 
...“ (I/29/37. o.).  
Megj: az Új TF szóhasználatával ez a létszükséglet (É). 
 “Minthogy azonban mi az elveket és a legvégső
nyilvánvaló, hogy ezeknek, valami önmagában és önmagáért való 
lényegiség elveinek és okainak kell lenniük…” (I/165/14. o.)  
Megj: Ez, az Új TF szerint ez az Ősenergia. (É) 
“ENTELECHEIA: /…/ Ariszto
természeti jelenség magában hordja fejlődésének kezdettő
adott belső célját s e cél elérésére, önmaga kibonta-koztatására 
szolgáló erőt.” (I/165/90. o.).  

 



 

ak, melynek sajátos 

 tevékenység.” (I/165/92. o.).  

kenység = az energia 

ató együttműködés. Dr Dudich Endre 
l fogva és 

i tehát szükségképpen Egy” (I/19/39. o.).  

UCRETIUS (i. e. kb 99-55) A haladást az értelem fejlődésének 

Megj: Ez az Új TF ARSZO-ja (É), a kozmikus kódjával (É). 
“Kell tehát lenni egy olyan principiumn
valója a tevékenység. S azon felül ezeknek a valóságoknak 
anyagtalanoknak kell lenniök, s örökkévalóknak, /…/ az ilyen 
valóság tiszta
Megj: Ez a Lét = az Isten = az Ősenergia. Az Arisztotelész által 
örökkévalónak értelmezett tiszta tevé
feszültsége. 
“… az alkotó értelem halhatatlan” Ezt az állítást később 
sokféleképpen értelmezték. (I/29/38. o.) 
Megj: Az értelem az Ősenergia végtelenségével egyidős, az 
állandóan változó ARSZO elválaszthatatlan sajátja. A problé-
mamegoldó “gondolkodás” kényszerfolyamatban előállított 
értéktöbblete önmagába és környezetébe memorizálódva tár-
gyiasul. A létrendszerek környezeti befolyásolása, −avagy a 
végtelen isteni irányítás− a külső környezetváltozás 
helyzetváltozás ⇒ létszükséglet ⇒ alkalmazkodás, cselekvés 
(reakció-akció) ⇒ visszah
könyvében olvasható görög fordítás szerint: “…öröktő
mindörökké mozgatja a legkülső szférát, az a másodikat, és 
így tovább.” (I/29/38. o.). 
“… az észtevékenység a legistenibb…” (I/165/92. o.).  
“Alapkérdése (mindmáig): /…/ Mi a Lét?” “Az egyedi Lények /…/ 
a ‘létezők’ “ “... a Végső Ok és a Végső Cél, az α és az ω, /…/ 
vagyis az Isten, ak
“… erkölcstana alapvetően énközpontú…” “a legnagyobb emberi 
boldogság /…/ az értelemnek megfelő, vagyis az ésszerű 
tevékenység, …”  
“… az embert ‘társadalmi élőlényként’ /…/ határozza meg, …” 
Megj: hasonló általánosítás: a létező környezeti létező a 
környezetében betöltött funkcióval.  
L
tulajdonítja. A fejlődés motorja a szükség. Az értelem az 
eszközöket keresi a szükségletek kielégítésére. (I/159/569. o.). 
 
Szemelvények a TAO-TE-KING-ből. 
“A Tao, mely szóba fogható, nem öröktől való. 

 név, mely megnevezhető, nem az örök név. A



A megnevezhetetlen: Ég és Föld alapja;  
A megnevezett: minden dolgok gyökere.”  

ga kimeríthetetlen, 
s mélységes, mint mindennek az őse.” 

ánézel, de nem látod: ezért a neve alaktalan. 
e hangtalan. 
t a neve megfoghatat-lan.”  

 visszatérés megnyugvást jelent, 

 rendszer, az Ősenergiából 
eletkezett első létforma az Alfa a kezdet, amely Ég és Föld 

n visszatér a gyökeréhez. 

zakadatlan körmozgásban működik. 
/ tekinthető az ég alatt. 

 Tao-nak nevezem.” 

ett. A generatív univerzális alap; az Ősenergia-folyamat 
végtelen hatóereje, amely Világegyetemünket szaka-datlan 

 
“A Tao láthatatlan, de hasznossá
É
„Nincs formája vagy képe, mégis létezik. 
Én nem tudom ki a szülője, ...“  
 
“R
Hallgatod, de nem hallod: ezért a nev
Megragadnád, de nem foghatod: ezér
 
Minden ezernyi változatban virágzik, 
De minden vissza is tér gyökeréhez. 
E
És a sorshoz való megtérésnek nevezik. 
E sorshoz való megtérés örök ismerete a megvilágosodás.” 
 
Megj: Az Új TF általános lét- és rendszerelméletébe illesz-kedően 
a Tao az Ősszubjektum, az EGY
k
alapja, minden ARSZO gyökere. Minde
Láthatatlan, de mindennek az őse.  
 
“Volt valami tagolatlan és mégis teljes, 
Ami az Égnél és a Földnél előbb létezett,” 
 
“S
Minden lény gyökerének /…
Nevét nem ismerem, és
 
“Az Ember a Föld útját járja, 
A Föld az Ég útját járja, 
Az Ég a Tao útját járja, A Tao pedig a maga útját járja.”  
A Tao-te-king-ből vett idézeteket ld.: I/29/275-278. o. 
Megj: Az Ősenergia az Ősszubjektum = a Tao szülője, amely 
−Világegyetemünk részeként− az Univerzumunk többi létezői-nél 
előbb létez

 



 

niver-zumunk 

Szerinte az Ősanyag nem 

voltak 

eti matematika (É) 

 legteljesebb mértékben lét és legteljesebb módon igaz, az 

nem másban van, de 

“körmozgásra” kényszeríti. Kiegészítésként célszerű elolvasni 
(III/2. f.).  
Bandi-Agara népe. A DOGONOK. “… Marcel Graule francia 
néprajzkutató felfedezése szerint ‘a függőleges sziklák akroba-
tikus falvaiban élő vadembereknél korábban elképzelhetet-lennek 
tartott gazdagságú metafizika nyilvánul meg.” “Az animizmus… 
azon a hiedelmen alapszik, hogy minden léte-zőnek, akár élőnek 
látszik, akár nem, tehát emberi, állati, növényi vagy ásványi lény, 
van személyes akarattal bíró, gondolkodó és cselekvő lelke.” 
“Kezdetben volt az Amma, /.../ Olyan kicsi volt mint egy kölesmag, 
és sima, mint egy tojás. /…/ …egyszer szétrobbant és útjára 
indította a világot. ‘Jelek jöttek létre, amelyek mindennek anyagot, 
alakot és színt adnak,’ “ (I/29/309. o.)  
Megj: Bármilyen furcsán hangzik, az Új TF felfedezése közel áll 
a DOGONOK-hoz: Minden létező a saját természeti funk-ciójának 
és szervezettségének megfelelően értelmes. U
létezőinek eredője az Ősszubjektum, amelynek Ős-robbanása 
indította útjára és működteti Univerzumunk világát. 
ANAXIMANDROSZ (610-547). 
valamely konkrét anyagfajta, hanem az “arche” /…/, az őselv 
(latinul “principium”). (I/29/13. o.)  
SZENT ÁGOSTON: “A természet minden szokásos folyama-tának 
megvannak a természeti törvényei” “… a testi dolgokba bele 
szőve testetlenül a számok szerint rendező elvek,” Megjegyzés: 
Az Új TF megfogalmazásában a termész
“Magát az okot alkotta meg Isten, amelyből a maga idejében 
eljövendő volt az ember.” (I/29/75. o.) 
AQUINÓI SZENT TAMÁS (1224-1274) “Szükségszerű /…/, hogy 
mindazokat a dolgokat, melyek a Létben való különféle mértékű 
részesedés szerint különböznek egymástól /…/ egy elsődleges Lét 
okozza…” “Ezért mondta Platón is, hogy minden sokaság elé az 
egységet kell helyezni. Arisztotelész pedig azt mondja /…/, hogy 
ami a
minden létezőnek és minden igaznak az oka…” (I/165/116-118. 
o.).  
“… fel kell tételezni valamit, ami önmaga által szükségszerű, és 
szükségszerűségének magyarázata 
ugyanakkor oka mások szükségszerűségének: és ezt min-denki 
Istennek nevezi.” (I/165/128.)  



AUGUSTÍNUS (354-430) Érzékeink a való világból csupán 
annyit mutatnak, amennyit felfogni képesek. A teljes való-ság 
helyett, annak csak korlátolt mennyiségű jeleit tapasztal-juk. S 

tethetünk (I/159/582. 

e vég-

amit nem tudunk tapasztalni, arra következ
o.).  
Megj: Szubjektum − objektum relativitás (É). 
“Ég és föld /…/ hirdetik, hogy teremtés útján jöttek létre /…/ 
szakadatlan változás a sorsuk.” (I/165/100. o.).  
GIORDANO BRUNO a velencei inkviziciós törvényszék előtt 
mondotta: "... azt hirdetem, hogy végtelen sok, a mi 
Földünkhöz hasonló külön világ létezik. Pitagorasszal a Földet 
éppoly égitestnek tartom, mint a Holdat, a bolygókat és 
csillagokat, melyek száma végtelen, s melyek együttvév
telen összességet alkotnak a végtelen térben. Ezt nevezem 
végtelen Univerzumnak." (Fordította: Koltai-Kastner Jenő.) 
ZÉNÓN „...három példázatban cáfolta a változás leg-
szembetűnőbb megnyilvánulását, a mozgást.“  „Ezek közül az 
első volt Akhileusz és a teknősbéka esete, /.../. A végtelen és a 

n nagy 

a, válto-zása, stb. Véges: minden 

véges összeütközésére alapozta Zénón ezt e látszóla-gosnak tűnő 
ellentmondást.“  
„A végtelen és a véges között feszülő áthatolhatatlan szaka-dék 
peremére sodor minket a modern fizika. A nagyo
problémáját a relativitáselmélet, a kozmológia tárgyalja, a na-gyon 
kicsi felé pedig a kvantummechanika mutat“(I/62/147. o.). 
Megjegyzés: A modern fizika nem sodor bennünket. Legfel-jebb 
az ezt állítók a szükséges természetfilozófiai ismeretek hiányában 
nem tudták megérteni problémájukat. A végtelen és a véges 
összefüggésének megoldását az Új TF fedezte fel. Végtelen: a 
Lét = az Isten = az Ősenergia, a természeti értelem, a létezés és 
áttételeninek végtelen mozgás
lét-, működés- és szervezettség forma. A végtelen Lét minden 
létforma sajátja (I/1, II/1-2. f.). 
„Zénón második paradoxona /.../. A mozgást úgy cáfolja, hogy 
rámutat: nincs abszolút mozgás” (I/62/147. o.) 
Megjegyzés: A végtelen és véges problémájának tisztázása 
cáfolja a második paradoxon állítását. Ezen nem változtat 
Zénón viszonyított mozgásról kifejtett állítása sem (II/11. f.).  

 



 

bizonyítani, hogy a 

“… a mozgást ‘valahol levés’ megváltozásaként értelmezzük. 
Tehát /…/ folyamatként fogjuk fel annak ellenére, hogy /…/ 
állapotról van szó” (I/62/144. o.) 
Megjegyzés: Amennyiben ezzel szándékozná 
mozgás nem folyamat, hanem állapot, állításának cáfolatát a 
saját fogalmazása is alátámasztja. A “valahol levés” 
létezésfolyamat, téridőszervezettségfolyamat.  
Zénón harmadik problémája /…/ az íj és a nyil paradoxon…” 

 ahol éppen van, ott éppen áll.”  

mo dig szüntelen és 

− ervezettség folyamata, változás-
lósításfolyamata.  

k, b.) a tiszta ész /.../ c.) az isteni 

“…bebizonyítja, hogy a mozgás logikai abszurditás, …” “… a 
nyílvessző minden pillanatban valahol van.” “… nincs okunk 
kételkedni abban, hogy
Megjegyzés: Az állítás félrevezető. Univerzumunkban minden 

zog és végtelenül változik, mégpe
többféle mozgással: 

önmaga “levése” téridősz
folyamata, önmegva

− külső és belső környezetváltozás folyamatával összefüggő 
helyzetváltozásfolyamata.  

− környezeti haladása 
A téridőszervezettségfolyamat (É) a “téridőpillanatok” 
egymásutánja, azonban ez csupán jelkép, mert a folyamat egy 
pillanatra sem áll meg. Nem létezik “pillanat“!  
IKHWAN-AL-SZAFA az Iszlám szabadkőműveseinek titkos 
társasága, a X. sz. közepén alakult. „...szerintük a tudás három 
forrása: a.) az érzéke
kinyilatkoztatás. Megjegyzés: más szavakkal, de lényegében 
megegyezik az Új TF állításával: a.) az érzékelés, b.) az értelem, 
c.) a környezetváltozás. 
SPINOZA B. (1632-1677) „A természet végtelen és minden 
benne foglaltatik." A természet egyetlen indivídum. A 
természet egyetemes törvényei az emberre is érvényesek 
(I/159/617. o.). “… a megismerés egyetlen eszköze az értelem, 
/…/. Elvetette /…/ a dualizmust.” “… az egyetlen szubsztancia 
/…/ nem ered mástól, hanem önmaga oka, ‘Isten avagy a 
természet’ “ “Önmagának okán azt értem, ami-nek lényege 
magában foglalja a létezést; vagyis azt, aminek természete csak 
mint létező fogható fel.” “…egyedi létezők Spinoza szerint nem 
mások, mint az egyetlen szubsztancia modus-ai, …” “Istenen a 



feltétlenül végtelen lényt értem, azaz a végtelen sok attributumból 
álló szubsztanciát, amelynek mindegyike örök és végtelen 
lényeget fejez ki.” (I/29/165-166. o.)  

ARTES, R (1596-1650) a világot nagy mecha-nizmusnak 

Megj: Az Új TF szerint: Ősenergia ⇒ Ősszubjektum (EGY = ω 
Ősrobban = α ) ⇒ a Szubjektumok végtelen sokasága ⇒ majd a 
sokaság összeolvadása ⇒ ω-α. 
DESC
fogja fel, amely az ok-okozat örök-változatlan törvénye szerint 
egyetemes érvényű, örök törvények szerint működik (I/159/613. 
o.).  
“…az okozatok bizonyítják az okokat.” (I/29/161. o.) “Ami a 

t szubsztanciális egysége.” (I/29/162. o.) Megj: 

. o.) “… észrevettem, 

szervezettségi szintjének megfele-

szeti 

int a gondol-kodás.” 

ja, amely az 

mozgás végső okát illeti, nekem úgy tűnik, hogy nyilvánvaló, 
miszerint az nem más, mint Isten, …” (I/29/161. o.). Megjegyzés: 
(V/14. f.) 
“Lélek és a tes
A lélek a teremtővel együttműködve változó szubjektív értelem és 
érzelemvilág. De gondoljunk a dogonok animizmu-sára is. 
Továbbá (8. f.). 
“… az a képesség, amelynek révén helyes ítéletet alkotunk 
/…/ tulajdonképpen ez az, amit józanésznek nevezünk, …” 
(I/29/154. o.) “…észrevettem, hogy a tudományoknak filozófiá-ból 
kell meríteniük valamennyi elvüket, a filozófiában pedig biztos 
elveket nem találtam, azért úgy gondoltam, hogy min-denekelőtt a 
filozófiában kell biztos elveket megállapítanom. /…/ ez a 
legfontosabb dolog a világon, …” (I/29/155
hogy ez az igazság: gondolkodom, tehát vagyok, /…/ 
úgygondoltam, hogy aggály nélkül elfogadhatom a filozófia első 
elvének, amelyet kerestem.” /I/29/156. o.)  
Megj: Minden létező a saját 
lően “gondolkodik” (8. f.) Másrészt itt is belép a Szubjektum-
objektum relativitás (É). Minden ARSZO rendelkezik termé-
értelemmel és „gondolkodik“. 
“… felismertem, hogy olyan szubsztancia vagyok, amelynek egész 
lényege, vagy természete nem egyéb, m
NEWTON, ISAAC (1643-1727). A klasszikus mechanika, az 
egyetemes tömegvonzás törvényének megalkotó
egységes fizikai világkép alapjává vált.  
KANT, IMMANUEL (1724-1804). Nevéhez fűződik az első 
tudományosan megalapozott bolybókozmogónia.  

 



 

.” (I/29/171. o.) “Az ész azonban ezeket gondolja 

 önmaguk-ban még 
hez érzékelési 

. 
 

nek 

zófia nagy alapkérdései közé tartoztak pél-dául: 

ad akarata? 

sul, ennyiben 

történész, nyelvész, jogász, 
gadta el az abszolút térről és 

“Kant szerint az érzékelés /…/ és az ész /…/ egyaránt jelentős 
szerepet játszik a világ megtapasztalásában.” (I/29/170. o.) “A 
külső ingerek keltette /…/ érzetekből /…/ adódó szemléletek /…/ 
csak jelenségek
is /…/ fogalmakat /…/ alkotva róluk.” (I/29/172. o.). Megj: A 
kommunikálás során érvényesül a Szubjektum − objektum 
relativitás. (É). 
“Tapasztalásunk tárgyai /…/ tapasztalati szemléletekből és az ész 
tiszta fogalmaiból állnak” “Az a priori fogalmak
nem eredményeznek ismeretet a tárgyakról. Ezek
szemléletekre van szükségük. Ezek fogalmi össze-kapcsolása 
alkotja tapasztalatunk tárgyait” (I/29/174. o.).  
Megj: vagyis a tárgyak kvantummechanikus képét
“Hogy a dolgok milyenek valójában (magukban) sohasem
tudhatjuk meg bizonyosan. Csak azt tudhatjuk, milyen
mutatkoznak a dolgok számunkra. (I/29/176. o.). 
“A Kant előtti filo
− véges vagy végtelen-e a világmindenség térben és időben ? 
− van- az embernek halhatatlan lelke és szab
− van-e Isten? 
Kant /.../ úgy vélte, hogy ezekről a kérdésekről sohasem 
szerezhetünk biztos tudást, ...“ (I/29/177. o.) 
Megj: Az Új TF az első és utolsó kérdésre reális megoldást 
fedezett fel: (3. f.), (V/14. f.). A középső esetben nem jó a kér-dés 
feltevés, így arra jó válasz nem adható. Az Ember értel-mének 
minden alkotása a környezetébe is tárgyia
halhatatlan. Van szabad akarata, amennyiben a létszükséglet 
meghatározásának és realizálásának kérdéseiben dönt, vállal-va 
hatásának környezeti értékítélet következményeit. 
LEIBNIZ (1646-1716) filozófus, 
matematikus és fizikus. Nem fo
időről szóló elméletet. Elsőként kimondta az energia meg-
maradásának elvét. (I/29/168. o.) 
Filozófiájának néhány fő tétele: 
− “Nincs semmi az értelemben, ami ne lett volna meg már 
előbb az érzékekben (Szt. Tamás), kivéve magát az értelmet.”  



− “Az egyszerű szubtanciák /…/ nem anyagi atomok (mint 

k”.  

 teljesen egyforma monász.”  

lkül 

lt létezésfolyamat keretében formálódik. 

ad-nak 

Demokrítosznál és Epikurosznál), hanem erőegységek, 
“metafizikai ponto
Megj: ARSZO-k = energiarendszerfolyamatok. 
− “Nincs két
Megj: Nincs két teljesen egyforma ARSZO. 
− “Semmi sem jön létre elégséges ok (alap) né
(Arisztotelész).” 
− “A monászok ‘előre megszabott összhangjának’ /…/ távolabbi 
oka Isten.” 
Megj: Az ARSZO-k összhangja a környezet (végsősoron a 
Teremtő) által orientá
“A világ dolgainak és egészének is elégséges alapja a léte 
okát önmagában hordozó szubsztancia, vagyis Isten. (Szt. 
Tamás).”  
− “Az ész által a legjobbra determináltatni annyi, mint szab
lenni.” (I/29/168. o.). 
L. FEUERBACH (….) “… az istenfogalom csak az ember ‘ki-
vetítése’. Nem az Isten alkotta a saját képére és hasonlatos-
ságára az embert, hanem az ember az istent. (A gondolat ősi − 
már a római Lucretius Carus is a régi görögöktől vette át.”  
Megj: ld.: Új TF V/14. f. 
EINSTEIN, ALBERT 1879-1955). Az energia a tömeg és a 
mozgás összefüggésrendszerének törvénybefoglalása új 
alapokra helyezte a tudományos munkát, új távlatot nyitott az 
Emberiség számára. "... élete utolsó pillanatáig hitt abban, hogy 
vannak olyan alapvető törvények, amelyek egyaránt szabályozzák 
a csillagoknak, a bolygóknak, csakúgy, mint az atomok belsejének 
mozgását." (I//63/174. o. 15. idézet.) 
W. F. OSTWALD (1853-1932) Nobel-díjas fizikokémikus ener-
getizmusa méltatlanul hamar feledésbe merült (I/29/194. o.). Az 
Új TF energetizmus-filozófiájának egyik előfutára. 
LORENZ, KONRAD (1903-1989). "Mi biológusok is meg vagyunk 
győződve arról, hogy a világegyetemben speciális és általános 
törvényeket magábanfoglaló egyetlen és önmagában 
ellentmondásmentes elv uralkodik: A speciális törvényeket vissza 
lehet vezetni elvben az általánosabbakra." "Minden létező (...) 
kozmikus keletkezési folyamatban materiális elemekből jött 
létre, és benne még ma is érvényesülnek ugyanazok a 

 



 

azt 

szönhetik, amely a 

el; hogy az ember azért képes gondolkozni, 

g ezt a rokonságot a világgal, mintegy 

z minden dologban az örök szellemre, akkor 

 ALEXANDR ALEKSZANDROVICS (1885-l925) és 

törvények, amelyek az elemekben ural-kodtak." "... az 
összehasonlító magatartás-kutatás egész tény-anyaga 
bizonyítja, hogy az egymással számtalan kifinomult 
jellegükben összevethető mozgásminták hason-lóságukat 
olyan genetikai programnak kö
törzsfejlődés során pontosan úgy jött létre, mint a testet 
felépítő összes szerv programjai." (I/91/30., 33. és 117. o.). 
Megj: ELŐRE LÁTTA AZ ÚJ TF VONATKOZÓ RÉSZÉT, amely az 
egész Univerzum minden létezőjének lét- működés- és 
szervezettségformájára általánosítható.  
RABIN-DRANATH TAGORE. Nóbel-díjas indiai költő és filozó-fus 
“… India felismerte azt a nagy igazságot, hogy összhang-ban 
vagyunk a Természett
mert gondolatai összhangban állnak a dolgokkal; hogy a 
Természet erőit azért tudja felhasználni saját céljaira, mert az 
ember ereje összhangban van a mindenség erejével, és az ember 
céljai sohasem lehetnek tartósan ellenséges összeütközésben a 
Természet céljaival.”  
“Amig az ember nem érti me
börtönben él, amelynek falai idegenül és ellensége-sen bámulnak 
rá. Ha azonban ráére
fölfedezi a világ értelmét, amelybe bele-született. Akkor megismeri 
saját valódi lényét és a Minden-séggel összhangban levőnek érzi 
magát…” (I/29/239-240. o). 
HUBBLE, EDWIN POWELL (1889-1953) felfedezte, hogy a 
Metagalaxis tágul. 
FRIDMANN,
LEMAITRE, GEORG (1894-1966) feltételezték, hogy az 
Univerzum pontszerű állapotból, robbanás útján jött létre. 
GAMOV, GEORGE (1904-1968) azt állította, hogy a robbanás 
maradványaként léteznie kell néhány Kelvin-fokos háttérsu-
gárzásnak. 
PENZIAS, ARNO (1925-) és WILSON, ROBERT (1936-) 
felfedezték a Gamov által megjósolt háttérsugárzást. Ezért Nobel-
dijat kaptak 1978-ban.  

Igy látszólag a NAGY BUMM Fridmann-Lemaitre elmélete 
bizonyítást nyert.  



Megj: Ahol nincs energiarendszer, ott nincs tér, nincs idő 
cs működés, nincs szervezettség. Az energia tárgyiasu-lása 
onyos hőmérsékleti határok közötti s

nin
biz zervezettség-lehetőség 

is, 
tov
− 

zonyt. 

ubjektumát pedig mégkevésbbé." "Ez az új 

BJEKTUM−OBJEKTUM RELATIVITÁS (É) 

3. 
zelí
koz
sze
elm
Néh
a. 

szavak 

en szerepel Arisztotelész-nél. Bizvást 

határokkal realizálódik és vannak olyan hőmérsék-leti határértékek 
amelyeken feltételezhetően megváltozik az energia 

ábbszerveződése: 
Az Univerzum Ősrobbanást követő áramlás- és táguló tér-
folyamata lelassul, majd visszafelé indul. Az idő- és válto-
zásfolyamat végtelenül a jövőjébe tart. 

− Az Univerzum energiaáramlásának irányváltozásával össze-
függő új jellemzői: az áramlás növekvő sebessége, a hő-
mérséklet emelkedése, a térben meglévő tárgyiasult objek-
tumok folyamatos visszabomlása. Az általuk betöltött tér 
folyamatosan csökken, amíg eléri a maximális hőmérsék-let-, 
max. forgás és energiasűrűség, minimális tér vis

BIBLER V. SZ. "Korunk elméleti forradalma (...) eddig még 
nem tudott létrehozni semmiféle új elméletet a teoretizálás 
radikálisan uj sz
szubjektum és tárgy egyenlőre még nincs meg, csak a 
kétkedés (...) hogy a klasszikus szubjektum (és tárgy) valóban 
egyedülálló és sérthetetlen lenne." (I/13/193. o.) 
AZ Új TF felfedezte. = ABSZTRAKT REÁLIS SZUBJEKTÍV 
OBJEKTUM és SZU
fogalomkörében. 

Amint az már eddig érzékelhető volt sok gondolkodó megkö-
tette, de ők sem találták meg azt az általános vonat-
tatási felépitményrendszert, amelyet a korszerű termé-
tfilozófia és benne a reális, működőképes társadalom-
élet megkövetel.  
ány elképzelés: 
Arisztotelész számtalan állítása, gondolata eredetiben, vagy 
módosítással ma is korszerűnek mondható. Igy pl.: A létezők 
természetét vizsgálni annyi, mint fennállásuk elvét, alapját 
vizsgálni elvonatkoztatással. A természetforma is, anyag is, 
tudatos cél is. A világ mozgó anyagból áll. Kifejezései, a 
nem mindig egyeznek a szó hétköz-napi értelmével. Pl. az 
anyag oly tág étrelemb
mondhatnánk helyette „valami-"t, vagy „minden-"t, esetleg „
létező-"t. Lét-tanában hangsú-lyozta a lét egyetemességének 

 



 
az egyes, a konkrét anyag és az általános összefüggését. A 
földi történést az ég irányítja stb. 

“… Arisztotelész szemében az érzékelhető egyedi dolog az igazi 
valóság, …” (I/165/85.),  
Megj: Ez nincs így. Ennek ellenére sok ma élő híres tudós is 
átvette. A valóság ténye alapvetően független az érzékelés-től. 
Az érzékelés képességtől, helyzeti lehetőségtől és a 
Szubjektum−objektum relativitástól (É) is függ. 
“… arra következtet Arisztotelész, hogy kell lennie egy első 
tevékeny létezőnek, melynek tevékenysége örökkévaló és 
végtelen, mert nem keletkezett és semmi sem korlátozza, ezért 
tiszta valóság (energeia, actus purus) azaz anyag-talan, vagyis 
tiszta szellem.” (I/165/93. o.) 
Megj: Az Új TF felfogása szerint a Világmindenség Ősener-giája 
a Lét az Isten a végtelen mozgató, Univerzumunk számára 
Ősszubjektuma az első mozgató (4. f.). 
ant rendszere a maga korában jelentősen szolgálta a fejlő-dést. 
Hatalmas anyagot hagyott hátra, de e munka kereté-ben csupán 
a lényeggel lehet foglalkozni. "A tiszta ész kritikája." "A gyakorlati 
ész kritikája" és "Az itélőerő kritikája" c. könyveiből kitűnik

b. K

, hogy 

mészet általános itélőerő elvét, azon-ban 

lések 

goldaná 

elméletében a természet általá-nos rendszerét csupán a 
társadalmi szervezettség kategóriái alapján fogta fel. Idézve:"...a 
természeti formák abszolút célszerűségén azt a külső formát 
értem, vagy ennek azt a belső felépitését, amely olyan 
struktúrájú, hogy lehetőségé-nek szükségképpen egy erről 
alkotott eszmén kell itélőerőnk-ben alapulni." (/71/99. o.).  
Megközelítette a ter
a megfogalmazott módon és környezetébe helyezve az nem 
lehetett működőképes. Kant érezte, hogy valami nem stimmel, 
elméletét ezért komplikálta agyon. Kereste a megoldást, 
remélte, hogy menet közben megtalálja. Sajnos nem sikerült, és 
emiatt gondolatait különböző spekulatív el-képze
zsákutcájába vitte.  
Maga is elismeri: "... elméleti eszünkre nézve kétség kivül 
megnyugtatóbb, ha ilyen kerülőút nélkül maga me
ama feladatokat, s belátásként őrizné meg őket a gyakorlati 
hasznosítás céljából. Azonban úgy áll a dolog, hogy 
elméleti képességünk nincs jó helyzetben." (I/70/5. o.)  



c. H

ozgásának gondolatába 

oldást. 

és, amely ezzel kapcsolatban vezette az volt, 

EGEL: „Számára a filozófia az abszolútumnak mint észnek, mint 
eszmének, mint szellemnek a tudománya.“ (I/165/32. o.) „... 
saját kora gondolatokban megragadva.“ (I/165/36.). 
Az örök általánost keresve elképzeléseit az általános szük-
séglet, a dialektikus mozgástörvények érvényesülését az 
−azonos szubjektum-objektum előfeltevése alapján meg-
konstruált− abszolút eszme önm
próbálta besüríteni. Elképzelését azonban nem tudta műkö-
dőképesen megalkotni, mert nem találta meg a meg
−Helyesen fedezte fel, hogy a szükséglet, valamint a Szub-
jektum − objektum viszonyból kiindulva kell megkeresni az 
értelem szerepének hangsúlyt adva. Azonban el sem tudta 
képzelni az ARSZO (É) viszonyokat.  
Ugyancsak meglátta, hogy „... ami a tudásban benne van, nem 
csupán a tárgy, hanem az én is, ...“ (I/165/156. o.). 
A Szubjektum − objektum viszony, a Mindenség egészére 
kiterjedő olyan viszonyrendszer, amely nem sűrithető csupán a 
hegeli társadalomelmélet keretébe. A módszere sem volt 
megfelelő. Lényegében ez az oka annak, hogy kitűnő gon-
dolataihoz főzött következtetései nem vezettek sikerre. 
Nagyszerű meglátása, hogy "... minden valóság a 
magánvalósága szerint törvényszerű" (I/56/84. o.). "Hegel 
felismerte, hogy minden folytonos mozgásban, változás-ban 
van. (...) A törekv
hogy megtalálja "a belső összefüggést a mozgás-ban és a 
fejlődésben" s kimutassa azt a törvénysze-rüséget, amely 
(...) minden területen érvényesül. (...) Valójában Hegel nem 
tudta a maga elé kitűzött feladatot következetesen 
megvalósítani." (Idézet az Erdei László által írt bevezetésből. 

; hogy az 

(I/54/ XIII-XIV.o.). 
"Hegelnek fel kellett adnia ezt a kísérletet (aminthogy fel is 
adta −mondja− már a Fenomenológiában is) az azonos 
szubjektum-objektum gondolati talaján", írja J. Habermas az 
"Arbeit und Interaktion, in: Technik und Interesse. Frank-furt am 
Main 1968. (I/110/12. o.). 
− Hegel állítása szerint a fogalmak, az eszmék dialektikája 
hozza létre az anyagi valóságot. V. I. Lenin szerint "A dolgok 
dialektikája hozza létre az eszmék dialektikáját..." Az igazság az 
Új TF elméleti rendszerének alkalmazásával az

 



 

ői. 

alóban nem egyéb, mint önmaga ellen-téte, a semmi." „A 

 nem lehet 

s a semmi egysége nem lehet 

 lét- és rendszerelmélete felfedezte a 
megoldását (röviden 1. f.).  

d.  hét olyan „világrejtély" van, 
nem ismerjük és nem is 

redete, 

eszmék is-, az anyagi dolgok is olyan szimbólumkörök, ame-lyek 
a természeti létezés során elért szervezettség létfor-májának 
jellemzői. Ha ezeket a létformákat a létezők ere-dőjére vezetjük 
vissza, akkor a dolgok eredője az elemi Lét a tőle 
elválaszthatatlan természeti funkciójával és tulajdonsá-gaival, 
amelyek a létezés-, a fogalom- és eszmekör ered
−Hegel léttanában a Lét kérdését sem megfogalmazni, sem 
megoldani nem tudta és így a hamis állítására épített 
konzekvenciái sem lehetnek jók. Szerinte „A tiszta létnek 
nincsen tartalma, sem önmagától, sem mástól nem különbözik. 
Tehát v
lét és a semmi egysége a levés." (I/159/655. o.). 
Megj: Nem létezik tartalom nélküli lét. Önmaga
egyenlő mással, de ha egyenlő lenne nem lehetne önmaga 
ellentéte, és ha önmaga ellentéte lenne nem lehetne semmi. Ha 
a lét semmi, akkor a semmi é
levés.  
Az Új TF Általános
kérdéses problémák 
Du Boys Reymond szerint
amelynek biológiai magyarázatát 
ismerhetjük meg soha. Ezek: 
- anyag és erő lényege, 
- a mozgás e
- az élet keletkezése, 
- a természet célszerűsége,  
- az érzékelés és tudat keletkezése, 
- a gondolkodás és beszéd eredete, 
- az akaratszabadság kérdése 
(I/7/254 o.) 
Megjegyzés: Az Új TF I-II. köteteiben Du Boys Reymond 7 
világrejtélye megoldásának felfedezése megtalálható. 
Az ókori filozófusok örök, nem teremtett és soha el nem 
múló valóságnak tekintették a 

e. “
világot. Felfogásuk szerint a 

lt, s fennmarad örökre. Ennek az 

 

kozmosz /…/ mindig vo
elképzelésnek a gyökerében az, az alapelv állt, hogy sem-miből 
semmi sem lesz (ex nihilo nihil fit). A keletkezés és elmúlás, a 
sokfajta és sokszínű változás az örök világban történik. A



filozófia feladata, hogy ezt a sokrétű változást megmagyarázza, 
érthetővé tegye.“ (I/165/101. o.).  
Megj: Az Új TF ezt teszi. 
„A kereszténység ezzel szemben Isten teremtményének 
tekinti a világot, ...“ (I/165/101. o.) „A világ dolgai csak azért 
vannak, /.../ mert részesülnek /…/ Isten létében” (I/165/107. o.). 

/14. f.), amely alapvetően nem áll szemben sem a 

Megj: A két felfogás nem áll egymással szemben. Az örök, de 
állandóan változó Világ Isten = az Ősenergia te-remtménye és 
része (V
kereszténység, sem az ókori filozófusok fenti felfogásával. A 
Világ sokrétű változására nem mítikus-, nem hiedelmekre épülő-
, hanem racionálisan érthető magya-rázatot ad.  

Ismert tudósok véleménye a természetfilozófia általános 
igazságai megkeresésének, megismerésének fontosságáról, 
helyzetéről: 
FICHTE, JOHANN GOTTLIEB (1762-1814): "Ha találunk olyan 
tételt, mely rendelkezik m

4. 

inden emberi tudás alaptételének belső 

bizonyítanunk, (...) hogy az emberi 

enesen azt állítani, hogy nem létezik, mert mi nem találtuk 

elé állított ben-

zuk össze (...) félve, hogy igazi cél-

feltételeivel, akkor próbáljuk, hogy a külsőkkel is rendel-kezik-e; 
hogy vajon minden amit tudunk, vagy tudni vélünk, vissza 
vezethető-e rá. Ha sikerül be
tudásnak van olyan rendszere, amelynek ez az előtá-rása. Ha nem 
sikerül (...), vagy csak mi nem fedeztük fel, feltárását szerencsésebb 
utódoknak kell átengedni. 
Egy
meg, önhittség, amelynek cáfolata a komoly elmél-kedés 
méltóságán alul van." (I/37.) 
EINSTEIN, ALBERT ('1879-1955) "A fizikusok legfőbb feladata, 
hogy kutassák azokat az általános alapvető törvényeket, ame-
lyekből tiszta dedukcióval megszerkeszthető a világ képe." (I/1/114. 
o.) 
SCHRŐDINGER, E. (1887-1961) "... a tudomány különböző 
ágainak az utolsó száz év során mind szélességben, mind 
mélységben való növekedése furcsa dilemma 
nünket. Világosan érezzük, hogy csak most kezdünk elég meg-
bízható anyagot összeszedni ahhoz, hogy minden ismeretünket 
egységes egésszé olvass
kitűzésünket örökre elveszítjük szem elől: közülünk valakinek 
vállalkoznia kell a tények és elméletek szintézisére..." (I/113/ll7-ll8. 
old.) 

 



 

 tudta, hogy az általános rendszerelmélet 

ános rendszerelmélet- és természet-filozófia 

énetén, azzal a figyelemreméltó 
lkodást 

mben kifejlődni látszik a világ, mint 

TT AZ ÚJ TF RENDSZERELMÉLETÉRE. 

egközelítési 

NRAD (1903-1989): "... az ember által végezhető 

ZALAI BÉLA (1882-1915) Világviszonylatban is úttörőként látta meg 
a fontosságát-, és megkísérelte megoldani a rendszerek 
elméletének, problémáját. 
Ő maga még nem
megoldásával az általános lételmélet problémáját is megold-
hatta volna.  
Nagyszerű felkészültségével, sok helyes meglátásával, elhiva-
tottságával az egész világon talán elsőként lett volna képes 
megoldani az által
alapvető kérdését. 
AMBARCUNJAN, V. A. (1908-): "Azt szeretnénk, ha a filo-zófusaink 
annyira elmélyülnének a természettudományok elvi jelentőségű 
kérdéseinek megoldásában, hogy a filozófiai gondo-latok fáklyájával 
bevilágíthassák a modern természettudomá-nyok előtt megnyíló új 
utat." (I/1/37-38 o.) 
BERTALANFFY, LUDVIG VON (1901-): "Ha végigpillantunk a 
modern tudomány fejlődéstört
jelenséggel találkozunk, hogy (...) a tudományos gondo
kezdettől fogva elementarista tipusú elvek irányították (...), ma 
azonban a fejlődés valamennyi tudományban nem elemen-
tarisztikus, hanem totális (synholistik) típusú problémákat vet fel." 
“A világ mint káosszal sze
organizáció új koncepciója.”  
EZZEL RÁÉRZE
"Az ötvenes évektől egyre nagyobb szabásúvá vált a rendszer-
kutatás tudományos mozgalma, számos irányzat, m
mód jött létre." "Az általános rendszerelméletet nem sikerült 
felállítani..." (I/10/25-35. o.) 
"A rendszereknek egy egységes átfogó elmélete nem létezik..." 
(I/11/76-78. o.). 
Megj: Az Új Természetfilozófia általános lét- és rendszer-
elmélete felfedezte mindkét probléma megoldását. 
LORENZ, KO
oksági kutatások végső értelme, végcélja az, hogy olyan esz-közök 
birtokába jussunk, amelyekkel uralkodni tudunk a termé-szeti 
folyamatokon." "... ha ebben sikert érünk el, ez hatalmat kölcsönöz 
nekünk ahhoz, hogy segítő kézzel és szabályozó tevékenységgel 



avatkozhassunk be mindenütt, ahol értékek forognak veszélyben..." 
(I/91/48. o.).  
LUKÁCS GYÖRGY: Az egyes szférák saját belső racionalitá-suk 
alapján szerveződnek meg. A szaktudományok önön 
racionalitásuk büszke tudatában megvetéssel tekintenek a 
filozófiára, de nem tudnak megszabadulni tőle, sőt "saját 
filozófiájuk formájában belső ellentmondásuk fiktív feloldá-
sával maguknak is foglalkozniuk kell." (I/2.) 

 szükség, amelyekkel a 

b

5. Fel

J. I. PARNOV:  "... nehéz, talán lehetetlen az utóbbi években 
felfedezett tényeket a hagyományos elképzelések szűk keretei közé 
beilleszteni. A tudósok új (...) eszmék nélkül már nem tud-nak 
előrehaladni. Olyan eszmékre lenne
megfigyelt (...) jelenségeket kielégítően írhatnánk le." 
(I/106/255. o.). 
LÁSZLÓ ERVIN: "Sohasem volt még olyan történelmi kor-szak, 
amelyben ekkora szükség lett volna tudatosan irányított 
változásra, s amely oly kevés hi alehetőséget engedélyezett 
volna mint a jelenlegi." (I/88/176. o.). 

merül a kérdés, mi hát az a valódi vonatkoztatási rendszer, 
amelyre reális, működőképes természetfilozófia és benne a tár-
sadalomelmélet is felépíthető? Az Új Természetfilozófia képes 

k
s  kerül és új értelmet kap: 

−

−

a valóságos létszükséglet 

alapul szolgálni és utat mutatni az eddigi eredményeken alapuló 
orszerű elmélet felépítéséhez. Alkalmazásának "rendező 
ugárözönében" a helyére

− a kanti boldogság létezésértelme, amely a Szubjektum bővített 
önmegvalósításán keresztül az "általános természeti 
boldogság" elvében talál önmagára. 

 a hegeli szellem és az abszolút eszme "a minden működés 
természeti elvében", "természeti tudásában", "természeti tuda-
tában" leli meg a helyét.  
 a társadalmi igazság "a természeti igazság elvében" érvénye-sül. 
A Természet egész rendjében az ARSZO-k eredményes 
működése a Természet értékeinek, képességeinek olyan sze-
lektív munkateljesítménye, amely 
kielégítésének mértékében minősíti és honorálja a végzett munka 
értékét. Ezzel valósítja meg "az igazságos természeti elosztás 
elvét." A Szubjektum −illetve természeti képességei-nek, mint a 
produktum kritériumának− bővített, vagy szűkített újraelőállítását. 

 



 

SZO fejlődésének lehetőségét; amely 

"A szubjektív természeti boldogság, vagy boldogtalanság" 
valamely formájának érvényesülését. 
A természeti munkateljesítmény −mint érték− a kielégített 
létszükséglet mértékében minősíti és honorálja, ezáltal 
szabályozza minden AR
a −honoráriumtól függő mértékben− új létszükség-letek 
kiindulópontjául szolgál. Igy valósul meg a Termé-szet 
természetében a Természet igazsága.  
Ez a kritériuma az ARSZO természeti igazságosságának, csak 
ezen alapulhat a társadalom és minden elemének tartósan 
optimális fejlődése is. 

6. ISAAC NEWTON (1643-1727) a "PHILOSOPHIAE NATURALIS 
PRINCIPIA MATHEMATICA..." LONDINI MDCLXXXVII., elő-
szavában irja, "a természetfilozófia feladata, hogy a mozgó 
jelenségekből következtessen az okokra és ezeknek az okok-nak 
az ismeretében találjon magyarázatot a többi jelenségre is." 
(I/104/195. o.).  

7. A

8. A

tulajdonságaival és 

mé
alk tív aktivitást is. 

megszerzésének lehetőségét alapozza meg. 

 tulajdonság elválaszthatatlan a maga Szubjektumától. Tulaj-
donság nélkül nincs Szubjektum. Még általánosabban kifejez-ve: 
A tulajdonság általánossága a léttel egyidős, vagyis végte-len. Pl.: 
a lét tulajdonsága hogy tárgyiasult energia téridőszer-vezettség 
rendszerfolyamat létformájában nyilvánul meg, moz-gás és 
szervezettségformához is kötődik, azzal együtt válto-zik.  
A Szubjektum egyes tulajdonságait funkciója és létszükségle-tei 
minősítik. Fontosságuk mértékétől függően az egyes tulaj-
donságok megszerzése, vagy elvesztése a Szubjektum válto-
zását okozza. Ezzel azonban együtt jár a környezet értékitélet 
változása, amely a Szubjektum felértékelődését, vagy leérté-
kelődését jelenti.  

 képesség a Szubjektumnak az a tulajdonsága, amellyel funk-
cionálni és valamely létszükségletet megszüntetni képes. 
Kritériuma maga a Szubjektum, a saját 
lehetőségeivel, amely magába foglalja −a szervezettségtől függő 

rtékben− a szükséglet kielégítését célzó feladatok elvégzésére 
almas potenciális természeti tudást és szub-jek

Megszerzése valamilyen fajta megismerés-sel "tanulással" függ 
össze. A képesség elsajátítása újabb ké-pességek 



9. Máthé János: Az anyag szerkezete. A modern fizika alapjai. c. 
könyvében idézi a Chatelier-Braun elv minden ARSZO-ra 
l

10. A tendenciát a Curie féle paramágneses törvény is illusztrálja. 

zet
me

11. 
hő
− Mai felfogás szerint kb. 15 milliárd évvel ezelőtt történt az 

Az egész Univerzum csaknem tiszta energiává vált. 
− n" és hőmérsékleteken létre jövő 

yiasulások és tovább szervező-dési 

− 1

− 1

− N múltán az elektronok atommagokhoz kap-

− K

− A gáz csomósodni kezdett és kiváltak az Univerzum galaxisai 
 

nk kb. 10 milliárd éve-, és a Naprend-szer 
öldünk 

lletve a t szervező-dési folyamat 

éreg 
mok 

− gerinctelenek 0.57 

á talá-nosítható megállapítását (I/96/367. old.). 

Lényegében a hőmérséklet csökkenésével az "anyagi" szerve-
tség növekedését elősegítő erők, a termikus mozgás erőit 
ghaladják.  

Az Ősrobbanást követő termodinamikai küszöbszintek 
mérsékleti sávjai: 

Ősrobbanás. Hőmérséklete meghaladta a 100 milliárd fok C-t. 

Az ezt követő "időpontokba
energiaszerveződések, tárg
folyamatok: 

/200 mp 100 milliárd fok C: létrejönnek fotonok, elektro-nok, 
pozitronok stb. 

− 1/20 mp 30 milliárd fok C. 
/1 mp 10 milliárd fok C. 

− 3 perc múlva 1 milliárd fok C: protonokból, neutronokból 
kialakuló atommagok, fény, 73% hidrogén atommag, 27 % 
hélium atommag. 
éhány ezer év 
csolódtak. Hidrogén és hélium atomokat hoztak létre. 
ésőbb csillagászati változásokkal nitrogén-, szén-, oxi-gén-, 
sziliciumatomok keletkeztek. 

és csillagai, stb.
− A mi Tejútrendszerü

kb 6 milliárd éve keletkezett, és így tovább, pl.: a F
esetében a fejlődés, i ovább
fontosabb állomásai milliárd években: 

− szilárd földk 4.5 
− az első életnyo 3.5 
− az első őssejtek 3.2 
− algák: fotoszintetizálók 2.5 

lélegzők 1.6 
− soksejtüek 1.0 

 



 
0.43 

12. 

DR G
élette
minő ő világban 

rdulnak elő..." (I/42/66. o.) 

− növények, rovarok 
− erdők, hüllők 0.34 
− emlősök 0.23 
− előemberek 0.005 
milliárd évvel ezelőtt jöttek létre. 
Az összeállítás során felhasználtam Steven Weinberg: Az első 
három perc. Gondolat Kiadó, Bp. 1982. és Fodor L. István: 
Földön kívüli élet. Natura, 1984. c. munkáiban fog-laltakat. 

Az életről. 
ARISZTOTELÉSZ (i. e. 384-322) véleménye szerint "ahogyan a 
szavak egyes hangokból állnak, hasonlóan az élők élettelen 
részekből tevődnek össze; miként a szavak túlmennek az egyes 
hangok egyszerű összegezésén, az életjelenségek is egyféle 
többletet képviselnek az élettelenhez képest." (I/128/45. o.). 
NIELS BOHR "Az élőlények sajátságainak magyarázatát 
szervezeti felépítésükben kell keresnünk..." “Az atomelmélet 
mutatja meg az utat, amelyen haladva összhangba hozhatjuk a 
fizikai törvényeket az életjelenségek leírására alkalmas fogal-
makkal..." (I/16/19. és 38. o.). 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT: "... Mialatt az életet kutattam, az élő 
szervezeteket ízekre szedtem, de közben kezeim között elsiklott 
az élet, és végül a molekuláknál, meg az atomoknál kötöttem ki, 
ahol már nyoma sincs az életnek." (I/126/29-30 o.). 
WERNER VON HEISENBERG: "Az élő szervezeteket (...) sok, 
magasabb struktúrába szerveződött atom ruházza fel az élő 
lényekre jellemző sajátságokkal." (I/59/29. o.). 
ALFRED CASTLER: "Ha össze akarjuk hasonlítani az élő szer-
vezetet egy fizikai rendszerrel, akkor nem kristályok statikus 
rendjével kell az összehasonlítást megtenni, hanem a fizikai 
rendszerek minden jellegzetességével rendelkező disszipatív 
rendszer dinamikus rendjével. Külső környezetétől energiát kap, 
lélegzik és táplálkozik, a rendszeren belül pedig "REND"-et tart fenn 
és hoz létre..." "Meggyőződésem, hogy az élet titka meg-érthető 
a fizika törvényeiből kiindulva..." (I/20/260-261. o.). 

ÁNTI TÍBOR: "Az élő rendszerek minőségileg külön-böznek az 
len rendszerektől, vagyis az élő rendszereknek vannak olyan 
ségi sajátosságaik, amelyek kizárólagosan az él

fo



Megj: Az élet biológiai szervezettségi szinten való létezés 
(15. f.) Az Új Természetfilozófia általános létezésfogalma 
minden létezést, magában foglal, az életet is. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRODALOMJEGYZÉK (I.) 
 

Mindent felhasználtam ami a kezembe került, 
amit meg tudtam szerezni, aminek az olvasására időt 
tudtam szakítani. Minden gondolatot; amelyhez hallás- 
látás- olvasás révén jutottam, amelyek megmutatták a 
múltat, jelent, jövőt; amelyek biztatást adtak e munka 
megírásához. A pozitív és negatív tapasztalatokat 
egyaránt hasznosítottam. 

Az irodalomjegyzékben a szövegben szerző 
és cím szerint nem említett könyvekre is utalás található 
.Az ismereteket pozitív és negatív következtetésekkel
esetleg átrendezve, vagy figyelmen kívül hagyva 
hasznosítottam. 
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ÉRTELMEZŐ szótár és RÖVIDÍTÉSEK = (É) 
 

Az Új Természetfilozófia válogatott szavainak, saját felfogású 
értelmező szótára. A felfedezett valóság kifejezésére alkalmas 
mondandó legfontosabb állományát öleli fel. 
Rövidítések, jelmagyarázat:  
Új TF = Új Természetfilozófia. 
(É) = Új TF. értelmező szótár és rövidítések  
I-V/k.~ kötetének számozása 
I-V/..f. ~ fejezetének száma 



I-V/..o. ~ oldalának száma  
JIM/.. = Jegyzetek-idézetek-megjegyzések számai, pl: 2.  vagy lásd: 

2.Herakleitosz vagy Platón vagy Newton, stb. vagy … o. 
(10, f.), vagy (96. o.) e kötet fejezete, vagy oldalszáma 
További rövidítések:  
− Az Új TF köteteiben részletesebben olvasható:  

pl: (II/5. f.) fejezetben vagy (IV/82-85. o.) oldalakon. 
− Az irodalomjegyzék sorszámozott kötetében olvasható,  

pl: (I/102/48. o.) = Irodalomjegyzék sorszáma = 102. Neumann 
János: Számítógép és az agy. Gondolat, Bp. 1972. 48. oldal.  

− E kötet 19-22 fejezeteiben megjelölt könyvekből oldalszámra 
hivatkozással vastag betűvel írt idézetek olvashatók. A kap-
csolatos vékonybetűs írások az Új TF észrevételei, megjegy-zései. 
Hiánya tudomásul vételt-, egyetértést vagy későbbi össze-vont 
reflexiót jelent. 

Az (É) célja, hogy az Olvasó számára könnyebbé tegye a 
megértést, és egyben számba vegye a nyelv célszerű bővítésének és 
értelmezésének létszükséglet-kívánta nyelvi fejleményeit. E mun-ka 
csupán a kiválasztott szavaknak és a mondandónak megfelelő 
szókapcsolatok rövid jelentését értelmezi, de sok esetben ki is egészíti 
−teljesebbé teszi az eredeti mondandót 
Absztrakt Reális Szubjektív Objektum. (ARSZO) Az Új TF fel-

fedezése. Bármely létező (É) megnevezésére alkalmas általános 
individuális összefüggésrendszerfolyamat. Egyedei önmaguk 
számára: Szubjektív Objektumok- (Szubjektumok), de mint kör-
nyezeteik egyedei objektumokként funkcionálnak. Így az objek-
tumok, egymással Szubjektumokként kommunikálnak és érvé-nyesül 
a Szubjektum−objektum relativitás (É), a Rendszer −rend-
szerkomponens relativitás (É), a mikro−makro relativitás (É).  
Lét- működés- és szervezettségformáik végesek. Energiaválto-zás 
hatására, jönnek létre és ±változnak. Változásuk végtelen 
energiarendszerfolyamat. Véges létformáik magukban hordoz-zák 
a végtelen létet. 
Bármely konkrét térben és időben elhelyezkedő ARSZO – kör-nyezeti 
együttműködésfolyamattal összefüggő– tradícionális láncolattal 
rendelkezik. Téridőszervezettség-jelenfolyamatának „jelenpilla-
nataiban“ kozmikus útja jelenbe integrált tradícióinak csúcsa: a 
kozmikus kódja (É). 

 



 
~céltartalma: a létszükséglet; a környezetváltozással együttjáró 

helyzetváltozás energiafeszültségében gerjesztett érték.  
~ önmaga számára EGY rendszer a maga kozmikus kódjával és 

jövőjének kezdeti feltételével. Számára a korszerűség egymást 
követő “téridőszervezettség pillanatai” (É) azok a pontok, ame-lyek 
folyamatában a környezetével együttműködő lét- működés- és 
szervezettségformájuk-, funkciójuk-, megnyilvánul és válto-zik, a 
létszükségletek által orientált módon és mértékben. 

Civilizációs energia: A Lét- és létezés végtelenségével egyidős. Az 
Ősszubjektum Ősértelme az Ősrobbanást követő változó 
létformákkal együtt származódott- és szerveződött át létezés-
folyamatában bármely ARSZO téridőszervezettség pillanatáig elért 
természeti értelmének sajátos színvonalára és kényszer-folyamat 
hatására fejlődik tovább. Ebben a létfolyamatban a létformák 
átmenetiek. Azonban a létezésük során alkotott tudás a környezetbe 
épül és a szükség mértékében terjedve túléli alkotóját.  
Az ARSZO egész rendszere kozmikus útján szerzett tudás, amely 
“téridőszervezettségpillanatának” folyamatában ± érték-többletet 
előállító változó rendszereként létezik tovább, és működik együtt 
környezetfolyamataival. Másrészt a létezők története során az 
értelem és a képességek mind bonyolultab-bakká váltak. A kialakult 
képességek kölcsönhatásváltozást érzékelni-, értékelni-, alkotni 
tudó képessége potenciális civili-zációs energia. A szükségletek 
megoldása érdekében az ARSZO munkavégző képessége. 
A természeti értelem, −gondolkodás−gondolat−tudás−tudat−
szubjektív aktivitás a jövő szolgálatában− a Szubjektum kritikus 
cselekvőképessége a létezés szorító viszonyai között. A Szub-
jektum és célszerű képességeinek bővített újraelőállítása min-den 
alkotás, minden hatékonyságnövelés előfeltétele (8. f.). 
Felmerül a kérdés, hogy a civilizációs energiával elért többlet érték 
viszonylatában az energia megmaradásának törvénye hogyan 
képes helytállni, ha igaz, hogy a befektetett energiák összege nem 
egyenlő a hatás eredményértékével?  

A konkrét problémák megoldása során a civilizációs energiával 
előállított értéktöbblet nem csupán önmagában több, hanem a 
memóriában tárolt ismereteket új korszerűbb célrendszerbe 
szervezi. Ezzel olyan további új értéket alkot, amelynek 
működ-tetése is konkrét értéktöbbletet képes teremteni.  



dinamikus stabilitás: Az ARSZO létfeltétele, hogy állandóan 
alkalmazkodjék a változó körülményekhez. Ugyanakkor 
valamennyi lényeges létfolyamatát megszakítás nélkül 
fenn kell tartania. Egyszerre kell változékonynak és 
stabilnak lennie. 

ENERGIA minden = minden energia, ami van. Az egész Világ-
mindenséget és minden rendszerkomponensét átfogó általános-sága 
az oka annak, hogy az energetizmus és filozófiája az Új 
Természetfilozófia a saját alapelvei szerint képes vállalkozni feladata 
megoldására.  

érdek, érték = A létező vélt-, vagy valóságos létszükséglete. A 
célracionális „cselekvés” indítéka, iránya, feszültsége.  

értékek: a jövőbe vezető utak letéteményesei; a jövő dominánsai a 
problémamegoldó értékalkotás és realizálás jövőt teremtő útján. 
~ az értékviszonyok a létezési-, változási- és hatásviszonyok 

összességét átfogják; sajátosan az Embert is, annak minden 
értékével. ~a Szubjektumok és környezeteik együttműködé-sének 
szabályozó eszközei. 
A létszükséglet „emberi közösségi” méretű eltérített kifejezője a 
piaci érték. A rendszer a saját létszükségletének megfelelő 
téridőbeni értékviszonyt kénytelen összhangba hozni a közös-ség 
téridőben általánosított piaci értékviszonyával. 

érték- és értékítélet: összefügg azokkal az információkkal, amelye-ket a 
környezetváltozás hatása nyomán a dolgok, a jelenségek az adott 
ARSZO érzékletében gerjesztenek. Amelyek alapján természeti 
értelme a vélt-, vagy valóságos létszükségletét –problémamegoldás 
útján– megformálja saját érdeke szerint. 

érték-kutatás általános elméleti dimenzióinak tisztázása nélkül nem 
lehet integratív szemléletet kialakítani. A tisztánlátáshoz szükség van 
az általános alapok megismerésére.  

értékszerveződés: a Szubjektumokhoz kötött mechanizmus. Ön-
megvalósításuk, mint legfontosabb értékük jelenti létük; egyete-mes 
értékfolyamatuk szubjektív kényszerválasztásos, jövőt alko-tó 
vezérelvét. 
Az ARSZO “belső” környezetének rendszerkomponensei feletti 
hatalmi szervezet. Ezirányú működésének fontos feltétele, hogy 
rendszere érdekeinek megfelelően képes legyen befolyásolni bel-ső 
környezete objektumainak értékválasztásait. 

 



 
Ezen belső viszonyok közötti létezés fenntartása olyan együtt-
működést követel, amelyben a környezet befolyásolja az egyedi 
értékválasztásokat és egyben biztosítja rendszerkomponensei 
számára a tájékozódás és reális szükségletüknek megfelelő 
±önmegvalósítás lehetőségét. 
A belső komponens részt vesz külső környezetének -a maga-sabb 
szintű ARSZO-nak működésében sajátos szükségletei szerint. 

értékszimbólum: A külső környezet potenciális értékszimbólumai 
minden ARSZO számára a saját téridő helyzetéből távolság-
korrekciókkal, valamint a saját funkciójának, szervezettségének, 
szelektivitásának megfelelően érzékelhetők és értékelhetők. A 
környezetek miriádnyi hatása közül a Szubjektum csak nagyon 
korlátozott körű információ (hatás) felvételére és feldolgozására 
képes a környezeteivel egyeztetett nyelveken. Értékítéleteit en-nek 
megfelelő korlátozottsággal alakítja; működési lehetőségei is 
hasonlóan korlátozottak. 

érzékelés: Az ARSZO érzékszerveinek természeti értelmének és 
memóriájának képességei, valamint a Szubjektum−objektum 
relativitás (É) határozzák meg a megismerés szubjektív képet alkotó 
lehetőségét.  
A szervezettség minden szintjén az ARSZO kozmikus kódjában 
rögzített emlékei alapján érzékel. Környezetét, történeti termé-szeti 
nyelvei szerint ismeri meg. A Szubjektum funkciójának és 
szervezettségének megfelelő „fizikai”, kémiai-, biológiai-, „társa-
dalmi”, stb. érzékelés sajátos természeti nyelvek és kommuni-káció 
útján történik.  

érzéklet: Az érzékelt hatás memorizálása. A Szubjektum-objektum 
viszony és relativitás (É) szerint minden mindennel összefügg. A 
hatások érzékletei szimbolizáltak és korlátozottkörűek. 

fejlődés kényszer: A végtelen környezetváltozás, mint orientáló 
kényszerfolyamat a ±változás kényszerét is magával hordozza mind 
az ARSZO, mind a környezete számára. A környezetvál-tozás 
orientáló hatása és az ARSZO problémamegoldása örökölt 
ismereteihez képest a céljának megfelelő aktualizált értéktöbb-letet is 
közvetít környezetébe, stb. 

genetikai tradíció, ld.: információ örökletes (É). Jelenbe integrált 
összessége a létező kozmikus kódja (É). 



gravitáció: térenergia, amely az Ősenergia végtelenségével egy-idős; 
az energia elválaszthatatlan tulajdonsága. A gravitációs köl-
csönhatás energia-tömeg-függő mértékben minden szervezett-ség 
minden létezőjére hat, −a tömeg nélküli részecskékre is, amelyeknél 
helyzeti energiájuk a tömegük alapja. Univerzumunk-ban a rendszer−
rendszerkomponens (önmaga számára rend-szer) folyamatok és 
kapcsolatok átfogó hierarchikus rendjében a tágulási és szűkűlési 
időszak jellemzőinek figyelembevételével a mind nagyobb tömegű 
tárgyiasult energiarendszerek gravitációs hatásai összegeződnek. Így 
Univerzumunkban nagyon nagy mértékű energiák a makro-, illetve a 
kozmikus világban tapasztal-hatók. Az Ősszubjektumban-, az EGY 
rendszerben éri el az energiasűrűség és a gravitáció maximumát, 
amelyhez közeledve az Ősrobbanás után keletkezett kölcsönhatások 
és szervezett-ségi szintek lét- működés és szervezettség formáikkal 
együtt megszűnnek létezni.  

hatásérzékelés: Környezetváltozás, helyzetfelmérés, összefüggés-
keresés, összehasonlítás, helyzetkép, következtetés. A Szubjek-tum 
jelenfolyamatának „jelenpillanataiban” külső- és belső kör-nyezeti 
információ, amely létszükségletet indukál.  

hit: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,…” (Az Újszövet-ség 
1988-as fordításából Pál Zsidókhoz írt levele 11, 1 kivonata). 

igaz: A létfolyamatban a szükséges igaz az, ami korszerűségével kiállja 
az „elmélet” és a gyakorlat próbáját. Ez azonban azt is jelenti, hogy 
mindenkor a szükséges igaz a valóság tér-, idő-, szervezettség 
folyamatában változó, a valóság téridő tengelyén relatív (I/15. o.). 

információ: Az ARSZO és környezete közötti együttműködés; ter-
mészeti kommunikáció- természeti nyelvek közvetítésével bonyo-
lított információcsere útján történik. Az információáramlás a lét 
végtelenségével egyidős. A környezeti információ vétele és a 
Szubjektum érdekével egyeztetett reagálás, vagyis a környezet 
számára új információ a megértett hatás, ismeret, valamire való 
tudás. Termelése végtelen folyamat.  
∼ örökletes: a Természet működésének alapvető folytonossága a 

környezetváltozás hatásai által szabott feltételekhez „minden 
jelenpillanatában“ az önmegvalósítás és alkalmazkodás volt. Ezek 
szükséglet által minősített tényezőit memorizálta a kör-nyezettel 
egyeztetett természeti nyelveken. Ezekre emlékezik és ezeket 
használja fel korszerű problémáinak megoldásához. Emlékezeti 
tudás nélkül nincs működés. 

 



 
Az emlékezés olyan örökletes képesség, amelynek segítségé-vel, 
az emlékek potenciális állományából újra felidéz és érzé-kelhetővé 
teszi a korábbi ismereteket (II/4. f.)  

jelenpillanat nem létezik, miután a jelenfolyamat egy pillanatra sem áll 
meg. A szóhasználat: képzett „pillanat“, amelyet összeha-sonlítás-, 
következtetés céljára a megfigyelő kiragad.  

Jel-jelrendszerek: A környezettel való együttműködés = a kommu-
nikáció, jelrendszerek közvetítésével történik. Jelrendszer min-den 
létező, minden olyan értéke-, értékváltozása-, viszonya-, hatása, 
amely információ szerzésére, továbbítására, tárolására alkalmas.  

kezdeti feltételek: Az ARSZO kozmikus útján memorizált ismeretei 
minden „jelenpillanatában” kozmikus kódját jelenítik meg. Minden 
Szubjektum jelen pillanata kozmikus kódját és jövője kezdeti feltételét 
képezi. 

káosz: Megnyilvánulása megfigyelő és környezet (környezeti objek-tum) 
viszonyban fordulhatna elő, de az nem véletlenszerű, Csu-pán a 
külső megfigyelő előre nem tudja pontosan meghatározni.  
Sem determinisztikus, sem másfajta káosz nem létezik. Az a 
körülmény, hogy soha semmi sem történik pontosan úgy, aho-gyan 
előzetesen eltervezték, annak a Szubjektum−objektum relativitás (É) 
az oka. A megfigyelt objektumok saját helyzetekkel összefüggő 
létszükségletekkel és működési szabadságfokkal rendelkeznek − 
amelynek jövőjébe a külső szemlélőnek nincs pontos belelátása. Az 
ilyen megnyilvánulásuk ok-okozati és nem kaotikus. (V/12. f.) 

kommunikáció: Olyan ARSZO együttműködés, amelynek során a 
Szubjektumban a környezetváltozás hatása gerjeszt működtető 
energiafeszültséget, a környezetre pedig a Szubjektum reagálása 
van hatással. A kölcsönös egymásrahatás információcsere. A 
Természet általánosságában ebben a közös folyamatban realizá-
lódik a kommunikáló együttműködés, kölcsönös változásokkal.  
A hatáskommunikáció jelrendszerek közvetítésével történik a nyelvi 
szervezettség sajátos szinvonalán. 

korszerűség: önmaga számára; téridőfolyamata „jelenpillanataiban” 
nyilvánul meg. Azonban ezek a „pillanatok” alkalmasak a létező 
múltjával összefüggő kozmikus kódjának és jövője kezdeti fel-
tételének kifejezésére is. 

környezet: A Szubjektumhoz kapcsolódó korlátozott körű tér, -idő, -
szervezettség folyamat. 



~ belső: Belső rendszerkomponenseinek-, létfeltételeinek-, és 
viszonyainak tárháza. Másrészt kozmikus útja eseményeinek 
szükség által minősített, távolság által korrigált jelenbe integrált 
memóriája. 

~ külső: A térnek- az időnek- a szervezettségnek az a része, 
amelyben az ARSZO közvetlenül létezik, amelyhez különféle 
módon- különféle fokozatokban kötődik, az a mozgató erő, amely a 
Szubjektumot működésre kényszeríti. Az a létezés tér- idő- 
szervezettség folyamat, amelyben a Szubjektum léte, képességei, 
hatásai illetve önmegvalósítása érvényesül. 

~ relativitása: Minden Szubjektum a maga világának központja. Mint 
ilyen a valóságot a maga helyzetéből és képességeivel értékeli. Így 
azt más-más létszükségletekkel és azok feszült-ségével, más-más 
távolságból és távolságkorrekciókkal, más-más oldaláról, más-más 
szervezettséggel és összefüggésében stb., más-más eredménnyel 
értékeli. A miriádnyi hatás közül minden Szubjektum csak nagyon 
korlátozott körű és más-más információ felvételére, feldolgozására, 
információ alkotására képes. A más-más értékítéleteiket ezeknek 
megfelelő korláto-zottsággal alakítják ki. Működésüket is ennek 
megfelelően for-málják. A távolság növekedésével érvényesül a 
környezet relativitása. 

~ változás: A külső- belső objektumokba és viszonyaikba tárgyi-asult 
energiák változásfolyamata. Folyamatosan változtatják a 
Szubjektum léthelyzetét ezzel befolyásolják a Szubjektum és 
környezeteinek ±változásait.  

~tel való együttműködéskényszer: Minden létező környezet-
folyamatainak hatása alatt áll, amelyekre változó helyzetében 
reagálni kényszerűl. Ennek során tanulással, mind újabb isme-
retek-, mind újabb, fejlettebb és bonyolultabb, –szervezettebb– 
rendszerek alakultak ki, mind alkalmasabb problémamegoldó 
képességekkel, szabadabb cselekvő magatartásokkal. Az ener-
giaáramlás irányának jelenlegi folyamatában növekedtek a ter-
mészeti értelmi képességek, a döntések szabadságfokai, a 
szubjektív aktivitás. Ld.: a II/6. fejezetben.  

kozmikus kód: kozmikus útján az ARSZO jelenpillanatáig tartott 
története önmaga és környezeti múltja együttműködésének jelen-be 
integrált tapasztalatairól. Funkció, lét- működés- és szerve-
zettségformák, természeti nyelvek, környezeti helyzetek, stb., stb. A 
kozmikus úton szerzett információkkal természeti értelme 

 



 
munkájának segítése a jövő érdekében. Az ARSZO egésze tár-
gyiasult memória, amely jövő kezdeti feltétele. Az Új TF felfe-dezése. 

kozmikus út: Univerzumunkban minden létező kezdete Ősszubjek-
tumunkig vezethető vissza. Ősszubjektumunk Ősrobbanásától 
bármely ARSZO jelenpillanatáig szerveződött sokáttételes út. Az Új 
TF felfedezése. 

kvantummechanika: Minden létezés és viszony állandóan változó 
tárgyiasult energiarendszerfolyamat. Állapotból állapotba vezető 
átmenet. A kvantummechanika a létezők múltbeli tényezőinek a jövő 
valószínűsítésére való felhasználása. A kiszámított valószí-nűség 
oksági alapon áll, nem a véletlen terméke. Nem mikro- és makro 
létezőkkel-kapcsolatos állítás. Alaptényezői a Szubjektum 
(megfigyelő)−objektum (megfigyelt) viszonyban keresendők. A 
buddhista Asvaghósa: A hit ébredése. c. munkájában olvasható: a 
valóságot “ilyenségként” tapasztaljuk. 
Statisztikus rendszer (csoport = képzett rendszer) komponensei-nek 
−a vizsgálat céljával összefüggő− lényeges tulajdonságainak 
értelmezése sajátos módszerekkel és matematikai műveletekkel. 
Véges- végtelen és részeként folytonos-, sajátos csoportok-, 
tömegközpontú rendszerek-, és rendszerkomponenseik-, sajátos 
összefüggései térbeni-, időbeni-, szervezettségbeni eltolások 
lehetőségével.  
Ajánlott irodalom: Neumann János: A kvantummechanika mate-
matikai megalapozása. Wigner Jenő: Csoportelméleti módszer a 
kvantummechanikában.  
“… amikor a 20. század legmerészebb intellektuális kalandja, a 
kvantummechanika kibontakozott. A kvantumugrás idegen volt a 
klasszikus fizika számára. Niels Bohr annyira kétségbeesett, hogy 
még az energia megmaradásának szigorú érvényét is hajlandó 
volt föláldozni.” (I/94/361. o.) Bay Zoltán volt az, aki Niels Bohr-, a 
Bohr−Kramers−Slater elmélet- Később Heisenberg és Max Born 
értelmezésével szemben az energia megmaradást bizonyította: “Bay 
Zoltán elektron−foton ütközésben az energia és lendület 
megmaradásának pontosságát még százszorosra fokoz-ta. Ezek 
tehát szigorú megmaradási törvények, nem csupán sta-tisztikus 
átlagban érvényesek. Bothe Nobel-előadásában büsz-kén idézte Bay 
Zoltánt aki a koincidencia általa mért 0,001 másodperces 
pontosságát 0,000 000 000 01 másodpercre javí-totta! Bay mérése 



az energiamegmaradás törvényének legpontosabb igazolása.” 
(I/94/363. o.)  

“látóhelyzet”: Az érzékelés minden eltérő helyzetében, adott 
objektumnak és tulajdonságainak megfigyelése más-más 
szubjektív eredményt ad. Ez értelmezhető más-más meg-
figyelőre vagy adott megfigyelő más más tér, idő, szer-
vezettség, funkció változására is. Az eltérő “látóhelyzet” az 
időt- a jelet- a hatást- az érzékletet- a helyzet-képet és a 
ráépülő következtetéseket is korrigálhatja. 

LÉT= Isten = Ősenergia, amely létezőben = létformában = környezeti 
funkcióba tárgyiasult individuális energiarendszerfolya-matban 
ARSZO-ként nyilvánul meg. A lét általánossága a létező 
sajátosságában érvényesül. A lét és létezés energiaváltozás-
folyamata végtelen, konkrét megjelenési létformái azonban vége-sek. 
A létezésfolyamatban a véges és a végtelen egységfolya-mat. A 
véges létformák magukban hordozzák a végtelen létet. 
~-működés-, szervezettség-formák egyedei a létezésfolyamat 

örökölt láncszemei. Előzményük és folytatásuk van. Univerzu-
munkban ezek kialakulása az Ősrobbanással kezdődött (II/7. f.) 

létezés a létező jövőbe tartó jelenfolyamata (téridőszervezettség-
folyamat). A változó környezethez való szüntelen viszonyulás 
folyamat. Energiarendszerfolyamat, amely a létezőt a környezeti 
energiaáramlás irányának megfelelő folyamatos újjászületésre; 
állapotból állapotba jutó változásra-, energiatárgyiasulásra és 
tárgyiasításra; kényszeríti. Evolutiv ±irányú teremtésfolyamat. 
~vég nélküli tanulás és teremtéstartomány, amely a jelen-

folyamatkényszer során az ARSZO korszerű alkotásaként a 
környezeti struktúrába kapcsolódik. 

~tapasztalatait -±eredményeit- a környezeti együttműködés so-rán 
önmagában és környezetében tárgyiasítja. Ezzel a megér-téshez 
szükséges tartalmakat -közös természeti nyelven kódolva– 
önmaga és környezete számára is érzékelhetővé és érthetővé 
teszi.  

~olyan munkavégzést jelent, amelynek során kiemelkedő szerepkört 
teljesít a természeti értelem és a szubjektív aktivitás. 

~célja: 
–a Szubjektum számára az önmegvalósítás,  

 



 
–környezete számára a szükséges környezeti funkció 

megvalósítása. 
∼céltartalma: a környezetváltozással együtt járó helyzet-változás 

energiafeszültségében gerjesztett értékvezérelt működés. A 
létezők-, valamint céljaik és tulajdonságaik is a hozzájuk való 
viszonyban válnak értékké. 

~fenntartása: olyan együttműködést követel, amelyben a környe-zet 
befolyásolja az egyedi érték választásokat és egyben bizto-sítja 
alrendszerei számára a tájékozódás és a szükségletüknek 
megfelelő bővített önmegvalósítás lehetőségeit. Létezésének 
folytonosságát a környezeti közösségi kommunikáción keresz-tül 
a közösségi rendszerek őrzik meg. Átadják az utódoknak azt, amit 
az elődök megoldottak. 

~jelenségek téridő ábrája minden létező „nézőpontjából” eltérő 
képet mutat. A helyzetváltozással összefüggő létszükséglet minden 
létezőnél sajátosan, más-más igényekkel és feszültsé-gekkel 
jelentkezik. 

∼folyamatot szervező természeti értelem, az azt közvetítő komplex 
természeti nyelvek és szervezettségük a genetikai tradícióval 
együtt fejlődtek a maguk fejlődési „útvonalán” a korszerű ARSZO 
színvonalára. 
Ennek az útvonalnak mérhetetlenül sok döntéspontja, útke-
reszteződése volt, amikor az adott közbenső Szubjektumok 
problémamegoldó döntései alapján a más-más jövőbe vezető utak 
közül, csak a kiválasztott utakon haladhattak. 

létezni annyi, mint az egymásutániság múlt, jelen, jövő rendsze-rében a 
környezeti feltételek között-, azokkal együttműködve ön-
megvalósulni. A létezés jelenfolyamattal összefüggő funkcionális 
energiarendszerfolyamat, amely tér-idő-szervezettség környezeti 
koordinátarendszerfolyamatokban helyezkedik el. A környezet-
változás által gerjesztett –a létszükséglet feszültségében meg-
nyilvánuló- energia működtető hatására, jelenfolyamataik téridő-
pillanataiban realizálódik.  

létező = energiarendszerfolyamat = ARSZO = rendszerkompo-
nens−rendszer = önmaga genetikai tradíciója. Önmaga számára 
Szubjektum, minden más számára objektum. Szubjektum −objektum 
relativitás (É). Az Ősszubjektum Ősrobbanása óta tartó 



változásfolyamat következtében tárgyiasult –létezéstényezői által 
közvetített– korszerű eredmény. A leírt módon az Új TF felfedezése. 
Minden tradíciós döntési láncon más-más ARSZO-k alakultak ki a 
maguk lét- működés- és szervezettségformáikkal, értelmükkel, 
létszükségletfolyamataikkal, szubjektív aktivitásukkal, saját kör-
nyezeti együttműködésfolyamataikban létrejött komplex termé-szeti 
nyelvrendszereikkel, kozmikus kódjukkal. 
Mindezek Univerzumunk hierarchiájában –funkciókkal rendelkező 
rendszerkomponensekként– valósítják meg önmagukat tradício-nális 
láncolatuk csúcsán, környezeti tér- idő szervezettség folyamatban, 
saját téridőszervezettség folyamattal.  
Minden létező a környezeti funkció-, a lét-, működés-, szervezettség 
formája megismerése és környezeti helyzete mértékében 
fogalmazható meg. Ezáltal valamilyen logikai rend-ben egységesen 
kezelhető. 
~öndetermináltsága az a lét-, működés- és szervezettség forma 

komplexum, amelynek a környezettel való együttműködés 
folyamatában válik múltjának részévé a jelen; válnak láthatóvá a 
jövő lehetőségei és sajátosságai. 

~ jövőbe tartó jelenfolyamata; a változó környezetekhez való 
szüntelen viszonyulásfolyamat. Energiarendszer folyamat, amely a 
létezőt folyamatos újjászületésre; állapotból állapotba jutó 
változásra, energia tárgyiasulásra és tárgyiasításra kény-szeríti. A 
folyamatos egyensúlyi stabilitáshiánnyal összefüggő dinamikus 
működés a változás lényege. 

∼örökölt kozmikus kódjának = kezdeti feltételeinek megfelelő 
képességekkel és természeti értelemmel rendelkezik, jelen-
folyamata minden pillanatában. A Természet törvényei szerinti 
átalakulásokkal érte el korszerű funkcióját, szervezettségét és 
téridőszervezettség helyzetét. 

létszükséglet a környezetváltozással összefüggő környezeti együtt-
működés szubjektív konzekvenciája; a jelen állapottól való elté-rés 
szükségletének olyan feszültsége, amely jövő irányába ható 
energiákat fejez ki. Mint fontosságot minősítő érték dinamikus hatást 
gyakorol a Szubjektum viselkedésére, magatartására, 
tevékenységére. 
~mint a végtelen változásfolyamat által indukált értékviszony– 

sajátos természeti érdekek-, természeti értékek energiafeszült-

 



 
ségeként változtatja, működteti, szabályozza a Természetet és 
annak minden komponensét. Természetesen az Embert is. 

memória: Az ARSZO egésze. Az Új TF felfedezése. 
mikro−makro relativitás: Közöttük általános határvonalat keresni 

meddő próbálkozás, mert e fogalmak által meghatározandó 
nagyságrend megfigyelőfüggően relatív. Az Új TF felfedezése. 

Mindenség, Világegyetem, Univerzum (III/39. o.)  
Mitologikus világkép: − Komoróczy Géza írásából: "Az ókori keleti 

kultúrák világképe mitologikus volt." "A mitosz volt az a tudat forma, 
az a gondolkodásmód, amelynek törvényei szerint meg-
fogalmazzák általánosító ismereteiket, vélekedéseiket magya-
rázataikat." "... a mitologikus világkép az emberi gondolkodás, 
megismerés történetében a tudományos gondolkodás kezdeteit 
megelőző hosszú korszak világmagyarázata." "... a közvetlen 
tapasztalással elérhetetlen, megismerhetetlen dolgok, jelensé-gek 
megismerését célozza..." (I/164/185-186. old.). 

működés értékracionális „cselekvésfolyamat” értékstruktúrált kör-
nyezetben természeti kommunikáció útján „természeti nyelvbe-széd” 
segítségével.  

nyelvi szerveződés: Mindenfajta működés nyelvi szerveződéssel jár. 
Ennek során a Szubjektum szelektív és generalizált kap-
csolatrendszerben elvonatkoztatás segítségével mindent átkódol és 
egyben a tényleges hatást a környezettel egyeztetve szimbo-lizálja. 
Ez az a közös kód, amely a természeti nyelvekben tárgyia-sul és 
amelyet mind a Szubjektum, mind a környezete megért. 

Öndetermináltság: Az a lét-, működés- és szervezettségforma 
komplexum, amely a létező jelenéig tartó kozmikus útján alakult ki 
környezeti együttműködés folyamatban. Amelynek során a je-len 
multjának részévé válik és teszi láthatóvá a jövő lehetőségét. 

Önmegvalósítás: Vezérlő ereje a külső- belső környezetváltozás által 
gerjesztett létszükséglet, a szubjektív értelem, érzelemvilág, a 
memória és a szubjektív aktivitás.  
∼ képessége minden létező örökölt elemi tulajdonsága. 
Tudásképesség önmaga megvalósítására. 

Ősenergia = Lét = Isten = Ősértelem = örökkévaló. Ősi 
energiafeszültség. Téridőfolyamata végtelen, a tér-, idő-, szer-
vezettség változásfolyamatával együttműködően. Végtelensé-gének 
múltjára és jövő perspektíváira csak Univerzumunk Ősrobbanása óta 



eltelt mintegy 15-20 milliárd éves jelenfolyamat emlékeiből álló 
tényanyag alapján lehet következtetni. A többi, ezeken alapuló 
hozzágondolt következtetés. Azonban a tény-elemek mozaikszerű 
összeillesztése is adhat megoldást. 
~önmozgása során valósult meg Ősszubjektumunk –jelenlegi 
Univerzumunk- és rendszerkomponenseinek generatív univer-zális– 
alaprendszere és alkotó- értelmes együttműködése.  

Ősrobbanás /másnéven a Nagy Bumm/. Ősszubjektumunk az Ős-
robbanás „téridőpillanatában” minimális terjedelmű, maximális 
energiasűrűségű, maximális sebességgel forgó minimális pont-szerű 
térben helyezkedett el –a maga szubjektív centrumával, értelmével– 
mint Univerzumunk „magja” és „csírája”.  
Az Ősrobbanás indító lökésének hatására az energiaáramlásnak 
megfelelően kezdődő Univerzumunk maximális sebességgel forgó 
tere a gyorsuló tágulás időszakába lépett, majd fokoza-tosan, a 
gravitáció ellenerői a tágulást és forgást lelassították. Eközben 
hőmérséklete a 100 MD° C-t meghaladó értékről, kez-detben 
dinamikusan gyors lehűléssel, majd mindinkább lassulva változott. A 
hőmérsékletváltozás kényszerítő hatására alakultak ki és változtak 
tovább Univerzumunk különböző funkciójú és szervezettségű 
rendszerkomponensei. 
Az Ősszubjektum Ősrobbanásától eredő folyamatos változással, –a 
változandóságot és feszültséget egymásnak átadni képes sa-ját 
környezetükben kialakult és funkcionáló-, a környezetválto-zással 
összefüggően tovább változó– külön-külön ARSZO-kká, saját 
világrendszerekké alakul. 
Ezek, környezeteik összefüggésrendszer változásának megfele-lően 
követték az Ősrobbanás lökésének vezérfonalát. Minden létező 
környezetén át −közvetítések révén− egymáshoz kapcso-lódik és az 
Ősrobbanás óta tartó energiaáramlással együttjáró változásoknak 
enged. Ennek során pl. a hőmérsékletcsökkenés-sel együtt az 
energia egymásra épült szervezettségi szinteken különböző funkciójú 
energiarendszerekbe tárgyiasult (JIM11.). 

Ősszubjektum: Az Új TF felfedezése. Univerzumunk és rendszer-
komponenseinek generatív univerzális alaprendszere. A 
Világegyetem világfolyamata ciklikus Ősenergiafolyamat. Minden 
ciklusában, mint a mi Univerzumunk esetében is létrejön az Ómega-
Alfa vég és kezdet −a következő Univerzum Ősszubjek-tuma−, az 
EGY rendszer. Amikor az energia maximális energi-asűrűséggel, 

 



 
minimális térben, maximális forgással, maximális hőmérsékletet ér el; 
bekövetkezik az Ősrobbanás, a következő ciklus kezdete, (III/3. f.). 
∼Ősrobbanásától ered a jelenlegi tér-idő energiafolyamat meg-

határozó iránya és az a helyzetkép, amely közvetítések révén 
minden létező jelenpillanatáig kialakult. Univerzumunk és min-den 
része pillanatról−pillanatra fölemészt valamit abból az 
energialökésből, amelyet az Ősrobbanás indított el. 

Problémamegoldó alkotás: Bármely ARSZO korszerű szervezett-
ségének, értelmi színvonalának, komplex természeti nyelvrend-
szerének, kialakulása szerves kapcsolatban áll a probléma-
megoldások és alkotások egymásba fonódó láncolatával. Amely 
minden Szubjektum számára jelenbe integráltan korlátozott mér-
tékben magában foglalja az Ősszubjektum és a saját téridőfo-lyamat 
pillanatai közötti genetikai történet vezérfonalának minden állomását, 
és miriádnyi problémamegoldását.  

reakció-létszükségletakció:az ARSZO kommunikációja so-rán 
érvényesül a hatásra adott reakcióval együtt a saját 
szubjektív létszükségletével kiegészített válasz akció is.  

• a külső környezeti hatásfolyamat és a szubjektív környezeti 
lehetőségek megkeresése. Mint keretlehetőség kényszerpálya,  

• az ARSZO lét- működés- és szervezettség formája fennma-
radásának-, bővített önmegvalósításának sikere érdekében 
szubjektív együttműködés a környezeteivel.  

A Szubjektum létszükségleteinek realizálására a célhoz 
vezető legmegfelelőbb megoldás érdekében olyan em-
léknyomokat keres és választ, amelyektől sikert vár. 
Majd társítással korszerüsíti-, tanulja meg és akcióként 
alkal-mazza a szubjektív célhoz vezető legjobbnak vélt 
megol-dást. 

rendszer, rendszerkomponens a Természettudományban koráb-ban 
az E = mc

2
 kapcsán használt szavaknak: részecske, test, rendszer, 

egész, — lényegi tartalmát a rendszer és rendszer-komponens 
szavak magukban foglalják, ezért ilyen-, hasonló-, vagy kapcsolatos 
témakörökben az Új TF a rendszer és rendszerkomponens szavakat 
használja. 
A rendszerkomponensek funkciója sohasem egyezik meg az egész 
rendszerével, sőt annak érdekeivel és céljaival sem. A dolgok, 



jelenségek minden rész számára más-más jelentőséggel, más-más 
érdek-értékkel bírnak. A rendszerkomponensek már az információkat 
is másként szelektálják, majd érdekeik és érdek-lődésük szerint 
eltérő −jövőbeható− értékítéleteket alkotnak. 

rendszer−rendszerkomponens relativitás: Az Új TF felfedezése. Az 
Univerzum hierarchikus rendben működő rendszerkompo-nensek 
rendszere. Azonban minden rendszerkomponens önma-ga számára 
rendszerként is funkcionál saját érdekeik szerint, további 
rendszerkomponenseikkel, stb. A rendszerkomponens rendszerek 
relatív autonómiája azonban csak a magasabb szintű rendszer által 
megszabott határok között működhet tartósan. A 
rendszerkomponensek a rendszeren belül szakosított feladatokat 
látnak el. 

szabályozás: Az értékek (É) a Szubjektum és környezet együttmű-
ködésének szabályozó eszközei. Az értékkommunikáló érték-
szabályozás a Természet egész rendszerének irányító alap-
követelménye. 

Szubjektív aktivitás:.Az Új TF felfedezése. Az ARSZO szubjektivi-
tásával összefüggő hajtóerő. Az ARSZO minden új állapotában 
szubjektív összetartó erejének hatására marad meg és hatóerő 
hatására változik. Saját lét működés és szervezettség formája, 
létezése és bővített önmegvalósítása érdekében a külső és belső 
környezeti objektumokkal szemben kifejtett magatartása; látszó-lagos 
önzetlensége is közvetve a szubjektív érdekét szolgálja. A szubjektív 
aktivitás a domináns, amely minden létező elválaszt-hatatlan sajátja, 
ld. még: a fizika területéről (V/4.f., TK/749.).  

Szubjektív Objektum röviden Szubjektum. Önmaga számára min-den 
létező. Olyan elemek kombinációja, amelyek mindegyike külön-külön, 
más-más funkciót tölt be rendszerkomponensként. Együttes 
rendszerüknek ugyancsak más a funkciója. A létezés során mégis a 
Szubjektum önmegvalósítását és környezeti együttműködését 
realizálják. 
~környezeti hatásviszonyokhoz való alkalmazkodásával saját 

létfeltételeinek érvényesítését szolgálja. Egyben olyan hatalmi 
rendszer, amely saját érdekében szabályozza belső környe-
zetének rendszerelemeit. Olyan értékrendszer, amely önmaga 
számára alapvető értéket képvisel és amelyet a környezet-
folyamatok által indukált létszükségletek feszültségében kifeje-zett 
energiák működésre kényszerítenek.  

 



 
~múltjának emlékezete. A létezése során szükségesnek minő-sített 

–értékváltozásaival összefüggő– alkalmazkodásának és 
cselekedeteinek jelenbe integrált eredménye, kozmikus kódja. 
A kvantummechanikát nem Einsteinnel szemben álló korunk jeles 
tudósai találták ki. A természet kvantummechanikája (É) mindig is 
létezett. 
Ettől azonban az ok-okozat elve nem sérül és nem kap teret a 
véletlen sem.  

~„tevékenységeit” szervezettségének és funkciójának megfele-lő 
értelme irányítja, a környezet- és helyzetváltozás orientáció-ja-, a 
szükség feszültsége- és a szubjektív aktivitás hatása alatt. 

~tradíciójának láncolata: Az Ősrobbanást követő kifejezhetetle-nül 
sok rendszer és rendszerfolyamat tradíciós láncolata közül pl. az 
emberi Szubjektum tradíciójának láncolata –durva meg-
közelítésben– a saját kisebb környezetéhez, nagyobb kör-
nyezeteihez: a Föld, a Naprendszer, a Tejútrendszer-, — az 
Ősszubjektum láncolatához kötődött. Alakult ki funkciója, szer-
vezettsége, értelme, civilizációs energiája komplex természeti 
nyelvrendszerei és kommunikációs lehetőségei.  

Szubjektum−objektum relativitás: Az Új TF felfedezése. 
 A Szubjektum = Szubjektív objektum “egy” rendszer és nem 
választható külön egymástól. A Szubjektum külsö környezeti 
funkcióval rendelkező saját létrendszer, olyan energiarendszer-
folyamat, amely külső- és belső környezetfolyamatokkal műkö-dik 
együtt. Számára környezeteiben minden objektumként funk-cionál. 
Ez azt is jelenti, hogy a Szubjektum az objektumoknak, csak a 
külső megnyilvánulásait képes érzékelni, ezért azok jövőbeni 
megnyilvánulásaira, csak következtetni képes.  
A környezettel való együttműködés során rendszerkomponen-sek 
−önmaguk számára Szubjektumok− kommunikálnak kör-nyezeti 
objektumaikkal. Csakhogy önmaguk számára ezek is 
Szubjektumok. Ezért a kommunikáló felek váltakozva 
Szubjektumokként kommunikálnak. De mindegyikük számára a 
másik objektumként nyilatkozik meg, ezért annak, csak külső 
megnyilvánulásait képesek érzékelni. Azonban az ok-okozati elv 
nem sérül és nem kap teret a véletlen sem. 

Természet minden ami létezik. A környezet a Természet része: 
korlátozottkörű energiarendszerfolyamat, térfolyamat, időfolya-mat, 
szervezettségfolyamat. 



~általános rendszernyelve ld.: természeti matematika. 
∼egymásra épült szervezettségi szintjei: 
ősenergia domináns, 
térenergia domináns, 
erőtér domináns, 
anyag domináns: 

korpuszkulák, 
elemi részecskék, 
elemek, 
szervetlen vegyületek, 
szerves vegyületek, 
biológiai élet domináns /növények, állatok, Ember/ 
stb. 

(II/7. f.): A szervezettség „genetikai” ismérvei. 
~értelmes létezői: A legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig –

funkciójának és szervezettségének megfelelő szinvonalon– minden 
létező értelmes. A Természet hierarchikus rendjében az értelem 
működése Szubjektumhoz kötött (III/1-2. f.). Az Új TF köteteiben 
gyakran használtuk a “természeti értelem” meg-nevezést, mert 
struktúrája komplex felépítésű. Azonban, hogy ez ne legyen 
félreérthető: Univerzumunkban nem létezik ARSZO-tól független 
értelem és értelmes működés.  

∼kvantummechanikája: Az Új TF felfedezése. A kvantumme-
chanikát nem az Ember találta ki, már az Ősrobbanást követő-en 
felismerhető. Egyes elemeire nagyon régen az Ember is rájött: pl: 
az upanisádok jelenségvilágnak, Buddha “ilyensé-geknek” nevezte 
őket. Kant szerint a külső ingerek keltette /.../ érzetekből /.../ adódó 
szemléletek /…/ csak jelenségek.”  
A természetben nincs ilyen név, azonban a funkció beazono-
sítható. A megfigyelő ARSZO-k és a megfigyelt külső- belső 
környezeti objektumok viszonyában tapasztalható jelenségvilág 
ilyenségei minden létezőre érvényesek; azok lét-, működés-, 
szervezettségformájától- és méretétől függetlenül. Pl. ilyen: 
Univerzumunkban a hőmérséklet és szervezettségi szintek-, a 
természeti szelekció és kiválasztás, vagy ennek keretében 
emberközeli példákkal: az immunrendszer és más szabályozók 
működése. Ilyen pl: az ártér-, a napfény-, hőmérséklet- a mély-ség- 
és magasságfüggő állat- és növényvilág, a biológiai létezők 
élelemfüggő gyakorisága, stb., stb.  

 



 
Szent-Györgyi A. Nobel-díjas is meglátta: “A Teremtő biztosan nem 
állt meg molekuláris szinten csak azért, hogy az orvosok-nak ne 
kelljen megtanulniok az elektron kvantummechanikáját. Ő maga 
nagyon érthette a kvantummechanikát, hogy ilyen eredményesen 
tudta alkalmazni. (I/94/15. o.).  

~rendjének összehangolása, működtetése az ARSZO-kban 
egymásra találó természeti értelem munkája. 

természeti  
~alkotás és tervezés módszere: Minden létező és viszonya az 
Őseneriából ered. Az ARSZO a környezettel összefüggően vál-tozó 
olyan energiarendszerfolyamat, amely magatartást kény-szerítő 
−egymásra ható− változásokat hoz létre. Az ARSZO 
jelenfolyamatában épülnek a működtető értékviszonyok. 
Az érték: létezést szervező alapelv; irány, cél, feszültség. A „van” 
és a „kell” eszmei objektivációja, amely a múltra épült jelen 
állapothoz viszonyítva felismert létszükségletet fejezi ki. 
A környezetváltozással összefüggő létszükséglet feszültségé-ben 
teremtődik; a tervezés célja a célérték.  
Az önmegvalósítás, –a változó feltételekhez való mind sokol-dalúbb 
alkalmazkodás– eszközeként szerveződik az emlékezet, amelynek 
folyamatában a működés tapasztalatait önmagában és 
környezetében tárgyiasítja. Ezzel a megértéshez szükséges 
tartalmakat “közös természeti nyelven” kódolva önmaga és 
környezete számára is érzékelhetővé teszi a jövő számára. A 
közös természeti nyelv a szervezettség növekedésével mind 
bonyolultabb saját kódrendszerekben és áttételeiken sajátosan 
érvényesül. A teremtésfolyamat eredménye a téridőben korsze-rű 
ARSZO a kozmikus kódjával.  
Az ARSZO kozmikus útja emlékeinek jelenbe integrált tára, amely 
összefonódik a környezet és a közösségi létezés ténye-zőivel. Az 
emlékezet alapja örökölt és szerzett ismeret, tudás, tapasztalat. 
A tervezés feladata a létszükséglet feloldása érdekében az 
emlékezeti információ felhasználása, majd az emlékezet és az új 
információ különbsége –a probléma– megoldása igényének 
megfelelő értéktöbblet előállítás: alkotás, teremtés.  
A természeti értelem és az önmegvalósítás képessége minden 
létező örökölt tulajdonsága; “tudásképesség önmaga megvaló-
sítására”. 
~civilizációs energia: ld. Civilizációs energiánál.  



~értelem - tudás - tudat: –a természeti intelligencia, illetve a 
civilizációs energia– a természeti tudásképességek szerkeze-tét, 
szervezettségét jelölő fogalom. Az ARSZO-kkal együttjáró végtelen 
folyamat. A Természet rendjének összehangolása és működtetése 
az ARSZO-k egymásra lelő természeti értelmének munkája és 
célrendszere. Olyan örökölt és szerzett képesség, amelyet a 
téridőszervezettségfolyamat által megszabott, de önmaga által 
kialakított létszükséglet és környezeti együttmű-ködés fejlesztettek 
ki és fejlesztenek tovább problémameg-oldás céljából. (8. f.)  
A Lét funkcióba tárgyiasult individuális energiarendszerfolya-mat 
létformájában nyilvánul meg, az értelem elválaszthatatlan a 
funkcionális rendszertől és a környezeti értelemmel való 
együttműködéstől; végső soron a Természet egészétől. Az értelem 
a Szubjektum kritikus problémamegoldó és cselekvő-képessége a 
létezés érdekében és viszonyai között. 
Minden létező-, létezés-, viszony- és hatás kódolt információ, kódolt 
tudás. Megismeréséhez dekódolni kell, vagyis meg kell tudni érteni. 
A Szubjektum természeti értelmének együttműködése környe-zetei 
lét- működés- és szervezettségformáival emlékezeti tudá-son 
alapul. A korszerű tudás megelőző tudásra épül és mű-ködtetése 
bővülő tudással jár. Az események tartós ismét-lődése tudatosulást 
eredményez. 
A korszerű tudás problémamegoldás eredménye és újabb 
problémamegoldás eszköze. Ennek folyamatában realizálódik a 
természeti értelem bővített újraelőállítása. 
A természeti tudat tudatosulás eredménye és szükséglete. A 
valóság szubjektív képe. Aktív tényező, a mult eredménye, a jelen 
szükséglete, amely jövőbe hatóan terjedve túléli alkotóját. 

~érték relativitás, érték és értékviszonyok:  Az értékek olyan 
érzékelésfüggő objektivációk, amelyekben a Szubjektum által 
felismert, feltételezett és minősített jelentőség feszültsége tár-
gyiasult. Ezen az sem változtat, ha egy közösségben, sokan 
minősítik valaminek az értékét. Ekkor létrejön a kínálatok és 
szükségletek viszonyát folyamatosan tükröző környezetfüggő 
kvantum statisztikus érték, amelyet minden Szubjektum, vélt- vagy 
valóságos létszükségletéhez és lehetőségéhez viszonyít és 
állapítja meg a számára megéri értéket. A saját helyze-teikkel 
összefüggő értékfeszültséget. 

 



 
~funkció: Minden létrendszer korábbi lét-, működés- és 

szervezettségformáinak jelenbe integrált funkcionális állapota, 
képességeinek, helyzetfolyamatának funkcionális meghatáro-
zottsága. A környezetben célszerű működés alakította és ala-kítja a 
Szubjektum rendszerében memorizált tulajdonságokat, amelyek 
jelenbe integrált célszerűsége a funkcióban –sajátos 
mozgásszervezettségében– nyilvánul meg. A funkcionálás az 
ARSZO környezetében kifejtett tevékenysége. A Szubjektum szer-
vezettségi szinvonalán működnek a funkcionáláshoz szükséges 
megismerő és „cselekvő” kapcsolat folyamatainak mozgás-
rendszerei. (II/2. f.).  

∼ fejlődés törvénye: A létezésfolyamatban a környezetváltozás 
hatására a korábbi rendből ±értéktöbblettel növelt korszerűbb rend 
keletkezik. 

~kommunikálás: létfeltétel. A Természet és minden részének 
működését-, együttműködését természeti nyelvek sokasága 
közvetíti kommunikáció útján. A dolgok, jelenségek, viszonyok 
lényegét absztrakt szimbólumok, útján lehet megismerni és 
kifejezni. A létezők szimbólumvilágukhoz viszonyítva értékelik a 
környezetükből érkezett hatásokat és helyzetük változásait. 
A természeti kommunikálás és nyelvrendszerei a létezés vég-
telenségével egyidősek. Okuk a létezés, feladatuk a létezés-
folyamatok együttműködésének és szabályozásának közvetí-tése. 
(II/6. f., a természet kvantummechanikája (É).  

~létforma: A létezők rendszerjellegű szerkezetek, másnéven 
ARSZO-k. Külső környezetükben funkcionáló létezők. Létfolya-
matuk végtelen, létformáik azonban végesek.. Mindenhol 
ugyanazon alapelvek szerint épülnek fel és sajátosan működ-nek, 
változnak a környezeteikkel együttműködve. 
A létezésfolyamatban az ARSZO minden korszerű létformája 
„örökölt” láncszem. (I/1 f.) 

~matematika: A leírt módon az Új TF felfedezése. A Természet 
rendszerei- és a természeti értelem legáltalánosabb természeti 
nyelve. Amely a Lét-, a létezők-, a létezés-, a tér-idő-szerve-zettség 
környezet-, a téridőszervezettség folyamat-, stb. viszo-nyok 
kifejezésére, kommunikációjára, rendszerező elhatárolá-sára is 
alkalmas. Ezek megfelelő természeti tudás segítségével természeti 
matematika nyelvén értelmezhetők és meg-fejthetők. 



A különböző objektumok sajátos viszonyainak, arányainak, 
megállapításainak, eredményeinek, hiányainak, többleteinek, 
feszültségeinek, hatásainak, változásainak, stb., minden 
megnyilvánulásának kifejezésére szolgál. 
A számok-, és a számokkal alkotott matematikai kifejezések és 
műveletek valósága az Ember világához kötött. Az Ember 
matematikája a Természetet és jelenségeit megkísérli számok-ra, 
műveletekre, függvényekre redukálni. 
Erdős Pál Wolf-díjas matematikus véleménye szerint: “A 
matematikai tételeket nem kitalálják, hanem fölfedezik” 
(I/94/286. o.). 
Ha arra gondolunk, hogy az Ember világa a Mindenséghez képest 
a parányok paránya, akkor válik érzékelhetővé, hogy az Ember 
matematikája a természeti matematikán belül mekkora területet 
képvisel.  
Lánczos Kornél: “Szemében a matematika a természettudo-mány 
(azaz természetfilozófia) szolgálóleánya.”  
Neumann János Lánczossal értett egyet: Minden matematikai idea 
empíriából fakad, /…/. De, ha az idea egyszer megfogant, akkor 
önálló életre kel, /…/. „Amikor egy matematikai disz-ciplína 
messze elvándorol az empirikus forrásvidéktől, pláne ha 
realitásból fakadt ideáknak már második−harma-dik 
generációs leszármazottjáról van szó, egyre inkább öncélú l’ 
art pour l’ art lesz belőle. De a beltenyészet veszélyes lehet. 
/.../, megtisztulást már csak a forráshoz történő megfiatalító 
visszatérés hozhat, /.../. Meg vagyok győződve, hogy ez az 
egyetlen lehetőség a matematika fris-sességének és vitalitásának 
megőrzésére.“ (I/94/94. o.)  

~munkateljesítmény: a létszükséglet kielégítésének mértéké-ben 
minősíti és honorálja a végzett munka értékét. Biztosítja „az 
igazságos természeti elosztás elvét.” A Szubjektum és ké-
pességeinek –mint a produktum kritériumának– bővített, vagy 
szűkített újraelőállítását. Az eltérített minősítés kontraszelekciót 
eredményez. 

~nyelvek: Mindent átfogó rendje az Új TF felfedezése. Kom-
munikációk céljára hivatott jelrendszerek – nyelvi közösségek-ben 
érvényesülnek. Univerzumunkban az Ősszubjektumtól tartó 
kommunikálás ok-okozati fejlődése során érték el kor-szerű 
szervezettségüket. (9-10. f.) 

 



 
~teremtés: ld.: alkotás és tervezés módszere. 
∼térenergiák: a térenergiákat Szádeczky-Kardoss Elemér A 

jelenségek univerzális kapcsolódása c kötetének 63-73 oldalain 
Márföldi Gábor térkvantumoknak nevezi és részletesen bemutatja 
azokat) Az energia természetes állapota, a mozgás adja 
tömegüket. 

~térfolyamat: ld.: időfolyamatnál.  
belső környezetei- és környezeti rendszerkomponensei térfolya-
mattal, időfolyamattal, szervezettség-folyamattal működnek, és 
viszont. 

~téridőszervezettségfolyamat, “pillanat”: Minden létezés 
téridőszervezettség folyamat. A tér „az időben együttlétezők” 
egymásmellettiségének, az idő „a térben együttlétezők” egy-másra 
következésének, „a szervezettség a létezők kozmikus útjukon elért 
értelmes bonyolultsági szinvonalának” rendje. Az ARSZO-t komplex 
természeti nyelvrendszerei teszik alkalmas-sá a környezettel 
egyeztetett nyelvű megértésre és kommu-nikálásra. A távolság <-
vel érvényesül a környezet relativitása. 
Energiarendszerfolyamat-, időfolyamat-, térfolyamat-, szerve-
zettségfolyamat egymás nélkül nem léteznek. A Szubjektum 
önmegvalósítása saját téridőszervezettség-folyamatban reali-
zálódik. Számára- –mint megfigyelő számára– külső- belső 
környezetei- és környezeti rendszerkomponensei térfolyamat-tal, 
időfolyamattal, szervezettségfolyamattal működnek. 
A térfolyamat, időfolyamat, és szervezettségfolyamat találko-
zásfolyamata, az ARSZO jelenfolyamata = téridőszervezett-
ségfolyamata. A “téridőpillanat” csupán jelkép, a folyamat egy 
pillanatra sem áll meg. Nem létezik “pillanat”. A látványkép attól 
függ, hogy a mozgás sebességéhez viszonyítva milyen gyorsan 
vagy a „pillanatok“ milyen sokaságában kerül meg-határozásra a 
kép, −mint a fényképezésnél−. Ha hosszú az exponálási idő 
lefényképezzük a mozgást. Pl: a mozgás miatt életlen kép, vagy 
egy mozgó jármű éjjszakai felvételénél vilá-gításának képe, a 
ködkamra felvételeknél, stb, stb.  

tudat: szubjektív tapasztalatok által igazolt tudás  
~ tudatos: a tudat alkalmazása és alkalmazásának szándéka. 

Új Természetfilozófia az Energetizmus filozófiája alapját a LÉT = az 
Isten = az Ősenergia; olyan univerzális energiarendszer képezi, 



amely ARSZO-ként a Természet minden tér- idő- szervezettséghelyi 
modelljét, rendszerét, viszonyát, működését, változását magában 
foglalja. 

Új Természetfilozófia lételméleti állításai a Természet minden általunk 
ismert és ismeretlen tényezőjére érvényesek, bármely térségben és 
időben helyezkedjenek is el. Sajátosan vonatkoz-nak azok létére, 
létezésére, lét-, működés- és szervezettség formájára, funkciójára, 
értékrendjére, változására, stb.  

Univerzum. A Világegyetem működése a végtelen Ősenergia 
jelenfolyamatában ciklusosan változó Univerzumok létformáiban 
realizálódik..  

Univerzumunk a jelenlegi Univerzum Ősszubjektumunk Ősrobbaná-
sának energiájából tárgyiasult különféle fajta, rendű, funkciójú, 
szervezettségű rendszerkomponensek és viszonyaik energia-
rendszerfolyamat közössége. Ezek a Természet hierarchikus rendje 
szerint önmaguk számára Szubjektív Objektumok; –a külső 
„megfigyelők” számára objektumok– a maguk külső és belső, tér- idő- 
szervezettség környezetfolyamataikkal és önma-guk 
téridőfolyamatában szerveződő önmegvalósításaikkal. Az 
Ősrobbanás óta megtett kozmikus úton szüntelenül változtak 
Univerzumunk  tér-, idő-, szervezettségváltozásának jelenéig elért 
“csúcsai”.  

véletlen: A Természet valóságában van mindennek elégséges oka, 
amelynek ok-okozat folyamatában nem fordul elő sem a szerencse, 
sem a véletlen. A megfigyelő ennek ellenére gyakran úgyvéli, hogy 
szerencséje volt, véletlen volt, de ez a valóságon nem változtat. 

Világmindenség, Világegyetem, Univerzum: Az Új TF szerint 
pontosabb következtetések lehetőségének megteremtése érdekében 
meg kell különböztetni a Világmindenség, Világ-egyetemünk és 
Univerzumunk fogalmát.  
A Világmindenség és a Világegyetemünk generatív univerzális 
alaprendszere végtelen Ősenergiafolyamat a maga rendszer-
komponenseivel és változásfolyamatával. Univerzumunk a Világ-
egyetemünknek csupán részét képezi. (III/3. f.). 
∼ végtelen ±teremtésfolyamat. A tárgyiasult energia lét-, műkö-dés-, 
szervezettségforma és funkció energiatárgyiasulás folya-mat. Minden 
komponense térben-, időben-, szervezettségben-, funkcióban 
változó, egymással összefüggő egyetemes evolúció. 

 



 
viselkedés, magatartás, cselekvés, tevékenység olyan munka-

végzést jelent, amelynek során kiemelkedő szerepkört teljesít a 
természeti értelem és a szubjektív aktivitás a szervezettségnek 
megfelelő szinvonalon (14. f.). 
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