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Az ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA FELFEDEZTE A 
NYELVÉSZETI CSŰRÉS- CSAVARÁS NÉLKÜLI 
MEGOLDÁST, amely képes megszüntetni a válaszfalat és 
racionális átjárhatóságot biztosít a Természet-, a Természet-
tudományok-, a Természetfilozófia és a Vallásfilozófiák 
között. 
A mű széles csapatmunka eredménye. A szerző korábbi 
szerzők munkáiból is válogatott ismereteket, és lépcsőről 
lépcsőre haladva alakultak ki a felfedezések.  

Az eddig megjelent kötetek: 
I. Általános lét- és rendszerelmélet. 1992, 2001. 
II. Általános érték- és működéselmélet. 1994, 2008. 
III. Értelmes létezők az Univerzumban és az Emberiség 1996. 
IV. Mind a maga útját járja mégis egy úton haladunk 1997. 
V. Az energetizmus filozófiája. A Mindenség Istene. 1999. 

Második átdolgozott és bővített kiadások:  
I.Általános lét- és rendszerelmélet. 2001., angolul is. 
II.  Általános érték- és működéselmélet. 2008. 

Számtalan olyan kérdésre is megoldást adnak, 
amelyek megismerésére irányuló törekvések eddig nem 
jártak átfogó sikerrel. Néhány ilyet kiemelve:  
 A Természet nyelvei, -kommunikációja, -matematikája, -működési- 

irányítási- és szabályozási mechanizmusa. Kozmikus út, kozmikus 
kód.  

 A természeti értelem-, az alkotás módszere; természeti tervezés- 
és teremtésfolyamat, a képességek teremtése. 

 Lét, létező, létezés, a környezetben betöltött funkció, a lét- 
működés- és szervezettségformák, a véges- és a végtelen. 

 Tér- idő-, szervezettség-, téridőszervezettség folyamat. 
 A Természet kvantummechanikája. 
 Rendszerkomponensrendszer relativitás-, Szubjektumobjektum 

relativitás, stb. 
E kötet alapvető mondanivalója nem tér el az 1994 

évi kiadástól, de kiegészült, célracionálisabb, 
közérthetőbb. 

 



3 
 

 
 

 
KISS MIKLÓS 

 
 

 
ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA  

 
AZ ENERGETIZMUS FILOZÓFIÁJA 

 
 
 

II/M. 
ÁLTALÁNOS ÉRTÉK- ÉS MŰKÖDÉSELMÉLET 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MÁSODIK ÁTDOLGOZOTT BŐVÍTETT 
MAGÁNKIADÁS 

 

 
 
 

 
 
 



4 
 

 
 

 
Hálás szívvel köszönöm Dr. Varjú Olgának, hogy e munka 
igazságába vetett töretlen hitével - segítő bátorításával - 
átsegített a nehéz helyzeteken. 
Köszönetet mondok a Filozófia Vitakör Tagjainak, 
különösen azoknak akik a megelőző kötetekből olvastak, 
illetve a kötet első kiadásának-, e kötet kézirata egy-egy 
részének olvasásával, megértésével, tanácsokkal, 
bírálatokkal, kritikáikkal, vitákkal segítettek, különösen Dr. 
Dudich Endrének, Prof. Dr. Benkő Ferencnek, Földi 
Tivadarnak, Dr. Detre Csabának, prof. Lontay Ervin, Pálnak, 
Horváth Katalinnak, Géczy Istvánnak, Dr. Detre Csabáné 
Lombay Kamillának, Dr. Adonyi Zoltánnak, Vitányi Pálnak, 
Agócs Józsefnek, Dr Tavaszi Ferencnek, Dr. Fáy Árpádnak, 
Bánhidi Andrewnek, Fabó Lászlónak, Bolya Istvánnak, Az 
ARSZO-, a szervezettség-, a természeti értelem-, civilizációs 
energia-, a működés, stb., kapcsán Dr. Szántó Borisznak. A 
rendszerelmélet kapcsán D. Dr. Kovács Attilának. A 
lételmélet kapcsán Bokor Leventének, A fejlődés kapcsán 
Simon Lehelnek, Deák Ferencnek,  

 
 



5 
 

Az első kiadás 
© Kiss Miklós, 1994. 
Megjelent a szerző saját kiadásában. 
Készült a Neotipp Bt. nyomdaüzemében. 
Felelős vezető: dr. Naszályi Gábor 
ISBN 963 450 7328 
 
E kötet második kiadása, valamint az első kötet második 
kiadása angol nyelven kellő fedezet hiányában nem jelent 
meg nyomdai kivitelben. Azonban részben vagy egészben 
olvasható és térítés nélkül letölthető az INTERNET-ről: uj 
termeszetfilozofia.hu Azonban felhasználása esetén a műre 
hivatkozni kell. 
 
ISBN 963 440 318 2-Ö. 
ISBN 963 440 319-0 
 
Az Új Természetfilozófia I-V. első kiadásának kötetei , 
valamint az Új TF/I/M. Kötet második kiadása megtalálható a 
legtöbb főiskola és egyetem könyvtárában, 
antikváriumokban, a Kőbányai Szabó Ervin Könyvtárban, A 
Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában, az Egyetemi 
könyvtárban, stb.. Megrendelhetők; készlettől függő 
szállítással  levélben és utánvéttel vagy személyes átvétellel
  
 
ANTIKVÁRIUM 
1095. Budapest.   
Soroksári út 18.  
Tel.: 36 (1) 215 79 72.  
E-mail: www.antikvarium.hu 
6710. SZEGED. 
Tisza Lajos krt. 59.  
Tel.: 36 (62) 315-322 



6 
 

Általános érték- és működéselmélet,  
avagy általános etológia 

Tartalomjegyzék 6 
Előszó 8 
Bevezetés 13 
1. A Természet általános rendszere és működésrendje: 
Ősenergia, Ősszubjektum, Ősrobbanás, Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektumok és komponenseik egységes értékrendszere, 
rendszerfolyamata. 

19 

2. A Létező funkcionális célszerűsége, működésrendszer teremtő 
alkotóképessége. 

24 

3. Természeti érték- és értékviszonyok 37 
4. Az emlékezeti tudás és a természeti információ szerepe a 
működésben 

46 

5. Természeti értelem „gondolkodás – gondolat – ismeret – 
természeti tudat“ 

53 

6. A természeti nyelvek és a természeti kommunikáció szerepe 
a működésben. 

62 

7. A szervezettség genetikai ismérvei. Térenergia- erőtér- anyag 
és tudásdomináns szervezettségű létezők lét- és működésformái.

82 

8. A környezeti együttműködés normatív elemei. Értékminta. 
Értékelő beállítódás. Értékcentrum.

90 

9. A természeti működés értelme és vezérelve. A célracionális 
cselekvés indítéka. 

98 

10. Önmegvalósítás. Jövőteremtés. Hatalom. 106 
11. Élet, halál, túlélés. 116 
12. A Világegyetem és minden részének összefüggésrendszere 124 
13. Tudósok által felvetett, de megoldani nem tudott problémák 
ésmegoldásaik: válogatott kérdések, gondolatok, idézetek az Új 
Természetfilozófia tükrében: 

128 

14.  Prohászka Ottokár: Föld és Ég Kutatások a geológia és 
teológiaérintkező pontjai körül. 

141 

15. Bolberitz Pál A metafizika alapjai és A lét és kozmosz c. 
könyvei 

143 

16.  Martin Rees: Csak hat szám. Az Univerzumot kialakító erők 147 
17.  Barabási Albert-László Behálózva A hálózatok új tudománya 156 
18. Dawkins, Richard A valószínűtlenség hegyének meghódítása 162 
19 Green,  Brian Az elegáns Univerzum 166 
20. Mindenség Istene.(Az ÚjTF IV/9 fejezetéből) 173 
21. Az Új Természetfilozófia állításainak bizonyítása 179 



7 
 

22. Jegyzetek - idézetek – megjegyzések. (JIM)  185 
23. (I.) Irodalomjegyzék. 211 
24. (É) Értelmező szótár és rövidítések 225 



8 
 

 
 

ELŐSZÓ 
 

A végtelen Világ megérthetetlennek tűnő titka 
mindeddig rejtve maradt. 

A fejlődés-, a felfedezések-, a találmányok −a 
környezettel való együttműködés során− szükségletek 
ösztönzésére, értelmi hajtóerőből jöttek létre. 

Az Ember eddigi ismeretei folyamatosan tárták 
fel titkaikat. Egymásra épülve mind több új ismerettel és 
mind szélesebb látókörrel bontakoztak ki. Talapzataikról az 
Ember különböző Világ-képeket és Isten-képeket is 
alkotott. Ezek sokasága kíséri végig történetét.  

Először a természetfilozófia kezdetei alakultak ki, 
majd az ismeretek bővülő talajáról szakosodva önállósultak 
a különböző természettudományok. Felgyorsult a racionális 
tudás terjedése, a természetfilozófiára is visszahatóan; 
megrendítve sok korábbi állítását a kozmosz, a tér, az idő, a 
LÉT, a létező, a létezés, stb. vonatkozásában.  

Korunk nagy gondolkodói közül sokan 
meglátták, hogy a realitásoknak megfelelő új 
természetfilozófiára van szükség. Amely együttműködve a 
tudomány reális felfedezéseivel képes elősegíteni a mind 
szélesebb látókörű megértést és az alkotó gondolkodást.  

Tudósok, filozófusok, teológusok évezredeken-, 
évszázadokon át és napjainkban is szinte 
belenyugodtak, a megoldhatatlan-, a nincs tovább 
vezető út feltételezésébe. Szinte legyőzhetetlen félelem 
gátolta az ezirányú gondolkodást és a gondolatok 
nyilvánosságra hozását; gyakran nem ok nélkül (pl.: 
Giordano Bruno, Gallilei, Newton, Teilhard de Chardin, 
valamint a sok „hűvösre tett“, megfélemlített ember és 
indexre tett munkáik példája igazolja). 



9 
 

Nehéz szembeszállni az ellentétes nézeteket 
valló, bástyáikat védő túlsúlyban lévő erőkkel. Ők a 
valóságos tények megismerésének legfőbb 
akadályozói. A TÖRTÉNELEM AZONBAN BIZONYÍTJA, 
HOGY EZEK FELETT ELŐBB-UTÓBB GYŐZEDELMESKEDIK A 
TUDÁS. 

Amikor még nem ismerték az Új 
Természetfilozófia általános lét- és rendszerelméletének, 
általános érték- és működéselméletének felfedezéseit. Az 
értelmes létezők az Univerzumban és az Emberiség reális 
viszonyait, a kozmikus utat és kozmikus kódot; a rendszer-
rendszerkomponens- és Szubjektum-objektum relativitást, 
stb. A problémákban a labirintust, a káoszt érzékelték, 
esetenként rettegve az ismeretlentől.  

 
A racionális behatolás az ismeretlen valóságba 

folyamatosan új- és új fogalmakat-, felfedezéseket-, 
elképzeléseket-, új lendületet-, új világképet teremt. 
Visszahatásuk szélesebb körű tudást-, gondolkodást-, 
gazdaságosabb gazdaságot- és rendszerkomponens 
rendszereit célracionálisabb-, eredményesebb 
működésre orientálja. 

 
Korunk alkotó fiatalok nemzedéke.  
 
Az Új Természetfilozófia szinte minden 

területen új reális sikerek útját képes realizálni.  
 
Az idősebbek-, tisztelet a kivételnek félnek az 

újtól. A szabadon gondolkodó ifjúság természetes alapokról 
az ismeretek-, a tudomány birodalmának eddig nem sejtett 
mértékű dinamikus kiterjesztését képes megvalósítani. 

Valahányszor egy Ember, vagy egy nép reálisan 
nagy feladatra vállalkozik, erői soha nem sejtett mértékben 
fokozódnak.  
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Gondoljunk a történelemben a felfedezések 
korára. Pl: Portugália XV-XVI. századi hirtelen 
felvirágzására, amikor egy kicsi nemzet egy feledhetetlen 
történelmi órára EURÓPA első nemzete; az Emberiség 
vezetője lett annak köszönhetően, hogy feltételezték a Föld 
formáját, ismeretlen tájait, majd felfedezték és 
gyarmatosították azokat, − a spanyolokkal angolokkal 
versengve. Bebizonyították, hogy a Föld körülhajózható. 
Megteremtették a XVII-XVIII. szd. ipari forradalmának 
bázisait és munkájuk jutalmául a mérhetetlen 
gazdagságot.  

 
Megvalósították Seneca időszámításunk előtt írt 

“Medea”-jának jóslatát: 
Egykoron eljő  
kései századok múlva a nap, hogy az Óceán a  
titkát elárulja: a vizekből óriás 
földrész bukkan fel, s a merész hajósok 
új világot lelnek, s Thule vég-határa  
nem lesz a földnek.” 
 
A jóslat valósággá vált. 
 
Ha Seneca gondolatát az Óceán helyett az 

Univerzumra vetítjük, bátran állíthatjuk: 
 
Egykoron eljő a nap amikor a Természet a titkát 

elárulja. Végtelen energiarendszerfolyamatában fel-
bukkan Univerzumunk, a Kozmosz, minden szintű-, 
rendű- funkciójú rendszerkomponens-rendszereinek 
egymással összefüggő folyamataival. S az EMBERISÉG, 
a „merész hajósok” a tudomány, a filozófia és a vallás 
képviselői új világot lelnek: A végtelen LÉT és létezés, a 
végtelen változás, a véges lét- működés- és 
szervezettség formák, valamint környezeteikben 
betöltött szerepeik és rendszer-komponens rendszereik 
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egymással együttműködő világát. “.., s Thule vég-határa 
nem lesz a Földnek.” 

 
Egy eszme, ha az ifjúság géniusza veszi 

szárnyára, szenvedélye viszi előbbre múlhatalan 
igazsággá tudja tenni azt, ami száz és száz 
nemzedéknek csak vágyálma volt.  

 
A történelem bizonyítja: minél mélyebb-, 

általánosabb rendező elvekre volt szüksége az Embernek 
tudatosan vagy öntudatlanul annál inkább előtérbe kerültek 
a természetfilozófia kérdései. 

 
Galilei: „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.” 

 
A természeti működés-, a tudás-, a tapasztalás jobb 

megismeréséhez az út a természeti folyamatok, "a természeti értelem“ (É), 
“a természeti memóriák(É)", "a természeti nyelvek"(É), „a természeti 
kommunikáció”(É), a kozmikus út (É), kozmikus kód (É) és kozmikus 
viszonyok megismerésén keresztül vezet, ld.: I/88, illetve I/93/1, 2, 8, 9, 10. 
fejezeteiben.  

 

Ez az út vezet az Univerzum értelmes 
létezőivel való reális kapcsolatfelvételhez is. 

 
A természetben nincs teljesen új dolog. Mindennek van 

előzménye. Az Új Természetfilozófia ismereteinek elsajátításával 
feltárulnak a „természeti értelem”, a „természeti memóriák”, a 
„természeti nyelvek”, a „természeti kommunikáció” titkai. Rendszerük- 
és működésük megértése kibővült látókörrel és további új ismeretekkel 
képes segíteni értő művelőjét. 

 
Korunk emberének nagyobb szüksége van a 

természetfilozófia igazságainak megismerésére, mint az Emberiség 
történetében bármikor volt. Ennek kiemelkedő fontosságát talán másként 
fogalmazva, de számos elismert tudós megállapította. Néhányuk 

véleményét a jegyzetekben idézem4.: Plinius, C. Fichte, Johann Gottlieb, 
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Albert Einstein, E. Schrődinger, V. A. Ambarcumjan, Konrád Lorenz, Ludvig 
von Bertalanffy, Je. I. Parnov, Lukács György, Prohászka Ottokár, 
Szádeczky-Kardoss Elemér, Szent-Györgyi Albert, Stephen W. Hawking, 
stb., stb.  

Az Emberiség elhalt és élő nagy gondolkodói 
kellő ismeretek hiányában nem találták meg a LÉT és 
létezés kérdéseire az átfogó racionális megoldásokat. 
Voltak, akik úgy vélték nem is lehetséges. Azonban világító 
gondolataik, gondolatfoszlányaik tovább élve az Új 
Természetfilozófiában egymásba fonódó fényözönné 
egyesülve a mindenkori kozmikus kód talapzatáról 
megvilágítva az utat vezetnek tovább a jövőbe. 

Az Univerzum történetét esemény-sorozatainak 
természeti nyelvekben kifejezett- és rendszer 
komponenseibe tárgyiasult természeti memóriái 
tartalmazzák.  

A jövő tudásának fejlődésével, a múlt memorizált tényeinek 
feltárásával, valamint a létezés szükségszerű új ismereteivel sikerül olyan 
korszerű rendszerfolyamatot működtetni, amely az ismeretek kozmikus 
útján a teljesség irányába tart. 

Az Új Természetfilozófia igazságai ellenőrizhetők 
és bizonyíthatók.   
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“Mit ér a tanács ott, hol összevész  
a konok szándék és a józan ész?”  
Shakespeare. Idézet Makai Mihály: 
Megáll az ész? c. k.-ből. I./110./137.o. 

BEVEZETÉS 
 
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy az emberek, közösségek, 
társadalmak elbizonytalanodnak a lehetséges és a 
követendő értékeket, a helyes cselekvést illetően.  
A külső és belső környezeti változásokat nem tudják a 
szükséges biztonsággal és gyorsasággal követni, nincsenek 
felkészülve a helyes döntések meghozatalára. Zűrzavar 
tapasztalható a filozófiában, az ideológiákban, a 
politikákban, a gazdaságban, a gondolkodásban a 
magatartásban egyaránt. 

A bajok orvoslásának igénye az egész világon 
sürgeti e bonyolult problémakörök valamilyen általános 
elméleti megoldását. Azonban az érték kutatás elméleti 
dimenzióinak tisztázása nélkül nem lehet integratív 
szemléletet kialakítani.  
Az elméletet olyan alapokra kell felépíteni, amely képes az 
általánosságának megfelelően működő felépítményi 
rendszer teherviselésére. 

 
Az “értékek” átfogják az Univerzumot és annak 

minden rendszer komponens rendszerét átszövő 
értékviszonyok létezési- és hatás viszonyainak 
összességét. Sajátosan az Embert is annak minden 
értékével. Az érték problematika általános megoldására 
csakis olyan tudomány vállalkozhat, amely megfejtette a 
természeti lét- működés- szervezettség alapjait- és 
rendszerfolyamatait. 
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Az egyes tudományágak, a maguk céljai elérése 
érdekében felhasználható-, szervezettségüknek 
megfelelő sajátos módszerekkel és eszközeikkel 
törekednek e problema megoldására. Ez az oka annak, 
hogy vizsgálódásaik nem vezettek a szükséges 
általánosságú eredményre. 

A rendszerkomponensek funkciója sohasem 
egyezik meg az egész rendszerével, sőt annak 
érdekeivel és céljaival sem. A dolgok, jelenségek, 
viszonyok minden rész számára más-más jelentőséggel-, 
más-más értékkel bírnak. A rendszerkomponensek már az 
információkat is másként szelektálják; majd érdeklődésük- 
és érdekeik szerint eltérő értékítéleteket-, célokat-, 
létszükségleteket alkotnak. 
 
Ezért a legmagasabb szintű általánosságot kifejező 
témakörénél fogva az Új Természetfilozófia (Új TF) 
Általános lét- és rendszerelmélete, valamint az Általános 
érték és működéselmélet képes a feladat megoldására. 
Segítségével érthető meg a LÉT, a létező, a létezés, 
hogyan működik a Természet egésze és annak minden 
része. 

Megismerhetjük az érték- és működésproblematika 
általános lényegét. Útmutatást kaphatunk a lehetséges- és a 
követendő értékek-, valamint a helyes működést illetően. 

 
Az Új Természetfilozófia Általános lét- és 

rendszerelmélete rendszerezte- egységbe 
fogta- érthetővé tette a valóságos rendszert; az 
Általános érték- és működéselmélet pedig 
annak működését, ellenőrizhető módon.  

 
A LÉT ténye létezésben-, energiarendszer-

folyamatban /É/ nyilvánul meg. Bármely létező = Absztrakt 
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Reális Szubjektív Objektum (ARSZO) /É/ egymással 
kölcsönhatásban álló rendszerkomponens rendszerek 
rendszerfolyamatai.  

Az Általános Lét- és rendszerelméletre épül az 
Általános érték- és működéselmélet, amely szerint a 
létező létszükséglete /É/ meghatározza a célt. Mint 
értékviszony  értékek feszültségeként működteti a 
Természetet és annak minden rendszerkomponens 
rendszerfolyamatát. 

 
Azok számára, akik az ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA  

megelőző kötetét nem olvasták, az érthetőség érdekében 
fontos az előzmények legalább összefoglaló megismerése. 
Az Ember tudása nincs, és nem is lesz abban a helyzetben, 
hogy a Világmindenségben mindent teljességgel megértsen. 
A Természet teljes totalitásban való felfogása az "Egészre" 
és annak minden részére általánosíthatók; de korlátozott 
körű létrendszer megoldással, ARSZO-ként való felfogásuk 
alapján.  

Az Új Természetfilozófia alapja olyan univerzális 
rendszer, amely Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektumokként (önmaguk számára Szubjektív 
Objektumokként) /É/ a Természet minden tér- és időhelyi 
modelljét magában foglalja és ezek működésére épül.  

Minden létrendszerfolyamatnak külső- és belső 
környezete van, és azokkal saját téridőszervezettség-
folyamata kényszerpályáján működik együtt. 
Az Univerzum és bármely ARSZO kozmikus útjának /É/ 
történetét természeti nyelveken kifejezve és 
memóriájába /É/ kozmikus kódjába (É) tárgyiasult 
jelenbe integrálható „tudatalatti” memóriái tartalmazzák. 
Az ARSZO és a környezete a saját képességeinek 
megfelelően érzékel, értékel és alkot értékítéletet. 
Minden létező a környezetének része, és magával hordozza 
annak struktúráját, rendszerfolyamatát, a környezetével való 
együttkűködés kommunikációs nyelvét. Kozmikus útjának 
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történeti eseményei- és természeti értelmének teljesítményei 
egyidejüleg tárgyiasulnak nemcsak a saját-, hanem 
környezete memóriájába is mások által is hozzáférhető 
módon. 

A LÉT- és létezés ténye a létező lét-, működés-, és 
szervezettség-, valamint a környezetében betöltött 
funkciójának rendszerfolyamatában nyilvánul meg; 

tulajdonságai11.(I./93/144. o.) és képességei12. (I./93./145. 

o.)szerint. A létezés energiatárgyiasulás folyamatában 
realizálódik a lét- mozgás- működés- szervezettség forma és 

a környezetében betöltött funkció teremtése.13. (I./93./145. 

o.) 
Minden érték- és értékítélet összefügg azokkal a 

hatás-információkkal amelyeket a környezetváltozás a 
Szubjektum érzékletében gerjeszt; és amelyek alapján 
természeti értelme megformálja a létszükségletét a saját 
érdeke és "természeti erkölcsi"14  (I./93/146. o.) felfogása 
szerint. 

Az információ a környezeti együttműködés terméke és 
szükséglete. Potenciális információ minden, ami létezik. 
Minden egyes ARSZO azonban csak azokkal foglalkozik, 
amelyeket felfogni képes, amelyekre szüksége van vagy 
lehet. 
A szervezettség növelésének szükséglete az 
információk iránti igény- és az információ termelés 
növelése. Felfogásuk-, megértésük-, gyűjtésük-, 
rendszerezésük-, értékelésük-, információ termelés. 
Felhasználásuk további információtermelés. A jövő 
irányába hatóan: 
 saját részre: létszükséglet meghatározás (cselekvés- 
kényszer), 
 a környezet részére: a létszükséglet realizálása, 
információ az ARSZO viselkedéséről (közvetve ugyancsak 
magatartáskényszer).  
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 működésük egymásbafonódó kényszerpályás értéktöbblet 
előállítás. 

 
Az információk a környezeti együttműködés 

folyamatainak katalizátorai. Mind újabb ismeretanyag 
termelésére indukálnak. Eközben maguk is integrálódnak; a 
folyamatok egyre mélyebb megismerésének 
szükségletével. 

Az információfelvétel és leadás sajátos; a természeti 
nyelvi téridőszervezettség jelenfolyamat és változás-
folyamatok összfüggő természeti nyelvi és kommunikációs 
problémáival. 

 
Első hallásra a problémakör nagyon bonyolultnak 

tűnik, azonban, ha végiggondoljuk, megállapíthatjuk, 
hogy a Világegyetem egésze és annak minden 
része- így magunk is nap mint nap eszerint 
működünk.  

A problémák a Természet rendjében olyan 
természetes módon keletkeznek és oldódnak meg, hogy 
csak elenyésző részüket fogjuk fel tudatosan "élő” 
megoldást igénylő problémaként. 
A hatásérzékelés külső- és belső környezeti információ, 
amely a Szubjektum számára létszükségletet indukál. A 
végrehajtással a Szubjektum gyakorol hatást; 
hatásinformációt közöl a környezettel és abban változást 
idéz elő. Ez a környezetváltozás a Szubjektumok számára 
visszacsatolásként-, újabb hatásként is jelentkezik. 
A létszükséglet a környezettel való együttműködés 
szubjektiv következménye. 

A szükséges információ a működés 
megszervezésének-, az eredményesség növelésének 
forrása. Ezért az információ szükséglet optimális kielégítése 
minden Szubjektum működésének kritikus feltétele. 
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A létszükségletek meghatározására a Szubjektum 
jelenfolyamatában kerül sor. Emiatt a létszükséglet annak 
sajátosságaitól függő mértékben csak az akkor és ott 
érvényes helyzetre vonatkozik. Ezért az a helyzetváltozás-
folyamatnak megfelelően korrigálásra szorul. 
A térbeni-, időbeni-, szervezettségbeni távolság növekedése 
következtében is hasonló a helyzet. Ugyanis, ha kipillantunk 
a térbe, a múltba pillantunk. A távolság növekedésével az 
objektumot, múltjának mind korábbi stádiumában “pillantjuk 
meg” és akkori hatásait közvetve érzékeljük. 

A létszükséglet- és a célszerű működés 
viszonylatában jelenik meg a rendszer legegyszerűbb 
szervezettségi fokán a számára negatív, vagy pozitív 
érték: "jó" vagy "rossz", mint a Szubjektum értékítélete. 
Természetesen a szervezettség magasabb szintjein a "jó" 
vagy "rossz", a funkció és a szervezettségi fok bonyolultsági 
szinvonalának megfelelő módon jut kifejezésre. 
A Szubjektum működését környezetének értékitélete 
minősíti és honorálja  eredménnyel.  

A Szubjektum létezésének célja az 
önmegvalósítás. Törekvésének tárgya- céltartalma a 
létszükséglet feszültségében megjelenő érték, amely a 
teljesítés várható- és tényleges eredményértékétől függően 
elégedettség, vagy elégedetlenség forrása.  

Az Ember vonatkozásában még arról is kell néhány 
szót ejtenünk, hogy különösen a múltban a körülvevő 
dolgok, jelenségek, viszonyok nagy részét nem értette meg, 
ezért képzeletét irracionális állításokkal népesítette be. 
Tapasztalhatjuk, hogy a tudományos eredmények a 
megnem értett problémákat mindinkább érthetővé teszik. Így 
fokozatosan oldódnak az irracionális képzetek.  

Ide tartoznak még Richard Dawkins szavai: „Olyan 
elméletet keresünk nagy odaadással, amelyet amikor 
végre rábukkantunk , nagyon valószínűtlennek fogunk 
találni.” (A valószínűtlenség hegyének meghódítása 
I./34./201. o.) 
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1.  A Világmindenség általános értékrendszere és 
működésrendje:  
Ősenergiafolyamat, Ősszubjektum, Ősrobbanás, 
ARSZO-k és komponenseik egységes értékrendszere, 
rendszerfolyamata. 

 
A LÉT az Ősenergiafolyamat = a létezők és 

változásaik végtelen eredője, minden téridőszervezettség-
folyamat-, értelmes mozgatója. A létező nem egyéb, mint a 
környezetében funkciót ellátó energiarendszerfolyamat. 
Értelmesen együtt működő rendszerkomponens rendszerek 
összessége.(I./93/1, 4. f.) 

Pl.: a gépek, a közlekedő eszközök, stb., stb. 
Univerzumunkban a létezők nem egyebek, mint létezésfolyamatukban 
értelemmel megformált; tárgyiasult értelemmel rendelkező alkatrészek 
együttműködő rendszerkomponens rendszerei. 

Univerzumunk minden létezője közös Őstől, az 
Ősenergiafolyamat Ősszubjektumából származik15..(I./93./1. 
f.) Az Ősrobbanás feltehetően csak számunkra 
semmisítette meg az Ősenergiafolyamat korábbi történetére 
vonatkozó információkat. Megértésükhöz természeti 
tudásunk nem elegendő. 

Az Ősszubjektum eredetében-, lét- működés- és 
szervezettség-formájában, funkciójában a végtelen 
Ősenergiafolyamat nyilatkozik meg.  

 
Ősszubjektumunkból az Ősrobbanás határozta 

meg az Univerzum rendjének alakulását; szabta meg a 
létezők létezésének folyamatát. Az Univerzum egésze-, 
minden része és folyamata rendszerkomponens rendszer, 
amely a természeti matematika (É) közreműködésével épült 
és épül. 

Az energiaáramlással együtt járó téridőszervezettség-
folyamat irányát és feszültségét az Ősrobbanáskor nyerte. 
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Az Ősrobbanást és lökését követő "általános" hőmérséklet 
csökkenés-, az energia szétáramlása-, a térben és időben is 
helyi-, de egymással “összefüggően" is rendszerekbe 
szerveződő tömörülések. Változó funkciókat betöltő 
tárgyiasulása; ± fejlődést jelentő változása azóta is tartó 
létezésfolyamat. 

 
Az Ősszubjektumból eredő “tárgyiasulások” 

önmaguk számára relatíve önálló ARSZO-k. Ezek az 
Ősszubjektum képére és hasonlatosságára külső- és 
belső tér- idő- szervezettség környezetekkel összefüggő 
saját téridőszervezettségfunkció jelenfolyamattal 
rendelkező konkrét energiarendszer-folyamatokként 
működnek.  

A Természet általános rendje szerint minden létező 
a környezetükben betöltött helyzetüknek és funkciójuknak 
megfelelően egymásraépült örökölt lét- működés és 
szervezettségformákkal-, kozmikus kóddal rendelkezik. 

A környezetek változása, valamint a létező érdekei és 
lehetőségei által megszabott szükség-lehetőség érték-
viszony-szabályozás. rendszerek önmaguk számára 
Szubjektumokként-, környezeteik számára objektumokként 
működnek. 

A jelenlegi "látókörünk"-nek megfelelő ismereteink 
lényegében az Ősenergiáig, az Ősszubjektum 
Ősrobbanásáig vezetnek vissza térben- időben- 
szervezettségben.  

A LÉT és létezés végtelen folyamat, amelyben a 
lét- működés-, szervezettségformák és a funkció 
változnak. A változások irányát és feszültségét 
jellemzően az energiaáramlás iránya és feszültsége 
szabja meg. 
 
Univerzumunkban minden létező rendszerkomponens  
ARSZO., önmaga számára SZO., alapvetően a külső 
környezetében látja el funkcionális feladatát, de belső 
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környezete rendszerkomponenseinek gerjesztő-, irányító-, 
gondviselő-, közvetve szabályozó Szubjektuma is. 
Természeti értelemmel rendelkezik, ennek segítségével látja 
el mind a külső-, mind a belső környezetével kapcsolatos 
feladatait önmaga megvalósítására. Univerzumunkban a 
létezők kölcsönhatásaikkal realizálják létezésüket. 

 
Az Új Természetfilozófia általános lét- és 

működéselmélete azt állítja, hogy az Univerzum ARSZO-
i, az Ősenergiafolyamat és Ősszubjektuma-, valamint az 
Ősrobbanása óta ható hierarchikusan felépült 
rendszerkomponens rendszereik sorával együtt 
egységes rendet alkotnak. I/93. 

A Természet rendjének összehangolása és 
működtetése az ARSZO-kban egymásra lelő természeti 
értelem munkája és célrendszere, szervezettségének 
megfelelően kialakult eszközeinek felhasználásával. Ld.: 
5.f. 

 
A környezeti funkciónak és a szervezettségnek 

megfelelő természeti értelem olyan jelenbe integrált örökölt 
és szerzett tulajdonság, amelyet a téridőszervezettség-
változásfolyamat által megszabott, de önmaga által 
kialakított létszükséglet és környezeti együttműködés 
fejlesztett ki és fejleszt tovább a létezés problémáinak 
megoldására. A létezésfolyamatban betöltött szerepével a 
létezés célszerűségét szervezi és irányítja a működést. 

Az ARSZO-k energiarendszerfolyamattal saját 
funkciókkal, térrel idővel, szervezettséggel, funkcióval 
rendelkeznek. Téridőszervezettség-folyamataik során 
környezeteikkel együttműködve realizálják 
önmegvalósításukat és orientálják környezeteik 
változását. Eközben közvetlen környezeteik irányító 
közvetítésével, a Természet rendjének megfelelő környezeti 
rendszerbe olvadnak. 
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Az ARSZO szervezettségétől fűgg működésének 
szervezettsége. Lehet például egymásra épülve: mozgató-, 
rendszerbe szervező-, mechanikus-, tükrözéses-, adogató-, 
reflexszerű-, ösztönös-, céltudatos-, tárgyiasított 
céltudatosságú, stb. Fejlesztésük sajátos cél a létező 
hatékonyságának növelése érdekében. 

Az Univerzum különböző rendszerkomponensei 
egymásra hatva szövevényes tér-idő-szervezettség-funkció-, 
távolság és szükségletkorrekciós akció reakció-akció 
kapcsolat-folyamatban állnak egymással. 
Együttműködésükkel átfogják az egész Univerzum és 
minden komponense Szubjektum-Objektum relativitás 
(É) viszonyát. 

 
Univerzumunkban az Ősrobbanás óta tartó 

energia-áramlásfolyamatban minden ARSZO a 
környezetével együttműködve-, de a maga útját járja a 
saját téridőszervezettség-funkció- és a környezet tér- 
idő- és szervezettségfolyamat kényszerhatásával. 

A létezést természeti értékfolyamatok veszik 
körül. Ezek hatásainak- és együttműködésének 
megfelelően vesznek részt a Szubjektumok létük, 
működésük, környezetük formálásában. 

 
Univerzumunkban a létező hierarchikus történeti 

értékfolyamatának eredményeként közvetítésekkel 
lényegében az Ősszubjektumból formálódott és 
formálódik; örökölve a folytonosság és diszkrétség 
tulajdonságát: környezete számára funkcionális értéket, 
önmaga számára az önmegvalósító létezés főértékét. 

Az együttműködés szövevényes struktúrája és 
dinamikája a létezés valamennyi szférájának működését 
átfonja az értékvezérelt működés révén, a 
szervezettségnek megfelelő természeti értelem 
segítségével. 
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Erre épül a Természet- a Világegyetem- az 
Univerzum- és minden rendszerkomponensének 
működése-, illetve a természeti működés egységes 
rendszere; a létezés- a téridőszervezettség 
kényszerpályás működés korszerű természeti 
nyelveinek közvetítésével. Ebben minden rendszer 
közreműködően befolyásolja rendszerkomponenseinek 
működését. 

 
Az Ősszubjektum állapotát megelőző időszakra 

kevés információval rendelkezünk. Ezért ide illenek 
Epikurosz szavai: "a hiba mindíg a hozzágondoltban van".  

Amennyiben az Ember önmaga és Ősszubjektumunk Ősrobbanása 
közötti történeti folyamatot szeretné megérteni, megismerni azt kozmikus 
útjukon visszafelé kutatva a funkcióban és szervezettségben előző létezők 
természeti nyelveinek megismerésével  képes megtalálni. 
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2. A létező funkcionális célszerűsége, működés 

rendszere, teremtő alkotóképessége. 
 
 

A LÉT energiarendszerfolyamatban-, értelmes létezőként = 
ARSZO-ként (É) nyilvánul meg; lét- működés- és 
szervezettség formájának korszerű funkciójával. Minden 
ami van ARSZO = értelemmel rendelkező létező; 
önmaga számára Szubjektív Objektum (SZO) és egyben 
önmaga, −kozmikus útjának (É)− múltjának memóriája; 
kozmikus kódja; jövőjének előfeltétele. A létezők 
környezeteiken át kölcsönösen hatnak egymásra 

 
A létező saját világának központja; a belső- és külső 

környezetfolyamatokkal való együttműködés dinamikus 
rendszere; problémafeltáró-, probléma megoldó-, 
szabályozó- és "vezérlőereje". Lét- működés- és 
szervezettségformáinak-, helyzetének-, célszerűségének 
megértését történeti események sajátos egymásraépülése 
teszi lehetővé. Környezetének változása indukálja. Hatásait 
a környezeteiben fejti ki. Létezésének feltételei is a 
környezeteiben találhatók. 

 
Kozmikus útján; a célszerű működés formálta a 

rendszerében memorizált tulajdonságokat, képességeket. 
Ezek jelenbe integrált együtteseinek célszerűsége a 
környezetben betöltött funkcióban: sajátos 
mozgásszervezettségében nyilvánul meg. 
Működésében a kozmikus útján szerzett, a környezeti 
együttműködés rendszerkomponenseivel egyeztetett 
hatások tükröződnek.  
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A létezés téridőszervezettség-folyamatában észleli a létező 
külső- és belső környezeteinek hatásait16. A környezetében 
megismert természeti nyelveken kommunikál. A tanulás és 
gondolkodás révén tanulás eredményezi a célszerű 
megismerést. 
 
A környezetváltozás dialektikus folyamatában az:  
 észlelés, megfigyelés és felfogás, 
 a megértve tanulás és memorizálás,  
 a helyzetfelmérés és létszükséglet-meghatározás, 
 a problémamegoldás és visszahatás, 
 az irányítás, a vezetés, a szabályozás, lehetőség, 
 a kommunikálás és természeti együttműködés; 
a létező funkciójának és a szervezettségi színvonalának 
megfelelő természeti értelmének munkája. 
 
A működést kommunikációs természeti hatásnyelvek 
közvetítik. Ezek valamely ismert dolog és jelenség, "vagy az 
ismeretlenek" és az azokkal összefüggő "közlendők" 
kifejezésére szolgálnak. A kifejezés akcióban, a 
kommunikáció dialektikus reakcióakciójában nyilvánul meg. 
A reális reakció előfeltétele az akció észlelése, felismerése, 
megértése. 
Ez a természeti értelmi munka a feltétele minden feszültség-, mozgás-, 
működés- és együttműködés funkcionálásának. 

A “működés” fejleszti az értelmet és az értelem fejleszti a 
működést. 
 
Az ARSZO fejlődése  
környezetváltozással összefüggő problémamegoldó 
gondolkodás-,  
a létszükségletmegoldás.  
és az általa előidézett környezetváltozások visszacsatoló 
értékelése, reakció-akció reagálása, stb.  
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problémafeltáró és értékelő természeti értelmi munka 
következménye.  
A változások felhalmozódása révén megváltozik a dolgok 
minősége. 

Az ARSZO természeti gondolkodásának kényszer-
pályás gyakorlata: A problémafeltáró és megoldó 
gondolkodás létszükségletfolyamata idézte elő, hogy 
az ARSZO (É) és természeti értelme (É), valamint vele 
együtt, lét- működés- szervezettség-formái és 
funkcionálása mind szervezettebbé válik. Gondolkodási 
színvonala fejlődik. 

A létszükségletek problémamegoldására a 
rendszerében és szervezettségi szinvonalában célszerű 
átrendeződést, célszerű megoldást “viselkedést”  
“tevékenységet” hoz létre. Eközben nemcsak értelme-, 
gondolkodása- és tudása fejlődik, hanem funkciója, a 
specializálódó munkamegosztás; az önmagában és 
környezetében fejlődő civilizáció; az eredményesebb 
működés is. 

A környezeti jelenségek megismerése emlékezés 
és gondolkodás nélkül lehetetlen. Minden ARSZO csak a 
saját funkciója szerint és szervezettségi színvonalán képes 
"gondolkodni", kommunikálni, memorizálni: 
 észlelni, felfogni, megérteni, 
 helyzetet felmérni és létszükségletet meghatározni, 
 problémát megoldani és visszahatni, 
 rendszert irányítani, vezérelni, szabályozni, 
 együttműködni a környezettel.  

Ez azonban azt is jelenti, hogy lényegében a 
környezetében betöltött funkciójának megfelelő sajátosan 
korlátozottkörű észlelésre és kommunikációra képes. 

Az ARSZO szervezettségi színvonalán működnek 
a környezetekkel való együttműködés megismerő-, 
cselekvő-, memorizáló folyamatainak mozgás 
rendszerei: 



27 
 

 Ősszubjektum Ősrobbanása = maximális energia sűrűség-, 
az előrehaladó rezgő mozgás forgássá alakul-, maximális 
forgás-, maximális hőmérséklet-, maximális gravitáció- és 
antigravitáció hatásainak egyidejűsége következtében 
antigravitációs önrobbanás = Ősrobbanás. Irányba indító és 
meghatározó lökésenergia, amely domináns tágulás-, 
hőmérséklet-, forgás csökkenés, stb. folyamatokkal az 
energia kényszerpályás tárgyiasulásfolyamatait 
eredményezte.  

Az energia egymásra épülő lét- működés-  
szervezettségformákba és a környezetében betöltött 
funkciókba = rendszerkomponens rendszer-folyamatokba és 
viszonyaikba tárgyiasul: ↓ 
↓ térenergiák= térkvantum mozgások17. és az előzőek 
↓ erőterek = hullámmozgások és az előzőek 
↓ anyagok: elemi részecskék=egyszerű mozgások és az 
előzőek 
↓szervetlen = viselkedő mozgások és az előzőek, 
↓szerves = magatartás  és az előzőek, 
↓biológiai= ösztönös mozgások és az előzőek, 
↓közösségi = cselekvő mozgások és az előzőek,  
↓társadalmi = tevékeny mozgások és a megelőzőek 
 tárgyiasított tudás = tárgyiasított célmozgások és a 
megelőzőek. 
A Természetben minden lét-, működés-, szervezettség-
forma-, funkció és viszony értelemmel biró 
rendszerfolyamat. 
Természeti értelmük a megismert és memoriált tárgyakat, 
jelenségeket összehasonlítja a téridőjelenfolyamat új 
tárgyaival és jelenségeivel, majd természeti memóriájuk és 
gondolkodásuk segítségével megállapítják azok 
hasonlóságát, különbözőségét és számos más 
összefüggését (pl: használhatóságot, veszélyességet, stb.). 
Majd ezekkel összefüggésben önmaguk helyzetét és 
létszükségletét a célirányos működés feszültségével. 
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Memoriálásuk a szervezettség minden színvonalán az adott 
létező sajátosan szimbolikus jelrendszerével és 
segédeszközeivel történik, természeti nyelvek és természeti 
kommunikáció közvetítésével. 

 
A változó környezet megértésének létszükséglete 

minden ARSZO-t "gondolkodásra", "természeti értelmének 
fejlesztésére" és mind korszerűbb működésre kényszerít.  

A téridőszervezettség változásfolyamat kényszer-
pályája kizárja abszolút egyensúlyi állapot létezését.  

 
Az ARSZO-t környezeti állapotváltozások indukált 

kényszerfolyamata működteti. Helyzetváltozások 
hatására dinamizálódik és reagáló-létszükséglet 
akcióval visszahat környezetére. 

A környezettel való együttműködése során 
önmegvalósítása és létfeltételei korszerűsítésének 
igényével átalakítja, célszerűsíti a saját rendszerét és 
környezeti kultúráját. Kölcsönösen egymásra ható 
rendszerkomponensek összefüggő dinamikus egyensúly 
rendszerében, dinamikus stabilitással, a Természet 
általános értékrendje szerint. 

Funkciója a környezettel való együttműködés 
során alakult ki- és formálódik tovább. 

 
A környezetével együttműködő célszerű 

tevékenysége arra a folyamatra koncentrálódik, 
amelyben a változó környezet viszonyai között valósítja 
meg önmagát és a környezetében betöltött funkcióját. 

A Szubjektum működése önmagába, valamint külső- 
és belső környezeteibe tárgyiasul.  

Folyamatosan változik az ERSZF a tér-, idő-, 
szervezettség- környezet. Az önmegvalósítás 
problémamegoldó alkotás-folyamatának hatásai 
folyamatosan módosítják a környezeti viszonyokat, 
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mégpedig a domináns környezeti szükségesség 
mértékében. 

Az Univerzum energiaáramlásának viszonyai 
jellemzően a Szubjektum szervezettségének domináns 

növekedését eredményezték18. (I/93./7, 13. f.) 
Mechanizmusuk a környezetváltozás hatásait felfogja, az 
információt feldolgozza. Így alakítják ki a saját érdekeiket is 
tartalmazó szubjektív céljukat, létszükségletüket. 

 
A Szubjektum számára a hatások "érzékleteiben" 

kifejezett információ létszükségleteket kiváltó probléma-
megoldó- akció-reakció vezérlő- és cselekvő- dinamikus 
rendszererővé: szubjektív aktivitássá (É) alakul. Amely a 
Szubjektum szervezettségének- természeti értelmének- és 
funkcióinak, örökölt és szerzett működésrendszerének 
megfelelő létszükségletakcióvá; mozgássá, komplex 
viselkedéssé  tevékenységgé; memóriában megőrzött 
ismeretté válik. (I/93./12. f.) 

 
A “genetikai” múlt tükrözi az ismeret 

kialakulásának történetét, kozmikus útját. 
A Szubjektum érzékelő- és hatóképessége számára a 
környezet korlátozott körű tér-, korlátozott körű idő-, 
korlátozott körű szervezettség. 

 
A külső és belső környezetek hatásmechanizmusa 

sajátosan hasonló az elektromágneses mezőrendszerhez, 
amennyiben a Szubjektum számára, de a környezet 
számára is a kölcsönhatásviszonyváltozás 
egyensúlyhiányt, irányt és mértéket is magábanfoglaló 
kényszermozgatóerőt, célt, létszükségletet indukál. 

Az "indukció" az időben- és térbenlétezés 
folyamatában, téridőben történik. Ezért a konkrét 
időpontban jelentkező szükséglet a Szubjektum 
számára a korszerű létszükséglet kritériumát a 
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téridőszervezettségében korlátozott körű 
létszükségletet jeleníti meg. Ez azonban azt is jelenti, 
hogy jelenfolyamatában sajátosan változó realitással bír. 

A létszükséglet a Szubjektumot a szükséglet 
kielégítésére mozgósítja. Örökölt- és szerzett lét-, működés-, 
és szervezettségformáinak ismeretállományából aktív 
memóriája segítségével-, a szükséges képességek 
kiválasztásával-, célrendszerbe szervezésével-, 
mozgósításával korszerű képességszintre gerjesztődik, 
hogy problémafeltáró és megoldó tevékenységével képes 
legyen az egyensúlyhiány “megszüntetésére”. 
A memóriában tárolt ismeretek célrendszerbe szervezése alkotó 
problémamegoldó tevékenység. 

 
A Szubjektum, mint természeti termelőerő a 

funkcióinak megfelelő konkrét környezeti együttműködő 
tevékenységében fejti ki hatását, viszonyul környezetéhez.  

Az eközben előállított értéktöbbletet: −többlet 
természeti tudást− a működés hatásában kódolva a 
környezet közkincsévé is teszi. 

 
A Szubjektum a környezet által szabályozott olyan 

célszerű Szubjektív Objektum, amely 
szervezettségének- problémafeltáró- problémamegoldó 
és alkotó képesség határainak kibővítésével lehetőség 
határait is képes kibővíteni. 
Az ARSZO rendszereinek működése, szubjektív aktivitása 
saját rendszerének boldogulását, alkalmazkodása a 
környezeti kultúra érdekeit is szolgálja. 
 
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 
létszükségletei is eltérőek.  
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A rendszert mégis rendszerkomponensek sajátos rendszere 
alkotja, amely folyamatában a létrehozott új képességeivel, 
befolyásolásával és lehetőség biztosításával más-, több, 
mint rendszerkomponenseinek összege és egyben a 
természeti szervezettség magasabb szinvonalát realizálja. 
Ez megfigyelhető Univerzumunk minden 
rendszerkomponens rendszerénél, így az Embernél is. 
A rendszer- és rendszerelemtársak viszonyosságán alapuló 
célszerű együttműködés eredményessége a kulcskérdése a 
Szubjektum bővített, vagy szűkített önmegvalósításának. 
Ebben kiemelkedő szerepe van a Szubjektum 
problémamegoldó és alkotó tevékenységének. 

 
Az alkotóképesség- és működésrendszerének 

megoldása: 
Talán nincs is nehezebb feladat, mint a természet, 

és benne az Ember problémamegoldó és 
alkotóképességének megfejtése19.  
Az Ember egyéni alkotóképessége kutatásának helyzetét 
Magyari Beck István a pszichológia kandidátusa az 
alábbiak szerint tárja elénk: "Tanszékek, intézetek, 
konferenciák, és szimpóziumok diszítik a tárgyban megtett 
utat és mégis úgy tűnik, a legalapvetőbb kérdésekben sincs 
egyetértés a kutatók között20.  

Ő maga nem vállalkozik az alkotóképesség 
problémaköre megoldásának kidolgozására: "Igényeinket 
tekintve változatlanul a problémafeltevések és 
legföljebb csak a megoldási irányok kijelölésének a 
szintjén maradunk, nálunk alkalmasabb vállalkozóknak 
engedve át az utolsó szó jogát." 

 
Az ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA elméletéhez és 

módszereihez fordulva a problémát próbáljuk meg együtt, 
a totalitás viszonylatában megoldani és egyben 
általános megoldást adni, amelyből a többi-, így az emberi 
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problémamegoldás és alkotóképesség tényezői is 
meghatározhatók és rendszerük felépíthető: 

A lét- és rendszerelmélet szerint a természeti értelem, 
a problémamegoldás és az alkotóképesség is, minden 
ARSZO elválaszthatatlan rendszerfolyamata, amely 
szorosan összefügg a létezésével, illetve a 
működőképességével21. 
A kreativitás- az alkotóképesség olyan szükséges valaminek 
a megoldását szolgálja, amelyre az adott szituációban a 
Szubjektumnak szüksége van. 

A problémakör nem korlátozható az emberi 
szervezettségre, a megoldás is csak a neki megfelelő 
általánosság szintjén található meg. 

A problémamegoldás- és alkotóképesség minden 
ARSZO örökölt és szerzett tulajdonsága.  

A természeti alkotás mint "tevékenység" a 
létezés végtelenségével egyidős. 
 
A létezés a létező jövőbe tartó téridőszervezettség 
jelenfolyamata; a változó környezethez való szűntelen 
viszonyulásfolyamat. Olyan rendszerfolyamat, amely a 
létezőt folyamatos problémamegoldásra és újjászületésre 
kényszeríti. 
Létezni annyi, mint önmegvalósulni a múlt - jelen - jövő 
rendjében. A működés mozgatója a környezetváltozás által 
"indukált" szubjektív aktív reaktív létszükséglet, amely a 
Szubjektum számára az irány, valamint az érdek és az 
érték feszültségének kifejezője. 

A működést a Szubjektum szervezettségének 

megfelelő természeti értelem irányítja22,,továbbá (I/93./8. f.) 
természeti nyelvek közvetítik, a szükség feszültsége- és a 
szubjektív aktivitás dinamizálja. 

Ebben a kényszerfolyamatban szükségszerűen 
bontakozik ki a Szubjektum, illetve természeti 
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értelmének "gondolkodása" problémameghatározó-, 

megoldó- és alkotó képessége23., továbbá (I/93./8. f.)  

A gondolkodás a Szubjektum és a feladat közötti 
kölcsönhatás. Olyan megismerésfolyamat, amely a 
problémák, feladatok folyamatos megoldásán keresztül a 
létezés problémáinak megoldását szolgálja. 
A Szubjektum számára csaknem közömbös, hogy a 
megoldás korábban ismert, vagy új ismereten alapul. A 
lényeg a célhoz vezető útjának optimalitása. 
A problémafeltárás a valóságos, vagy vélt létszükséglet 
meghatározása. 

A problémamegoldó létszükséglet a jelen 
állapottól való eltérés olyan változásigénye, amelynek 
viszonyában a létező létszükséglete fontosságot 
minősítő értékalkotásával-, feszültségével- dinamikus 
hatást gyakorol a Szubjektum jövőbe ható 
"magatartására". 

A létszükséglet, mint probléma megoldása az ARSZO 
létezésfolyamatában-, rendszerében- és szervezettségi 
színvonalában célszerű “átrendeződést”, célszerű 
“magatartást”  tevékenységet hoz létre a környezet és 
önmaga alkalmassá tételére.  

Eközben újat alkot, vagyis értéktöbbletet állít elő. (A 
szükséges információk külön-külön viszonylag keveset 
érnek, de célfunkcióba szervezett problémamegoldó 
funkcionálásuk az eredmény előfeltétele.) Példa: Lakás, 
üzem, vagy bármely épületfunkció létrehozásához 
szükséges építőanyagok megléte fontos; azonban csak a 
rendszerbe szerelt kész alkotás képes funkcionális feladatát 
betölteni.  

 
A költségek és a létrehozott érték  egymással. Az 

ARSZO számára valaminek az értékét annak vélt, vagy 
valóságos szükségessége határozza meg és ezt kell 
összehasonlítania a saját lehetőségeivel. 



34 
 

A problémamegoldás tehát a Szubjektumhoz kötött 
célfeladat: a létszükséglet meghatározását és megoldását 
jelenti, a meglévő ismeretek célrendszerbe szervezésével. 
Ez a hiányzó ismeretek megszerzésére irányuló, az alkotást 
létrehozó tevékenység a célszerűen eredményes 
gondolkodás, az alkotás lényege. 

A természeti alkotóképesség általános 
rendszerének lényege a célszerű értéktöbbletelőállítás. 
Jelenségeiben azonban nem csupán a természeti értelem, 

hanem maga a Szubjektum24. továbbá  (I./93 /12.f.játszik 
főszerepet.  

 
A létező lényege a létezés alkotásfolyamata, a 

szükséges tudás és képességek célszerű működtetése a 
probléma megoldása céljából. Ennek során: 
 a memóriájában rendelkezésre álló információrészt felidézi 
és célrendszerbe szervezi, 
 a hiányzó ismereteket problémamegoldó apparátusa 
különböző tanulási módszerekkel és gondolkodással 
próbálja megszerezni: 
 próba szerencse, 
 tapasztalatátadás-átvétel (közösségi) 
 tanulás, probllémamegoldó gondolkodással 
 stb. megtanulása = önmagába tárgyiasítása 
 amikor a hiányt nem tudja megoldani, alacsonyabb 
szervezettségű megoldásokkal próbálkozik, vagy 
fantáziájához fordul. 
 a jelen problémája a múlt és a jelen ismereteinek 
célrendszerbe szervezésével szüli az alkotást.  

A múltban létrehozott saját- és környezeti kultúra, a 
Szubjektum számára a létszükséglet- a működés 
hatékonyságának fő determinánsa. Ezzel ellentétben, a 
kultúrkörnyezet használhatatlanná válása a létforma 
szűkített önmegvalósítását eredményezi. 
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Az alkotás terjedésével az alkalmazó a kollektív 
alkotómunka társszerzőjévé válik, hasznosságban és 
felelősségben egyaránt. 

 
A létezés végnélküli változás, amely a tér-idő-

szervezettségfolyamat kényszer során a Szubjektum 
értéktöbblet-előállító korszerű problémamegoldó 
alkotásával kommunikáció révén a szükségesség 
mértékében a környezeti struktúrába is kapcsolódik. 
A Szubjektum  környezet együttműködésének ered-
ményességétől függ a Szubjektum bővített vagy szűkített 
önmegvalósítása. Ebben az értékalkotó folyamatban minden 
származtató ős otthagyja a maga eredetijének változatát. 

A természeti alkotóképesség az alkotóban és az 
alkotásokban tárgyiasult a szervezettség növekedésével járó  
értéktöbblet előállító képesség. Jelenlegi iránya az 
Ősrobbanás óta tartó Univerzum méretű domináns jelenség.  

 
A problémamegoldás és alkotóképesség 

általánossága a SZO sajátosságában nyilvánul meg; Ő 
érzékel, válogat, minősít és szükségletei szerint 
használja fel az információkat az alkotáshoz. 
A problémamegoldó és alkotóképesség minden esetben a 
célfeladat megoldására alkalmas tudást- képességet- 
szubjektív aktivitást feltételez. 

Minden alkotás sajátos körülmények hatására jön 
létre. Az alkotáshoz más-más korszerű "élő-," tárgyiasult- és 
hiányzó ismeretekre van szüksége. 

A természeti intelligencia az ARSZO természeti 
értelmi színvonalának-, valamilyenfajta általános 
kulturáltságának kifejezője. Ez az "intelligenciaalap"-érték 
azonban relatív, mert minden konkrét problémamegoldás 
esetén más-más igénnyel és értékkel bír. 
A Szubjektum jelenébe integrált értékek hordozója, másrészt 
sajátos egyedi rendszer a maga komponenseivel, 
létszükségleteivel, képességeivel együtt. A Szubjektum és 
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sajátos környezetének kultúrája a szükséges alkotások 
egymásra épült együttműködő folytonossága. 

 
A konkrét probléma megoldásához szükséges 

alkotóképesség elképzelhetetlen alkalmas természeti 
értelem, a feladattal való azonosulás, értelmi és érzelmi 
elkötelezettség, felelősség és szubjektív aktivitás nélkül. 
Ez a lényege az alkotóképességek rendjének. Ez minden 
funkció minden problémája megoldásának feltétele. 
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3. Természeti érték és értékviszonyok.  
 

Létezés során nyilvánulnak meg. Létszükséglet 
folyamat révén tartják működésben az Univerzum 
rendszerét és minden szintű minden rendszerkomponensét. 
A létezés elválaszthatatlan tartozékai.  

Értékek tagolják a múltat és a jelent, értékek 
szervezik a jövőt. Az értékek a környezetszabályozás és 
az önmegvalósítás egymásraható normatív eszközei.  

Az Emberek-, egyes filozófusok- tudósok sokáig azt 
hitték, hogy maguk a dolgok az értékek. Ezen az alapon 
azonban állításaikat nem tudták ellentmondás nélkül 
megfogalmazni. Pl.: Max Scheler megérezte, mégis 
helytelenül fogalmazta és helytelenül alkalmazta az értékek 

rendszerét.25., továbbá (I./93./121. o.) 
Demokrítosz zseniális meglátással az értéket a 

Természet rendjével hozta összefüggésbe: A törekvések 
természetes szükségletek és a Természet rendjéből 

erednek26. (I./196. o.) 

Az érték, mint egyetemes fogalom kanti ihletésű: A 
"kell" a "legyen", az "eszmény" sajátosságaival rendelkezik. 

Az Emberiség története során-, és jelenleg is keresik 
az érték- és értékviszonyok megoldását. Az általános 
megoldást megnyugtató módon a mai napig sem tudták 
megtalálni. 

Az értékkutatás könyvtárakat kitevő irodalmának 
kötetei több- kevesebb ellentmondást takarnak. Ennek az az 
oka, hogy az egész Természet; és benne az Ember 
általános és egyedi működésének alapkritériumát-, 
működtető erejét-, az érték általános megoldását csupán 
az emberi szervezettség területi tényezői alapján próbálták 
megfogalmazni.  
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A részterületek igazságai azonban sohasem 
egyeznek pontosan az általános igazsággal. 
A természeti érték- és értékviszony végtelen. 
Az értékkutatás elméleti dimenzióinak tisztázását keresve úgylátszik, hogy 
csak a Természet általános lét- mozgás- működés- változás rendszerének 
elveiből, mint az értékek alapigazságaiból lehet levezetni a helyes 
megoldást. 

 
Az Új TF általános értékelmélete Demokritosz- 

Darvin- Kant elveihez közelállóan azt állítja, hogy az 
értékek és értékjelenségek alapvetően nem emberi 
szervezettség specifikumok. A természeti létezés minden 
lét- működés- és szervezettségformájára és minden 
rendszerre kiterjedve a Természet rendjéből erednek. 
A lét energiarendszer-folyamatban nyilvánul meg. A létezés 
a létező értékstruktúrált téridőszervezettség környezetben 
való együttműködését jelenti. 

 
Energia nélkül nincs létező-, nincs tér, idő, 

szervezettség-, nincs funkció-, nincs változás, nincs 
érték sem.  

A megnyilvánult energiarendszerfolyamat ERSZF a 
működtető értékeivel végtelen a maga téridőszervezettség 
változásfolyamatával. A véges létforma magában 
hordozza a végtelen létet.  

 
Kanttal szemben az értékeket a “van"-tól 

elválaszthatatlan "kell"-ből kell és lehet levezetni. 
Másnéven szólva a létezéstől elválaszthatatlan 
létszükségletből.  
Természeti értékviszonyok hozták létre-, tartják össze szervezik a 
létezők és környezeteik struktúráit, változásukat-, valamint 
együttműködésük szabályozását is.  

 
A Szubjektív Objektum /SZO = Szubjektum/, a 

jelenségek mércéje, önmaga számára az alapvető érték 
és az érték meghatározója. Számára az önmegvalósítás, a 
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túlélés, a fennmaradás az egyetemes érdek; a legfontosabb 
érték. 
Az érték környezeti meghatározottsága részben azt jelenti, 
hogy a létezőt a funkciójával és a téridőpillanatában jelenbe 
integrálható potenciális értékeivel környezetének 
Szubjektumai sajátosan elismerik a téridőszervezettség 
környezetváltozás kritikájával. 

 
Az értékekben a Szubjektum szelektív értékelő 

viszonya fejeződik ki korszerű környezete létezőihez. 
Benne a dolgoknak, jelenségeknek általa felismert-, 
elképzelt-, feltételezett jelentősége tárgyiasul. 

A célérték a létszükséglet koncepciója, amely 
befolyásolja a cselekvés elérhető módjainak, eszközeinek 
kiválasztását. 

A létező-, valamint a lét- működés- és szervezettség 
formák minden értéke relatív. Illetve téridőben változó. 
Stabilitásra törekednek a maguk helyzeteivel és állandóan 
változó célértékeikkel. 

A Szubjektumokat létezésre, működésre a 
környezetükben bekövetkezett helyzetváltozásuk-, a 
létszükségletváltozás hatásai feszültségében megnyilvánuló 
célértékek = létszükségletek kényszerítik. 

 
A Szubjektum jövője attól függ, hogy 

önmegvalósítása során a saját- és a környezeti 
együttműködés igényeinek hogyan tud megfelelni. 

Az érték a szubjektív viszonyulás sajátos ötvözete, 
"eszmei" objektiváció, szubjektív absztrakció. A 
Szubjektum helyzetváltozásának megfelelő értékelő 
viszonyát fejezi ki a dolgokhoz, jelenségekhez, 
eseményekhez, viszonyokhoz.  

A helyzetből adódik, hogy a környezetváltozás, az 
önmaga főértékét megvalósító Szubjektum számára:  
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 helyzetváltozást; új értékek által átstruktúrált 
környezetet hoz létre a saját érdeke feszültségének 
megfelelő pozitív vagy negatív célértékmegállapítás- és 
működéskényszer igényével. A létszükséglet a Szubjektum 
szervezettségének megfelelő színvonalon létrehozott vélt- 
vagy valós szubjektív absztrakció.  

 változást; A létszükséglet feloldásakor a célérték 
elhal, de az alkotó munka eredménye értéktöbbletként a 
Szubjektumba- és környezeti kultúrájába tárgyiasulva a 
Szubjektum és a környezet bővített önmegvalósítását 
eredményezi. 

 
A létezők természeti értelme szervezi a 

Szubjektumok működését-, az együttműködést a 
környezettel- és a szabályozást. 

Az értékek a Szubjektumok sajátos környezeti 
együttműködése során a funkciójuknak és 
szervezettségüknek megfelelő a környezettel egyeztetett 
természeti hatásnyelveken kerülnek megfogalmazásra. 

Az értékviszonyok változása, a jelenből a jövőbe 
tartó értékstruktúrált kozmikus úton- olyan előrehaladást 
jelent, amely a külső környezetük térben, időben, 
szervezettségben változó; új értékek által struktúrált 
folyamatával és a belső környezettel való együttműködés 
realizálásán alapul. 
A Szubjektum a jelenségek mércéje, a saját értékek 
meghatározója. Minden egyéb érték a környezeti 
együttműködés folyamatban, hozzá viszonyítva a 
létszükséglet feszültségében keletkezik. Így a környezeti 
dolog- jelenség- viszony értéke minden Szubjektum 
számára más-más. 

 
A közösséget rendszerközösségként = rendszer-

szervezetként; tagjait objektumait 
rendszerkomponensként kell felfogni. A közösség is és 
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a közösség tagja is külön-külön önmaguk számára 
Szubjektumok. 

Ez azonban azt is jelenti, hogy az együttműködés 
során a tag mint Szubjektum számára a közösség külső 
környezeti objektumként; a közösség mint Szubjektum 
számára a tag belső környezeti objektumként funkcionál. Az 
egymás közötti kommunikáció során felváltva működnek 
Szubjektumként és objektumként. A környezettel történő 
együttműködés során ez Szubjektumobjektum 
relativitásként (É) és értékrelativitásként működik. 
Tekintettel arra, hogy ez a rend a Természet teljes 
keresztmetszetében érvényesül, az általános érték- 
és működéselméletnek erre figyelemmel kell 

lennie28.  
 
A Szubjektum létszükségletének feszültsége 

határozza meg a számára fontos valaminek az értékét. A 
környezetében lévő dolgok, jelenségek csak a SZO által 
vélt, vagy valóságos létszükséglet feszültségében jelentenek 
értéket. 

 
Az Univerzum és bármely ARSZO-ja (É) összefüggő 

rendszer; amely, ha valamelyik rendszerkomponense 
változik, az, az egész rendszerre hatással van.  
A téridőszervezettségfolyamat az értékmegnyilvánulások 
minden elemét folyamatosan változtatja. Minden eleme és 
az egész rendszer is folyamatosan változik. 

Környezetváltozással függ össze a létszükséglet 
legyenje: amely a Szubjektum és a hiányzó tartalom 
viszonyán alapul. Feszültsége a célérték, amely a 
Szubjektum  környezet együttműködésének célfolyamata.  

 
Nincs önmagában álló érték. A célérték viszony- és 

feszültség kifejezésére szolgál, úgy is mondhatjuk, hogy 
működtető erő.  
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Nincs önmagában szép és jó, az csak a "környezet" 
megítélésében lehet; ez sem önálló érték, hanem viszony, 
mégpedig a környezet beállítottságához, tehát relatív.  

A működés jó tapasztalatai és azok ismétléssel is 
összefüggő továbbfejlődése a bővített önmegvalósítás 
örömélményeket, megelégedett jó közérzetet hoz létre. 

Az értéktudat lényege az emlékezés korábbi és 
várható élményekre. 
 
A fejlődés során az Ősenergia-, az isteni szabályozás, 
illetve az általános értékszabályozás alapelvei nem 
változtak.  
A létfolyamatban környezetváltozás hatására a rendszerek 
helyzetváltozása a probléma megoldását célzó feszültséget 
létszükségletet indukál. A létszükséglet megoldása pedig 
alkotó értéktöbbletet állít elő.  
A környezetváltozás folyamatában előállított értéktöbbletek 
lépésről-lépésre mind szervezettebb létezőket hoznak 
létre. Bővített önmegvalósítással az boldogul, aki a 
környezetváltozás hatásait megfelelően tudja megoldani. 
Szűkített önmegvalósulás esetén a létforma “halálát” jelentő 
átalakulás sorsára juthat. 
 
A természeti szabályozás sokmilliárd éves gyakorlata 
alakította ki jelenlegi viszonyainkat. Ezek azonban más 
létezők más kozmikus útjain, bővített önmaegvalósítással, 
fejlődéssel a más-más döntési helyzetekkel összefüggő 
történeti döntések változások és a rájuk épült jövők miatt 
más-más eredményekre vezettek. Ez az oka annak, hogy 
minden ARSZO kozmikus útja és kozmikus kódja más. A 
kozmikus út Ősrobbanáshoz közeli szakaszain az ARSZO-k 
kozmikus kódjának tényezői közel voltak egymáshoz. 
Amikor még nem létezett az Ember és a számai sem 
voltak ismertek, a Természet akkor is működött és 
érvényesült az értékmechanizmus. Az Ősrobbanást 
követő jelenünkig tartó, mintegy 15 Md éves 
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kényszerpályás szerveződésfolyamat /ld: I./90./50-55. o./ 
bizonyítja, hogy minden ami létrejött az egész 
Univerzum és rendszerkomponensei is az Ember és az 
Ember számai, törvényei nélkül következtek be.  
Tudomásul kell vennünk, hogy elismerést érdemlő 
tudásunkat és alkotásainkat az általunk belátható 
környezet megismerése útján szereztük, múltunk 
környezeti együttműködéseire épült tudásunk 
felhasználásával. 
 
De akkor hogyan érthető meg a valóság története. 
Szinte elképzelhetetlennek tűnik a Világot átfogó isteni 
teremtés racionális megértése. De erre mégis van 
lehetőség. Először meg kell értenünk: 
 a Mindenség Istenét. 20. f.  
 a természeti értelmet és az értelmes természetet. 5-6. f.  
 a természeti alkotás a folyamatos teremtés módszerét 
/röviden: /É/, és  4-5.f.  
 a természeti nyelvek-, a természeti kommunikáció-, a 
memória szerepét a működésben. 6. f. 
Megértésük ugyan megmutatja, hogy mi hogyan történik 
és történt. Azonban a teremtésfolyamat számok nélküli 
megtervezése és kivitelezése pl: energia-térkvantumok, 
húrok (ha léteznek), galaktikarendszerek, galaktikák, 
csillagok, fekete lyukak, atomok, molekulák, sejtek, biológiai 
rendszerek, stb. A természeti alkotás és tervezés 
módszerével teremtettek . 
Ma már nem tudnánk elképzelni az életünket számok nélkül. 
Pedig “elődeink” sok ezer-, sok millió-, sok milliárd évvel 
ezelőtt nem ismerték sem a számokat, sem a számneveket 
mégis léteztek és alkottak, fejlődtek.  
Volt néhány tudós, akiket érdekelt, hogyan alakultak ki az Ember számai, 
számnevei. Ezért felkerestek olyan elmaradott törzseket, akik nem ismerték 
sem a számokat, sem a számneveket. De létezésükhöz szükség volt 
mennyiségek-, mennyiségarányok-, viszonyok-, értékek-, csereértékek 
ismeretére. A kutatás során kiderült, hogy ezek a népek számok nélkül is 
rendelkeztek a maguk szervezettségi szinvonalán ezekkel az ismeretekkel. 



44 
 

A Természet Emberen kívüli egész rendjében akció-reakció 
hatásinformációkkal, közösen megérthető természeti hatás nyelveken 
kommunikáltak  olyan Szubjektum – objektum relativitással mint az Ember.  
 
Mi azonban a Természet működését akarjuk megérteni. 
Tovább vizsgálódva megállapíthatjuk, hogy a saját 
viszonyaiknak megfelelően az Ember számainak 
ismerete nélkül minden szervezettség minden rendszere 
környezeti funkciójának értékmezejében rendelkezik a 
mennyiségek-, mennyiségarányok-, értékek-, viszonyok-
, csereértékek-, stb., ismeretével, legyen az Univerzum, 
galaktika, csillag, bolygó, atom, molekula, sejt, növény, állat, 
vagy bármely ARSZO, bármely kozmikus úton. Pl: 

 mennyiség: Minden létező, minden rendszer, minden 
ARSZO ömaga is mennyiséget képvisel. A természeti 
hatásnyelvek eszközeivel érzékeli a gravitáció, a 
hőmérséklet, a nyomás, az ütés mennyiségét, a forgás 
mértékét, stb.  

 mennyiségarány: a mennyiségek saját- és más 
viszonyának helyzetértéke, pl: a gravitáció, a hőhatás, a 
közeledés-távolodás, a veszély feszültség-értékét stb. 

 a környezetváltozással együttjáró  helyzetváltozással 
összefüggő problémamegoldás szükségességének 
feszültségét; emberi nyelven fogalmazva: létszükségletét. A 
számára fontos és kevésbbé fontos szelektív értékét. A 
számára megéri csereértékét.26  
 
Az Új TF állítása szerint a természeti értelem 
legáltalánosabb természeti nyelve a természeti 
matematika (É), amely a Lét-, a létezők-, a létezés-, a tér- 
idő- szervezettség környezet folyamatok, stb., viszonyok 
kifejezésére, kommunikációjára, rendszerező 
elhatárolására is alkalmas.  
Értékeket érték-viszonyokat-, és a természeti 
szabályozást is képes közvetíteni. Ezek megfelelő 
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természeti tudás segítségével a természeti matematika 
nyelvén értelmezhetők és megfejthetők.  
A természeti matematika Természet legáltalánosabb 
hatásnyelve. Univerzumunk létezésfolyamatában 
Ősszubjektumunk volt az, az alapmennyiség, amelyből az 
Ősrobbanás energiaáramlása következtében az 
energiarendszerfolyamatok sokasága létre jött. A táguló 
Univerzum egyre bővülő rendszerkomponenseinek rendje 
átfogja Univerzumunk működését, a környezeti funkciókat 
teljesítő különböző fajta és szervezettségű, állandóan 
változó tárgyiasult energiarendszerfolyamatok lét-, 
működés-, és szervezettség formáinak együttműködésén 
keresztül.  
 
Nincs olyan létező, amely valamilyenfajta értéket ne 
képviselne, tárgyiasult energiatartalmával, viszonyaival, 
változásával, stb., stb.  
A létezés kényszerpályája egymással összefüggő 
működtető értékekkel van kirakva. 
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4. Az emlékezeti tudás és a természeti információ 
szerepe az alkotásban, a működésben. 

 
Az ARSZO-k létezése és külső- belső 

környezetviszony-változása a Természet működésének 
alapvető folytonossága; amely létezőkbe tárgyiasul 
hatások és együttműködés eredményeként.  

A hatást meg kell érteni ahhoz, hogy információvá 
váljon. A megértés előfeltétele emlékezeti tudás és 
értelmi tevékenység.  

 
Az emlékezeti tudás azt jelenti, hogy a létező nem 

válogatás nélkül fogja fel a környezetéből érkező hatásokat. 
Csak azokat tudja információként értelmezni, amelyeket a 
környezetében betöltött történeti funkcionálása során 
szerzett ismeretei- és azok kombinációi révén felismer. 

 
A környezettel való együttműködés, a létezés 

őskövetelménye; az önmegvalósítás környezetváltozás 
által szabott létfeltételeihez. 

A Szubjektum a memorizált ismereteket használja 
fel  korszerű létezés problémáinak megoldásához. 
Amelyeket csak a szükséges ismeret révén tud 
megoldani szervezettsége színvonalán. Minden rendszer 
rendelkezik a funkciójának és szervezettségének 
megfelelően tárgyiasított és a környezetével egyeztetett 
természeti nyelvekkel, “írásmóddal” ismeretekkel. 

 
Információ-, emlékezeti tudás és értelmi munka 

nélkül nincs működés. Ezek az önmegvalósítás 
létfeltételei. 
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Az emlékezet a SZO-nak és értelmes működésének 
olyan tároló- rendszere, amely előhívható információt 
tárgyiasított önmagában és környezetében. 

Az emlékezés a SZO olyan örökletes képessége, 
amelynek segítségével korábban "érzékelt" tapasztalt, 
elképzelt, elhatározott, akart, érzett, tanult, stb., megfigyelt, 
és memorizált emlékeinek potenciális állományából újra 
felidéz és érzékelhetővé tesz. 

A múlt, a létezés tanítója.  
A létező a környezetében minél távolabbról érzékel, 

annál inkább a múltba tekint. 
Az emlékképet a SZO a környezetváltozás által 

okozott problémáinak megoldása érdekében hívja elő. Mint 
ahogyan a számítógép memóriájában tárolt adatait hívják le 
valamely cél érdekében. 

A külső- és belső környezet változásainak hatásai; a 
helyzetváltozás, valamint a vele kapcsolatos létszükséglet, "viselkedés" és 
tapasztalás információs jelleget öltenek. Majd a SZO funkciójának és a 
környezet szervezettségének megfelelő természeti nyelven rögződnek 
"érzéklet" formájában: mind a Szubjektumban, mind környezetében. 

Az érzéklet a valóságnak, az emlékkép az érzékletnek nem hű 
mása, azt csupán lényegre törő korlátozottsággal szimbolizálja. 

 
A SZO, ha valamely dolgot, jelenséget, "közeli" egymásutánban 

egyszer, kétszer, vagy többször "átél";  környezeti hatás-információhoz jut. 
Majd amikor ehhez felismerés alapján memóriájából emlékezeti tudása és 
tapasztalata is hozzátársul: tudatossá válik. Ezzel a korszerű létszükséglet 
meghatározásához, illetve a probléma megoldásához megerősítést kap. Ez 
a természeti kultúra termelésének; a szervezettség növelésének fő 
módszere. 

A környezetváltozás reagálást; a reagálás visszaható 
környezetváltozást eredményez, stb. 

Az ennek megfelelő természeti információáramlás egyidős a 
létezés végtelenségével. Az információ vétele, termelése, memorizálása a 
SZO létszükséglete; amely a szervezettség növekedésével dinamikusan 
bővül.  

A szükségessé váló értelmes meghatározásokat, és az azokra 
épülő helyes döntéseket, csak célszerűen összegyűjtött információk 
elemzésével, szelektálásával, a meglévő emlékképek kombinálásával, 
“gondolkodással” kialakított új képzetekkel, illetve tanulással lehet 
meghozni. 
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A tudás- a tudat- és a haladás fogalomkörét a 

Természet általános nyelvére fordítva, a SZO számára: 
 a felfogott környezeti hatás = érzéklet (ingerületek időbeni 
sora) 
  a megértett érzéklet = információ 
 az információ = ismeret 
 a  "megőrzött ismeret" = "tanult ismeret" 
 a tanult ismeret = tudás 
 a tudás = az ismerethasznosítás egyedi képessége 
 a tudat = az egyed céltudatos ismerete- képesség- 
viszonyulás- érzelem- és akarat egyidejűség. Előrelátás a 
jövőbe. A valóság szubjektív képe a szubjektív aktivitás 
egyik komponense. 

A jelen helyzeti problémáihoz hasonló, de a múltban 
"átélt" helyzetek-, szimbolizált környezeti hatások és 
"minősített" emlékeinek visszaemlékezésével, -az 
emlékezeti tudás megjelenítésével- összehasonlító 
értékelésével lényegében a jelen szükségletei és a mult 
ismeretei kommunikálnak a jövő érdekében. 

Az emlékezeti tudás kialakításának lényege a 
tanulás. A szükséglet "tartósságával" és "feszültségével" 
összefüggő "beidegzés". 

A tanulás a létezésfolyamat alapvető képessége. A 
Szubjektum számára minden tapasztalat elsajátítás 
tanulás; eredménye a memorizált képesség, a 
memorizált tudás, a memorizált tudat. Felhasználásával 
olyan teljesítményre válik képessé, ami korábban nem volt. 

A tanulás a létezésfolyamat alapvető és általános 
követelménye a környezetváltozással együttjáró 
problémák megoldásának előfeltétele. A jobban 
informáltság kedvezőbb helyzetet és eredményesebb 
munkát biztosít. 

A tudás örökölt és tanult képesség a jelen és a jövő problémáinak 
megoldása érdekében. Alkalmas tudás nélkül nincs megfelelő teljesítmény. 
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Minden tudás valamilyenfajta rendszert és 
szervezettséget képvisel, és a Szubjektum képességei 
kiválasztásának, célorientálásának, eredményes 
működtetésének, bővített újraelőállításának, fejlődésének 
alapvető feltétele.  

Az ARSZO számára az Univerzum és rendszerkomponens 
rendszereinek felépítési rendjében a környezet által előírt 
célszerűségfolyamat megvalósításának feltétele a természeti értelem-, a 
gondolkodás működése és az alkalmas emlékezeti tudás. Az Ember nem 
kivétel. 

 
A létezés a helyzetnek megfelelően jelenbe integrált 

emlékezeti tudás érdekorientált alkalmazásán alapul; a 
létszükséglet és a célorientált működés megszervezésével, 
vezérlésével, végrehajtásával, visszajelzésével, 
szükségszerű korrigálásával.  

 
A kreativitás, a természeti értelem és az informáltság közös 

eredményén alapuló olyan képesség, amelynek értékeit a SZO 
létszükségletének megoldása minősíti. 

A környezeti hatások érzékelése és az emlékezet; a 
valóságos jelenség megérintése nélkül, a szervezettség 
szinvonalán működő természeti értelmi tevékenység 
akaratlagosan szubjektív célra irányuló ötvöződése, a 
cselekvőképesség előfeltétele. 

A Szubjektum természeti értelme, érzékelő 
apparátusa, emlékezeti tudása és együttműködésük nem 
csupán a környezetváltozással összefüggő információk 
megszerzését szolgálják. Hanem mindezek a létszükséglet 
által meghatározott célfeladat végrehajtásának színvonalát 
is segítik. Pl.: a  térbeni érzékelés a biológiai szervezettség 
szinvonalán: a látás, hallás, szaglás, stb., és 
segédeszközeik a mozgás minőségét, ráirányulásának 
pontosságát; a térbeni munkát, az időérzékelés és 
"tervezés", a végrehajtás időbeniségének szükségszerű 
pontosságát, stb. 
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A jelenfolyamat érzékelő rendszere-, a természeti 
értelem működése-, a szerkezetébe vésett emlékezeti tudás 
teljes apparátusa-, a létszükséglet és a végrehajtás minden 
tényezője a Szubjektum részeként és érdekében 
működik. Számára minden rendszerkomponens érdek 
értéket realizál. Belső környezetében az általa képviselt 
hatalom és szabályozás megvalósításának, külső 
környezetében az önmegvalósítás, a létezés feltételeiként 
és mozgató erőiként, a működés és hatékonyság 
tényezőiként funkcionálnak. 

Olyan folyamat ez, amely a helyzetnek megfelelő 
jelenbe integrált emlékezeti tudás érdekorientált 
alkalmazásán alapul; a létszükséglet és a célorientált 
működés megszervezése-, vezérlése-, visszajelzése-, 
szükségszerű korrigálása céljából. 

 
A rendszerkomponens rendszerek minden működését; a 

környezetekkel való kommunikációt környezetsajátos természeti nyelvek 
közvetítik. 

A természeti gondolkodás eredménye a természeti 
gondolat, amely természeti nyelvek kifejezésével és 
közvetítésével a Szubjektum-környezet célszerű 
együttműködésének kommunikációs szabályozója. 

Idetartozó megjegyzés, hogy a Szubjektum szervezettségének 
növekedésével a külső környezeti "utasítások" "közvetlen" végrehajtását 
mindinkább felváltja a Szubjektum érdekeivel egyeztetett "közvetett" 
végrehajtás. 

Gondolkodás: gond  emlékezés  ráció  gondolat  viselkedés  
nyelvi közvetítés. A gondolkodás mozgástere "szabad", határait a 
Szubjektum természeti értelmi adottságai körvonalazzák. Tevékenysége a 
jövőre, a tér-idő-szervezettség horizontra irányul, a múlt emlékezeti 
tudására épül a létezés fenntartása, a Szubjektum önmegvalósítása 
érdekében. 

 
A korszerű emlékezeti tudás az ARSZO múltbeli 

fejlődése során megismert a tapasztalat és a szükséglet 
által minősített individuális ismeret.  
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A saját múltja világának tartalmát "természeti 
emlékezetének határai" jelölik. 

A gondolkodás a jelen új érzékleteit kapcsolatba hozza a múlt 
reprodukált emlékeivel és célszerűen konstruált gondolatmodelleket 
alkot. A kialakult gondolat racionális rendszerben érzékelhető és 
reprodukálható szimbolikus gondolati jelhez kötődik. 

Idevonatkozóan ismertetni szeretném Hegel 
nagyszerű meglátását: "Az ész arra törekszik, hogy az 
általánost, mint léttel bírót" határozza meg, azaz, hogy "létté, 
dologgá tegye."29. (I./65./262. o.) Igy az általános képzet egy 
tőle önkényesen választott külső anyagban szemlélhetővé 

teszi magát.30.  (I./65./263. o.) 
A “természeti gondolkodás” a Szubjektum tárgyiasulásra törő 

tevékenysége, amelynek során a gondolatelemek ésszerű egységes 
egésszé szerveződnek magukon viselve a Szubjektumkörnyezet 
kapcsolatok “genetikai” meghatározottságát. 

A Szubjektum számára a környezeti lét különböző 
jelenségeit “gondolkodása” ötvözi érdekké, saját értékké, 
létszükségletté. Emlékezés nélkül nincs gondolkodás. 

Az emlékezet, az emlékezeti tudás, megismert, 
megtanult emléknyomokból épül fel. Tanulás, tudás, ismeret 
nélkül nincs emlékezés és működés sem lehetséges. 

 
A gondolkodás elválaszthatatlan az emlékezés meg-szervezésének 

módjától. Az emlékezés közvetett tevékenység, amely az ARSZO történeti 
múltjának potenciálisan jelenbe integrálható reprezentált emlékeit és a 
közvetíteni képes természeti nyelveket foglalja magában. 

Például az Ember szervezettségi színvonalán a külső környezettel 
való kommunikáció közvetítésére képes természeti nyelveivel a különböző 
hatások, érzékletek és reakciói: hő, nyomás, fény, hang, ütés, jelölés, 
mutogatás, íz, rovásolás, hirvivőpálca, füst, kipu csomók, rajzolás, kép, 
szobor, irás, film, televízió, videó, számítógép, internet stb., természetesen 
az emberi nyelvekkel együttesen fejtik ki hatásukat.  

Megállapítható, hogy a környezettel való 
együttműködés során a létező szervezettségi szinvonalának 
megfelelő korszerű kommunikációs nyelvével együtt 
használja, emlékezeti tudás alapján, jelenbeintegráltan a 
korábbi szervezettségeinek egymásra épült természeti 
nyelveit. Gyakran anélkül, hogy ezt tudatosan tenné. 
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Pl.: Az Ember, a méh, a hangya, a termesz, stb mint társadalmi-, 
közösségi létezők a saját beszédnyelveiken-, és biológiai szervezeteik 
szerves- és szervetlen kémiai-, valamint fizikai beszédnyelveken 
kommunikálnak környezeteikkel. 

Összefoglalva: 
Az Univerzum és végtelen rendszerkomponens 

rendszerei tudásfolyamatainak emlékei sajátosan fogják át 
az Univerzum megismerhető tudását.  

Ennek árnyalatában is parányi része az Ember 
tudása. Számunkra mégis ennek fejlesztése boldogulásunk 
záloga.  

Az ARSZO természeti értelme fontosság szerint 
rendezi a dolgokat, jelenségeket, viszonyokat. Ennek 
keretében különválasztja a számára lényegeseket a 
lényegtelenektől. A kialakult helyzetnek megfelelő 
problémamegoldásával egyre szervezettebbé, fejlettebbé 
válik és reálisabban látja a Valóságot. 

A megfigyelések és tapasztalatok rendszerezése 
lehetővé teszi az ismeretek- a tudás- és a tudatosan 
megismertek folyamatos rendszerezésével újabb ismeretek 
megszerzését.  

A dolgok-, jelenségek-, a viszonyok között természeti 
mértékekkel és mennyiségekkel kifejezhető természeti 
matematikai kapcsolatok vannak.  

Az ARSZO energiarendszerfolyamatai /ERSZF-ai/, a 
valóságához −külső és belső környezetfolyamataihoz− 
kapcsolódnak. Környezetfolyamataik megfigyelésével, 
feldolgozásával érzékelik a változások irányát, feszültségét, 
tendenciáit, valószínűségét. Megértésükkel, a saját 
helyzetváltozásuk felmérésével határozzák meg a 
szükséges reagálásukat.  

A létezés folyamatában, az emlékezés, az új 
információk feldolgozása, az alkotó reagálás- az 
értéktöbblet előállításm, fejlődés az Univerzum minden 
rendszerkomponensének létfeltétele. 
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5. TERMÉSZETI ÉRTELEM "GONDOLKODÁS-GONDOLAT-
ISMERET-TERMÉSZETI TUDAT". ELŐZETES JÖVŐ 
ALKOTÁS. 

 
A Természet rendjének összehangolása és 

működtetése az ARSZO-kban egymásra lelő természeti 
értelem munkája és célrendszere; funkciójának és 
szervezettségének megfelelően kialakult eszközeinek 
felhasználásával.  

A Természet hierarchikus rendjében a természeti 
értelem Szubjektív Objektumhoz- /SZO=Szubjektum-hoz/ 
és környezetének változásához kötött együttműködő 
tevékenységfolyamat. 

Minden létező önmagában és környezetében hordja 
természeti funkcióját, -értelmét, -célját, -lehetőségeit 
önmaga megvalósítására. Képességeinek alapja a 
környezetében betöltött funkciójának ellátásához szükséges 
─emlékezetébe tárgyiasult ─ tudás működése. 
 

A környezetben betöltött funkciónak megfelelő 
természeti értelem olyan örökölt és szerzett tulajdonság, 
amelyet a környezeti tér-idő-szervezettség-funkció 
változásfolyamatok által orientált, de a létező által 
kialakított létszükséglet, és a környezeti együttműködés 
fejlesztettek ki és fejlesztenek tovább a Szubjektum 
problémáinak megoldására.  

Ha valamely körülmény alkalmazkodásra készteti a 
Szubjektumot, az önmegvalósítás és alkalmazkodás 
“értelmes” megoldása tárgyiasul a Szubjektum, valamint a 
környezet memóriájába. Majd a környezet változásával 
további problémamegoldások és változások alkotó forrását 
képezi. 
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A természeti értelem a létszükségletfolyamatban 
betöltött szerepével a létezés célszerűségét szervezi és 
irányítja a működést.  

Az értelmes működés nem az Ember sajátja, hanem 
minden létezőnek a maga Kozmikus kódja szerinti 
tulajdonsága.  

A végtelen Isten léte és az isteni értelem létezőkbe 
tárgyiasul mérték szerint. A gondviselés az orientáló 
létszükséglet- és lehetőség megmutatása; az orientáció- és 
keretlehetőség olyan kényszerpálya, amelyben a SZO dönt.  
A SZO szervezettségétől függ működésének 
szervezettsége. Pl. lehet egymásraépülten: mozgásba hozó-
, rendszerbe szervező-, mechanikus-, tükrözéses-, adogató- 
reflexszerű-, ösztönös-, céltárgyiasított céltudatosságú stb. 

A Szubjektum természeti értelmének konkrét 
feladatait meglévő lét- működés- és szervezettség formáinak 
működtetése mintázza eszközeinek célhoz rendelésével, a 
hiányzó ismeretek pótlásával, valamint a működés 
tapasztalatainak hasznosításával. 

 
A természeti értelem (É) a memóriájában őrzött 

ismeretek célszerű kombinálásával a természeti 
gondolkodás révén olyan értéktöbbletet, is alkot, 
amelyek az ARSZO múltjában  nem fordultak elő.  

A természeti nyelv-, a természeti gondolkodás-, a 
természeti értelem-, az emlékezet összetartozó jelenségek; 
a végtelenből tartó olyan  fejlődéssel, változással, 
amelynek vége soha sem lesz.  
Az ismeretek és összefüggések kombinációja révén az 
ARSZO a téridőszervezettségben adott összkép olyan 
kiegészítését teszi lehetővé, amely közvetlen érzékeléssel 
nem érhető el.  

Azonban ez a korszerű ismeret környezeti 
kommunikáció segítségével kiegészülhet mindazzal, amit a 
témával kapcsolatban a környezet “tud, akar, szivesen vesz, 
tiltakozik stb.”  
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Az ARSZO és természeti értelmének megfelelő szubjektív 
reaktív létszükségletaktív tudatos működőképessége a 
szervezettség különböző szintjein:  
 Ősenergia: értelem, feszültség, gravitáció, 
téridőszervezettség funkció folyamat, helyzet értékelés, 
természeti hatásnyelvek. 
 Univerzumunk Ősszubjektuma. Létformája EGY rendszer és a 
megelőző. 

 Ősrobbanás: irányba indító, mozgásba hozó és a 
megelőző,  EGY energiarendszerből kifejezhetetlenül sok 
egymással összefüggő, más-más környezeti funkciót 
teljesítő rendszerkomponens rendszer folyamatokká 
alakításának, tárgyiasításának képességével. 

 energiaterek: a meghatározó mozgás irányának megfelelő 
energiarendszerekbe szervező-, illetve lebontó 
létrehozásának és működtetésének képességével,  

 erőterek: tükrözéses, mechanikus és a megelőzőek, 
(energiarendszerek, erőterek, elemi részecskék 
létrehozásának- és működtetésének képességével), 

 szervetlen: adogató, és a megelőzőek (energiával, 
erőtérrel, elemi részecskékkel, szervetlen kémiai anyagokkal  
működő rendszerek létrehozásának és felhasználásának 
képességével), 

 szerves: reflexszerű, és a megelőzőek (energiával, 
erőtérrel, elemi részecskékkel, szervetlen és szerves kémiai 
anyagokkal működő rendszerek létrehozásának és 
felhasználásának képességével), 

 biológiai: ösztönös, és a megelőzőek (energiával, erőtérrel, 
elemi részecskékkel, szervetlen, szerves és biológiai 
anyaggal működő "műszerek" létrehozásának és 

felhasználásának képességével),31.  (I./142./15. o.) 
 közösségi, társadalmi: céltudatos, tudatos és a megelőzőek 

(energiával, energiaterekkel, erőterekkel, elemi 
részecskékkel, szervetlen- szerves- és biológiai anyaggal 
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működő közősségi rendszerek-, elméletének-, 
tervezésének-, előálálításának és felhasználásának 
képességével),  

 programozással céltárgyiasított és így tovább…,  
− valamint mindezek ± átmeneti szakaszaival. 

A természeti értelem az ARSZO létszükségletére történeti 
szervezettségének megfelelő célszerű mozgásokra, 
erőkifejtésekre bontva munkamegosztással és vezérléssel 
reagál. 

 
Ha a múltat áttekintjük, megállapítható, hogy a mi 

“genetikai” viszonyaink között a természeti értelem 
eddigi szerveződésének leglényegesebb kifejeződései: 
 Ősenergia domináns- 
 térenergia domináns- és az előző 
 erőtér domináns- és az előző 
 anyag domináns- és az előző 
 értelem domináns. és az előző,  
─ stb., és minden konkrétum a aga átmenetével. 
Minden ARSZO és önmaga számára SZO a saját kozmikus 
kódjának megfelelően értelmes.  
A szervezettség minden szintje sajátos képességekkel és 
különböző funkciókkal rendelkezik, azonban a szervezettség 
bővülően értelemdomináns színvonalán a meglévő 
szervezettséget és megelőző bázisait határtalan sok 
képességgel lehet felruházni. Pl. Az Ember vonatkozásában 
(az értelem parancsára működő,  céltevékenységet folytató 
energiává, anyaggá, elméletté stb.: hősugár, fénysugár, 
televízió, rádió, számítógép, anyag, gép, növény, állat, 
automaták, robotok, érzékelő- feldolgozó- 
irányítórendszerek, internet-, ürkutatás, stb.) mindezek 
nyelv- és kommunikációs rendszereivel.  
Az Univerzum rendszerkomponenseinél hasonlóan más-
más sajátosságokkal. 
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A saját lét- és működésformák, valamint a környezeti 
lehetőségek együttműködésének hatására kialakított 
létszükséglet magában foglalja az optimum irányába ható 
integrációt, a szubjektív célkitűzést, annak irányát és 
feszültségét. Önmaga és környezete előzetes tudatos 
jövőalkotását. 

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

A természeti értelem működésének lényege a 
Szubjektum szervezettségének megfelelő gondolkodás 
(pl.: cselekvésben gondolkodás, tükrözéses, adogató, reflex-
szerű, ösztönös, céltudatos, tudományos, céltárgyiasított, 
célautomatizált stb.) a szimbolikus fogalom, az "elméleti" 
tudás elvont gondolkodása. A céltudatos értelem 
működésének eredménye a célszerű tudás. 
A gondolata indítéka a külső- és belső környezetek-, 
valamint önmaga változásának érzékelése. 

 
A természeti értelem munkája a természeti 

gondolkodás, megnyilvánulása a természeti gondolat, a 
természeti tudat, az ARSZO fő segítői a létezés 
problémáinak megoldásában. Az önmegvalósítás 
téridőszervezettség kényszerpályás létezésének 
feltétele és eredménye. 
Megoldja a SZO környezetkapcsolatok lehetőségét és saját 
érdekérvényesítését, az önkontrollt, szabályozást. 
Eközben új igazságokat keres és talál, realizálja 
természeti értelmének bővített újratermelését. A 
Szubjektum fontosnak minősített emlékeit előhívhatóan 
memorizálja. 
Erőkifejtése a cselekvés irányába feszül és helyzetekre 
célszerűsített változó ismétlésekkel ér célhoz. 

Szubjektíven kell érzékelni- kiválasztani- értékelni a 
környezetből érkező hatások egyvelegét ahhoz,hogy azok 
szükséges és érthető gondolatokká, információkká váljanak. 
 



58 
 

A téridőszervezettségfunkció kapcsolatok a jelen 
“téridőszervezettségfunkció-pontjainak” jegyeiben válnak 
megismerhetőkké, létszükségletekké a jövő 
"létezésformájának" kiválasztására, alakítására. 

A választás kritikus döntés, amely határozott 

irányba tereli a jövőt32 . 
A SZO természeti értelmének együttműködése a saját- és 
környezete lét- és működésformáival emlékezeti tudáson 
alapul. A korszerű tudás megelőző tudásra épül; 
működtetése bővülő tudással tudatosulással és 
alkotással jár. 

A fejlődés során kialakult lét-, működés-, 
szervezettség koordináció minden SZO saját képességeinek 
és funkciójának megfelelő örökölt és szerzett célprogram 
egyben természeti értelem, természeti gondolkodás, 
természeti tudás, természeti tudat, természeti nyelv,  
természeti kommunikáció, természeti szabályozás. 

 
A létező jelenfolyamatának jelen pillanatában 

genetikai adottságai határolt képességek, amelyeket 
nem képes túllépni. Csak a tudásának megfelelő 
hatásokat képes megérteni és hasznosítani. Vagyis 
minden teljesítmény alapkritériuma az alkalmas tudás. 

A társadalmi szervezettség képességeinek határaira 
ezt az általános elvet ismerte fel Jánosy Ferenc, és írta le a 
fejlődés trendvonaláról szóló munkájában, lényegében: a 
társadalmi tudásküszöb a társadalmi fejlődés felső határa33. 

(I./80./150-152. o.) 
E munka szerzőjének más 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.34. (87./Tanulmány. Kéziratban.) 

Nélkülözhetetlen alapkritériumok: az alkalmas képesség, a 
szubjektív aktivitás, a kényszerpályás felelősség. 
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A tudás fogalomkörét a Természet általános nyelvére fordítva, a 
létező számára: 

 a felfogott hatás = érzéklet 
 az érzéklet =  információ 
 az információ = ismeret 
 a "megőrzött ismeret" = "tanult ismeret" 
 a tanult ismeret = tudás 
 a tudás = az ismerethasznosítás egyedi képessége 
 a tudat = céltudatos ismeret, a valóság szubjektív képe, a 
szubjektív aktivitás egyik komponense. 
 
Minden ARSZO a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig 
rendelkezik az önmegvalósításhoz szükséges örökölt 
természeti értelemmel és tudással, természeti tudattal a 
szervezettségtől függő mértékben és formában. 
A magasabb szervezettségű ARSZO képessé válhat 
megérteni az alacsonyabb szervezettségűt. Megtanulhat 
kommunikálni is az alacsonyabb szervezettségű 
szinvonalán. Az alacsonyabb szervezettség azonban 
magasabb szervezettségű kommunikációra nem, vagy csak 
segédeszközeivel és korlátozott mértékben képes. 

A működés folyamatában a természeti gondolkodás 
a Szubjektum önmagával, valamint környezetével folytatott 
kommunikációja, célszerű tevékenysége problémáinak 
feltárása és megoldása érdekében. 

A gondolat létrejöttével tárgyiasul, mint valamirevaló 
racionális tudás, mint a Szubjektum tárgyi tudása, 
képessége, erőforrása. A külső környezet kincsévé azonban 
csak megnyilatkozás után válik. 

A természeti gondolat kifejezése, valamely természeti 
nyelven közölt információ. 

 
A SZO természeti értelme az az eszköz, amelynek 

segítségével képes meghaladni önmagát: 
 az értelem szolgál az értelem meghaladására, erre más nem alkalmas 

 szervezettségének növekedésével megnőnek képességei, 
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 minél racionálisabban szervezett, annál nagyobb a jó 
választás esélye 
 a legkedvezőbb lehetőség megtalálásának hatása a 
bővített önmegvalósítás optimális lehetőségét adja 
 Értelem domináns színvonalán mindinkább a bármely 
törvény szerint való felbontás, s a bármely rendszerré való 
összerakás képességének iránya jellemzi. 
A cselekvőképesség-arányosság a SZO észre-
vevőképességével-, szervezettségével-, potenciális 
lehetőségeivel-, szubjektív aktivitásával arányos. Civilizációs 
energiahányadát szervezettsége, a környezeti 
együttműködéshez rendelkezésére álló képességei és 
eszközei szabják meg. 

A létezés elválaszthatatlan a tapasztalati tanulástól. A 
tanítás, nevelés, önképzés ugyancsak célszerű tanulási 
folyamat. Eredménye a "tervezésre, szervezésre, 
működtetésre"  alkalmas tudás bővített újratermelése; a 
múltra épült jelen tudatos átvitele a jövőbe. 
A Szubjektum szervezettségének növekedésével 
szubjektivitása és szubjektív aktivitása is nő. A célszerű 
tudás fejlesztése és hasznosítása dinamikus erő és 
erőforrás. 
A civilizációs energia (É) szükséges fejlesztése az ARSZO 
számára a fejlődés, a hatékonyság növelésének 
leghatásosabb eszköze a szükségtől hajtott minden 
problémájának megoldására.  
A SETI programmal szemben állóan: 
Az értelmes létezőket a kozmoszban nem valószínű, hogy 
emberhez hasonló-, vagy biológiai értelmes létezők 
keresésével lehet megtalálni.  
Abból kell kiindulni, hogy minden létező értelmes. A saját 
kozmikus útján megismert természeti nyelvein kommunikál a 
mindenkori környezete és kozmikus kódja szerint.  
Gondoljunk bármely technikai berendezésünkre vagy a 
számítógépre: mindezek az Ember beléjük tárgyiasított 
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tudásával működnek. A kommunikáláshoz szükséges 
természeti nyelveik és használati előírásaik ismeretében 
alapvetően bárki képes a velük történő együttműködésre. 
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6. A természeti nyelvek és a természeti 
kommunikáció szerepe a működésben. 

A természet nyelvei kommunikáció céljára hivatott 
jelrendszerek, amelyek nyelvi közösségekben 
érvényesülnek.  

A Természet- és minden részének működését-, 
együttműködését, változását, viszonyait természeti 
hatásnyelvek sokasága közvetíti.  

Univerzumunk természeti nyelvei genetikailag 
összetartoznak. Jeleik- jelrendszereik a jelenségek 
kozmikus útjuk során megtanult lét- mozgás- 
működésformáknak, szabályaiknak, valamint környezeti 
helyzeteiknek jelenbe integrált szimbolikus nyelvi jelentései. 
Fejlődésük az Ősenergiára és az azt követő lét- működés- 
szervezettség-formákra épül.35. 

A természeti nyelvrendszerek a természeti értelemtől és 
gondolkodástól elválaszthatatlan kommunikációik termékei 
és hordozói.  

A létezők a  környezetfolyamatukkal egyeztetett 
létszükséglet folyamat által kifejlesztett lét-, mozgás-, 
működés-formák, amelyek a saját funkcióikkal, 
szervezettségükkel-, komplex természeti nyelveik korszerű 
színvonalával-, és lehetőségeivel rendelkeznek. 

A természeti kommunikálás és nyelvrendszerei a 
létezés „végtelenségével” egyidősek. Okuk a létezés, 
feladatuk a létezésfolyamatok együttműködésének, 
változásának, szabályozásának közvetítése.  

A természeti információk absztrakt egységben 
kódolt, értelemmel felruházott nyelvi jelentések, amelyek 
kölcsönösen ismert hatás-nyelvrendszerek közvetítésével 
cserélődnek, korszerű szervezettségük színvonalán. Ilyen 
hatáskommunikációk összefüggésrendjében következett be 
az Ősrobbanás és alakult ki az Ősrobbanást követő 
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Univerzum-folyamat minden rendszerkomponens 
rendszerfolyamata.  

 
Az őstörténet során, az Ember és a biológiai 

szervezettségi szint létrejötte előtt, a megelőző 
szervezettségi szintek létezői is környezeteikkel 
együttműködve léteztek. Környezetükben betöltött 
funkcióikat természeti hatáskommunikáció útján, természeti 
nyelvek segítségével gyakorolták.  

Minden véges- és végtelen változásnak természeti 
hatásnyelv a közvetítője.  

Az emberi nyelvek és az emberivé formált környezetek 
az ősök hagyatékai. 

Minden természteti nyelv rendszer. Az ARSZO (É) 
természeti funkciójának, szervezettségének, és más 
sajátosságainak megfelelő hatásnyelv.  

Az alacsonyabb szervezettségű létezők a magasabb 
szervezettség természeti nyelveit nem képesek (pontosan) 
megérteni. A magasabb szervezettség könnyebben tanulja 
és érti meg az alacsonyabb szervezettség természeti 
nyelvét.  

A létezők értelmes kölcsönhatásban állnak 
környezeteikkel és a rendelkezésükre álló természeti 
nyelveken hatáskommunikációt folytatnak. A mindenkori 
jelenfolyamatban korszerű természeti nyelvek a megelőző- 
és az „ősi” természeti nyelvekre épültek. 

 
A külső- és belső környezeti körülmények változása 

teszi létszükségletté minden létező számára a reagálást; 
alkalmazkodást, viselkedést, cselekvést.  

A környezeti együttműködés természeti nyelvi 
szerveződéssel jár. A természeti nyelvek egymásra épült 
rendszerek; változásaik létező- és környezet-sajátosak.  

Ennek keretében létezik és változik −szervezettségre-, 
szerkezetre-, nagyságra-, funkcióra-, lét- és 
működésformára való tekintet nélkül− Univerzumunk minden 
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rendszerkomponens rendszerfolyamatának minden 
természeti nyelve.  

A környezet változása a létezők környezeteikkel való 
sajátosan értelmes együttműködése− 
hatáskommunikáció útján történt és történik.  

A közösségek −létezésük során− kommunikálás céljára 
olyan jelképeket, fogalmakat alkotnak, −természeti nyelvi 
használatra−, amelyek képesek a dolog a jelenség, a 
viszony konkrét léte nélkül is felidézni azok lényegét 
természeti értelmük segítségével. 

Minden ARSZO létezésfolyamatának létfeltétele a 
természeti értelem- és a környezetváltozással összefüggő 
létszükséglet működése.  

Minden alkotás előfeltétele a természeti értelem, a 
természeti „gondolkodás”, a természeti nyelv és 
kommunikáció. Ez az Univerzum bárhol, bármikor létező-, 
bármilyen funkciójú-, nagyságrendű-, szervezettségű 
létezőjére igaz.  

Univerzumunkban az Ősrobbanás és bármely funkciójú- 
és szervezettségű létező kozmikus kódja közötti természeti 
nyelv a kommunikációjukon keresztül megismerhető. Pl.: a 
térkvantumoktól a galaktikarendszerekig, stb. 

Minden létező örökölt komplex nyelvi készségekkel 
rendelkezik. 

 
A hatások, az adó SZO-k különböző fajta, funkciójú, 

szervezettségű, nagyságrendű, mennyiségű hatóerővel 
rendelkező közlései természeti értelemmel (É) felruházott 
információt hordozó jelrendszerek  közvetítésével hatnak. 

A SZO adók és környezetükben a SZO vevők a 
kozmikus kódjaikban rögzült, természeti nyelveikkel 
képesek az adásra és vételre. Természeti értelmük révén 
képesek az információ megértésére, feldolgozására- 
helyzetértékelésre, helyzetváltozásukkal összefüggő 
létszükségletüknek megfelelő reakció-akció adására, 
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hatáskommunikáló együttműködésre. Szubjektum-
Objektum relativitás (É) szerint. 

 
A természeti kommunikációban együttműködő hatás 

információknál sajátos mennyiségi és minőségi 
paramétereik kifejezésére a legáltalánosabb természeti 
nyelv: a Természet matematikája (É) alkalmas.  

A Természet matematikája az Ősenergia 
végtelensége óta működik és a végtelenbe tart, a 
Természet kvantummechanikájával együtt, amely (É) 
valószínűsítiti a jövőt. 

Semmilyen rendszerfolyamat nem létezik a Természet 
matematikája nélkül.  

 
Az emberi számok megnevezései csupán szimbólumok, 

amelyeket az Emberek alakítottak ki és formáltak 
szükségleteik szerint. Azonban a Természet matematikája 
Ember nélkül létezik és működik. 

Történeti eredetében az Ember nem rendelkezett 
számnevekkel. Egyszerű számolásait számnevek nélküli 
természeti nyelveken bonyolította. Létezése során alakította 
ki számait, számneveit, számrendszerét, műveleteit, 
matematikáját, a saját fogalmi rendszerét.  

Erdődi József: A nyelvek eredete c. munkájának záró 
bekezdésében így ír: „Nem tudott kielégítő magyarázatot 
adni a tudomány a nyelv keletkezésének kérdésére.” 
(I./183./13. o.) 

 
Az Új Természetfilozófia az általános lét- és 

rendszerelmélet, valamint az általános érték és 
működéselmélet talajáról vállalkozik a probléma 
megoldására, de nem csupán az emberi nyelvek-, 
hanem a természeti nyelvek általánossága, összessége- 
és működésük vonatkozásában is.  

Az emberi génius csodálatos fejlődésének eredményei 
az emberi társadalmi nyelvek. Ezek kommunikáció 
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segítségével és szükségszerű alkalmazásával a tudomány 
együttműködő fejlődését segítve érték el jelenlegi 
szinvonalukat, szükségleteken alapuló értéktöbbletek 
realizálásának folyamatában.  

Ha számaik eredetét és összehasonlító értékek 
kifejezésére való alkalmasságát meg akarjuk érteni, akkor 
tudomásul kell vennünk, hogy a Természet számai nem 
azonosak a számnevekkel. A számnevek csupán a számok 
(ember-függően meghatározott) szimbolikus kifejezései.  

Az emberi szóhasználat; a természetes számok egy, 
kettő, három, stb., végtelenbe tartó számnevek és az Ember 
matematikája a szükségleteinek megfelelően 
szimbolizált teljesítménnyel. Jelentősége akkor kap 
hangsúlyt, ha arra gondolunk, hogy a Természet 
történetében az emberi számok és számnevek létezése 
előtt mindvégig működött a természet matematikája, a 
hatásmennyiségekkel működő hatások-, visszahatások és 
változások végtelen rendjében. 

A Természet matematikája (É) a Természet 
legáltalánosabb rendszernyelve, amely minden létező-, 
minden közösségi, így minden társadalmi nyelv eredő 
alapját is képezi.  

Egyes tudósok az emberi számok és számnevek eredetét hasztalan 
keresve úgygondolták, ha olyan népeket keresnek fel, amelyek nem ismerik 
a számneveket de valamely módon mégis alkalmazzák a Természet 
számait közelebb kerülhetnek a megoldáshoz.  

Így kerültek pl., kapcsolatba Ausztráliában olyan népekkel, ahol a 
cseréket összehasonlító értékekkel és mennyiségekkel bonyolították: a 
menyasszony vagy más szükséges ára, pl.: bizonyos megtekintett x 
mennyiségű tehén, disznó, mérőedénnyel kimért gabona, stb., stb. Az x 
esetleg a kéz, a láb ujjain megszámolva, 10 ujj a kézen, 20 ujj = egy Ember, 
vagy rovással, számolva. stb, stb. A távolság mérésére arasz, karnyújtás, 
láb, lépés, pózna vagy x napi járásra, stb-t használtak.  

Az egyre kiterjedtebb csere bonyolításához ezek a számok már 
nem voltak elegendők, ezért a nagyobb számokkal történő számolás 
szükségességével áttértek a kaviccsal történő számolásra. De használtak 
még égetett golyócskákat, később átfúrt és helyi-értékrend szerint felfűzött 
golyócskákat. A használat során kifejlődött pl.: a tizes számrendszer az 
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egyesek, tizesek, százasok, stb soraival. Az abakusz rendszert kb 5000 
évig elterjedten használták. Fejlődött a beszédnyelv, kialakult az írás. 

Az összehasonlító értékcsere fejlődése nemcsak a számolást, 
hanem a számértékek emlékezéses memorizálását meghaladó tartós 
rögzítését is szükségessé tette. Az első próbálkozások során pl.: csontra, 
fára, agyagra stb, rovással vésték fel a mennyiségeket, stb. vagy a 
mennyiséget jelentő golyócskákat dobozba rakták és a dobozra rárajzolták 
a tartalom, az ügylet absztrahált szimbolikus képét: kecskét, tehenet, lovat, 
halat, stb.  

A jelölések a képírás az írás kezdeteit jelentették. A fontosnak 
minősített eseményeket, állatokat stb. felrajzolták falakra, (barlangrajzok). A 
jelenleg legrégibb írásemlék Mezopotámiából származik (Kr. e. IV. évezred) 
ékírással számokat és szótagokat jelöltek. Az egyiptomi kultúrában 
kialakultak a hieroglifák, amelyekkel képszerű fogalmakat és szótagokat is 
tudtak jelölni. Majd hosszú fejlődési folyamatban a hieroglifákat betűkkel 
helyettesítették. A görögök már abc-t használtak, amely számok jelölésére 
is szolgált.  

Így alakultak ki emberi szükségletek hatására, sok-
sok próbálkozás során, hosszú idő alatt, a 
mennyiségeket kifejező emberi számnevek, majd a betű 
és az írás. A fogalom-, a szótag-, a betűírással 
beszédírással együtt a nyomtatás; a számok és műveletek, 
a betűk szabványosodása.  

Ez azonban semmit sem változtat a Természet 
egészét átfogó értelmes renden, a természeti 
matematikán és a természeti nyelveken.  

 
Az élet = létezés biológiai szervezettségi szinten. 

Létfeltétele a létezőnek /az élőnek/ környezeteivel való 
együttműködése, amely hatás kommunikáció útján működik.  

Az Ember magasszintű biológiai-emberi-társadalmi 
szervezettségén a kozmikus útján szerzett, a kozmikus 
kódjában rögzült komplex anyanyelvén kommunikál 
környezeteivel. Eredetének kozmikus útján előfordult 
minden korábbi szervezettségi szintje szükséges természeti 
nyelveire emlékezik. Ez sajátosan minden létezőre 
vonatkoztatható. 

A természeti matematika Univerzumunkban, minden 
rendszer- és minden megnyilvánulásának-, viszonyának-, 
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működésének-, változásának-, egymásra épülő 
szerveződésének kifejezésére alkalmas. Beleértve minden 
sajátos emberi nyelvet is (pl.: matematika, fizika, kémia, 
biológia, kozmológia, nemzetiségi nyelvek, zene, 
művészetek, programnyelvek, stb., stb.).  

 
Minden rendszer és változása is  a maga 

funkciójával, sajátos lét- működés- és szervezettség 
formájával matematikai rendet képvisel. 

A látszólag felfoghatatlannak; megismerhetetlennek 
tűnő bonyolult- szövevényes természeti nyelvrendszerek- 
és kialakulásuk-, összefüggéseik megértéséhez segítséget 
nyújthat az Új Természetfilozófia. 

A környezeti együttműködés kényszere kooperációk 
szükségességével és egymás befolyásolásával jár.  

A Szubjektum és környezeti objektumai érintkezésének 
kommunikációs formái térben- időben- szervezettséggel-, 
funkcióval működő közösségi természeti erőknek a jelenbe 
integrált teljesítményei. 

A SZO múltjának megfelelő egymásra szerveződött 
szervezettségeknek a jelenbe integrált kommunikációs 
nyelvrendszerei a korszerű domináns nyelvvel együtt 
működnek a maguk egymást kiegészítő komplexitásában. 

Minden rendszerkomponens rendszer, minden 
természeti kommunikáció- minden természeti nyelv 
genetikai fejlődésének alapelemei az Ősenergiára, és az azt 
követő lét- működés- szervezettség-formákra épülnek.35.(6, 7. 

f. ) 

 
A nyelvi fejlődés előfeltétele a nyelvi tradíció. 
A természeti nyelvek olyan kommunikációs 

nyelvrendszerek, amelyek a környezet folyamat és a 
Szubjektum közötti közlési- és információs szükségletek 
kényszerítő hatására a kommunikáció fejlődése során 
szerveződtek.  
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A természeti absztrakció törekvés a működés 
tényezőinek jelekkel, jelrendszerekkel, szimbólumokkal való 
kifejezésére, megértésére, megőrzésére és emlékezeti 
felidézésére.  

A Természet magában foglal minden természeti 
nyelvet, így az emberi nyelveket is. A konkrét nyelv 
azonban csak konkrét környezet − Szubjektum  
környezet kapcsolatban nyilvánul meg. 

A természeti matematika és minden nyelv történeti 
fejlődése kommunikáló Szubjektumok történeti 
létszükségleteivel és változásával halad együtt. A nyelvi 
hatások jelzései minden Szubjektum sajátos külső- és belső 
környezetének jelrendszereit foglalják magukban.  

 
A szimbólum a dolgok, események, stb., tartalmának 

absztrakt fogalmi meghatározása. Nem maga a dolog, 
csupán a szimbólumalkotás során létrehozott jelentéssel 
felruházott "címke", amely alkalmas a hozzáfűzött 
információtartalom kifejezésére36  

A szimbolikus tartalom önmaga is rendszerként 
funkcionál. Tradíciók és tanulási folyamatok útján terjed. 

A Szubjektum és környezetének együttműködése, a 
jelen tárgyi jelenségeit-, valamint a múlt tárgyait és 
jelenségeit jelölő szimbólumok közötti kapcsolatot teremt a 
jövő érdekében.  

A Világmindenség és minden rendszer 
komponensének története tárgyiasult szimbólumok 
hagyományrendszere. 

A természeti megismerés és a nyelvhasználat 
képessége minden létező örökölt tulajdonsága. A nyelvet 
ismerő Szubjektumok természeti értelmében kialakult rend 
csak akkor funkcionál, ha a környezetváltozás hatása a 
korábbi tudatalatti ismeretek felhasználásával 
felismerhető. S miután ezek általánossága a létező 
környezeti helyzete-, funkciója-, kozmikus útja-, kozmikus 
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kódja körül csoportosul, ezek öröklése ezen ismeretekre 
összpontosul. 

 
Minden Szubjektum és környezeti együttműködése 

egyedien sajátos, mert természeti emlékei, nyelvezetei, 
gondolatai, tudása, tudata, képességei, funkciói stb., saját 
szimbolikus világában léteznek. Kozmikus kódjukban 
önmaguk történetének szimbólumos tárgyiasulásai.  

Bármely térben, időben, szervezettségben, funkcióban, 
bármely ARSZO konkrét természeti nyelvei genetikailag 
megalapozott specialitások. 

 
A téridőszervezettség folyamat hatására létrejött 

ARSZO-k és természeti nyelveik sokáttételes 
különbözősége, valamint eltérő környezetváltozás 
folyamataik különítik el az egyedi nyelveket egymástól és az 
eredetileg közös természeti nyelvtől.37. 

A természeti nyelvek közvetítik a SZO és környezete 
létszükségleteinek kielégítéséhez szükséges információk 
megszerzését- és egymásnak megfelelő reaktív  
létszükségletaktív kapcsolatba hozását.  

 
Az információ sokféleképpen kódolható és 

dekódolható; azonban mindig csak a Szubjektum  
környezet szervezettségi színvonalán tárgyiasítható, általuk 
megérthető nyelvformában.38. 

A Szubjektum és a környezet együttműködésének 
téridőszervezettség folyamatában a környezetváltozás 
dolgai, eseményei-, helyzetei, stb., szimbólumokká- 
fogalmakká-, különböző szervezettségű jelrendszerekké 
"nevekké", "gondolatokká" tárgyiasultak. 

A természeti gondolkodás fogalomalkotását, belső 
írását a gondolat természeti nyelvi közlésével a SZO 
környezetébe is "átmásolja" memorizálja. 

A "fogalomalkotásának" módszere és szerveződése: 
Pl.: az emberi szervezettség szóhasználatával 
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 a környezetváltozás  közölt hatás 
 hatás    érzékelt  közlés 
 a közlés   érzékelt  érzet 
 az észlelet   feldolgozott érzet 
 a képzet   feldolgozott  észlelet 
 a fogalom, az információ  feldolgozott képzet 
 az ítélet    feldolgozott fogalom, információ 
 a következtetés   feldolgozott ítélet 
 az elmélet   feldolgozott következtetés stb. 
Azonban minden ARSZO-nak sajátos a módszere és sajátos a nyelvezete. 

 
A valóság a természeti értelem feldolgozása és 

általánosítása révén absztrahált valósággá, memorizált 
tudássá, tudattá az elvont gondolkodás téridőszervezettség 
folyamatának tudatalatti alapjává alakul. Segítségével 
lehetséges az ARSZO téridőszervezettség-horizontjának, 
illetve információ-kommunikáció határának kibővítése. 

A természeti nyelvi "szókincs" révén a hozzátartozó 
grammatikai játékszabályokkal a szimbólumok; a dolgok-
jelenségek helyettesítői úgy használhatók, mintha maguk a 
dolgok jelenségek lennének. 

A szimbólikus világok saját "életet" nyernek. 
Térenergiákra-erőterekre-anyagokra-élőlényekre stb., 
szerveződnek a szimbólumok világai, amelyek tudatos 
fogalmak által közvetített létszükséglet célszerűségével 
"képzeletben tételezve" közvetítik a cselekvést39.  

 
A fogalmak térben és időben is, egymáson kívül 

vannak, mint minden létező. A természeti értelem 
tevékenysége kapcsolja rendbe őket; a gondolkodás 
számára racionális gondolatokká, elméletekké; a jövő 
irányába ható általánosításokon alapuló következtetésekké. 

Ez teszi lehetővé az ARSZO számára, hogy 
fennmaradását és bővített önmegvalósítását a környezet 
változó viszonyai között is realizálni tudja. 
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Minden nyelv a saját közösségi keretei között 
működik. A változások; térbeni- időbeni- szervezettségbeni-
, funkcionális vagy másfajta elkülönülése következtében a 
nyelvek változnak.  

Esetleg új nyelvek keletkeznek, a környezetváltozásnak 
megfelelő szükségletek szerinti szabályszerűségek által 
diktált, de tradícionális folyamatra épült keretlehetőségekkel. 
Valamely konkrét nyelvközösségbe az tartozik, aki érti 
és műveli a nyelvét. 

Időben minél közelebbi a téridőszervezettség az 
Ősrobbanás téridőszervezettségéhez, annál általánosabban 
közismertek a természeti nyelvek. Minél távolabbi az 
ARSZO és téridőszervezettsége, annál kevésbbé ismert 
általánosan. A kiinduló nyelvre épült ugyan, de sajátosan 
annál bonyolultabb a téridőszervezettségben korszerű nyelv 
és annak megismerése.  

Például: a gravitáció- és a hőmérsékletváltozás, mint a 
környezetváltozás természeti nyelvbeszéde az egész 
Univerzumban ismert, de a Földön létrejött szerves-, 
biológiai-, vagy az emberi társadalmi szervezettségek 
absztrahált természeti nyelvbeszédei nem. 

 
A nyelv és a kommunikáció a Szubjektum számára a 

fennmaradás: az önmegvalósítás, alkalmazkodás- és 
fejlődés alapfeltétele. 

A korszerű nyelvi rendszer elsődlegesen nem a 
Szubjektumban, hanem rajta kívül van. A Szubjektum 
számára a környezet nyelve kötelező norma, létfeltétel, a 
környezettel való együttműködés kommunikációs feltétele és 
létszükséglete. 

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

A SZO  környezet kommunikációja az örökölt, és 
"tanult" lét- mozgás- működésformákhoz hasonló saját 
környezeti természeti nyelveken működik. A Szubjektum a 
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saját azonosságát- és a környezetéét is "természeti 
anyanyelvén" fogalmazza meg. Az "anyanyelv" a 
Szubjektum tradíciója.  

Amikor bármely „újszülött” „megszületik”, kozmikus 
kódja szerint vele születnek a korábbi természeti nyelvek, 
de a korszerű nyelvet meg kell tanulnia.  

Ide illik a biológiai-emberi szervezettség 
vonatkozásában Ádám György: A tudattalan reneszánsza 
c. írásából vett idézet: „… az újszülött már ún. 
’innatológiai készlet’ birtokában jön a világra”, …stb. 
Élet és Tudomány 1171. o. 

 
Minden nyelv megértése a funkciótól és 

szervezettségtől függő természeti értelem és gondolkodás 
sajátos normájának függvénye. „Genetikai” fejlődés során 
kialakult segédlet a korszerű létezés számára. 

 A környezeti kommunikációs jel- és nyelvrendszer 
alkalmazási kényszerpályája a téridőszervezettség-
folyamatban bontakozik ki, ezért környezetspecifikus. 
Közvetítő képességét az alkalmazók természeti értelmi 
felkészültsége, érzékelő- megértő- kommunikáló képessége 
határolja be. 

Az érzékelés-, a feldolgozás-, a megértés-, a 
kommunikálás képessége korábbi tanulási folyamatok, 
emlékezeti tudása és tudatos alkalmazásának eredménye, a 
kommunikálók természeti értelmének teljesítménye.  

 
Minden SZO működése és változása természeti 

nyelvekben kódolt információk érzékelésével- 
feldolgozásával felhasználásával és memorizálásával jár. 

Az információt hordozó hatások érzékleteit a 
Szubjektum lét- mozgás- működésformái emléktárában 
kódolt információkkal hasonlítja össze; a legmegfelelőbbet 
kiválasztja és jelenbe aktualizálva használja fel. 
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A megismerés fejlődése 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 
"téridőszervezettség-pillanata", amikor a környezettel 
egyeztetett természeti nyelvei jelenbe integráltan 
működőképesek szimbolikus természeti információk 
közvetítésére.  

Ide illeszkedik a biológiai szervezettség területéről a 
MAGYAR TUDOMÁNY 2001/10 számából 1152-1160. o. 
Vizi E. Szilveszter: Az agy és a tudat kapcsolata, digitális 
és analóg ingerületátvivő rendszerek. c. írásából néhány 
alábbi kiemelés. A Szerző írása szerint, az információáramlásban 
kulcsszerepet játszó kapcsolódási rendszer hosszú fejlődésen ment 
keresztül. Az üzenet-közvetítő szerep nagyon messzire nyúlik vissza.  

A mozgató ideg és a harántcsíkolt izom között az információ 
továbbítását kémiai anyag biztosítja. Az ingerületet fogadó sejt az 
ingerületátvivő kémiai anyagra érzékeny. A szinapszisban a kémiai jellé vált 
elektromos jel ismét elektromos jellé változik. Segítségével receptorokon 
keresztül „beszélgetés” létesülhet a neuronok között.  

A gondolkodás építő jellegű. Már elért eredményekre támaszkodik.  
A ’neuron’ elmélet lényege, hogy az idegsejtek önálló egységek, 

amelyek bizonyos fokú összhangban működnek. Az emberi agy 
fantasztikus mennyiségű idegsejtjét idegi eredetű kémiai anyagok óriási 
mennyisége szabályozza, tartja működésben, stb., stb. A döntések 
kiválasztásánál a múltban történt cselekményeket kiváltott érzelmeket, 
érték-ítéleteket stb., társítja és válaszol az ingerekre.  

Új TF: Ha a jelenleg legbonyolultabbnak tűnő 
biológiai kommunikáció területéről visszatérünk a 
Természet általános kommunikációjának megértéséhez: 
meg kell állapítani, hogy a Természet teljes 
keresztmetszetében minden kommunikálás természeti 
értelemmel bíró tevékenység.  

 
A végtelen Isteni Ősenergia értelmes 

feszültségnyelvétől a létezés folyamatában egymásra 
épülve mind bonyolultabb létezők-, sajátos természeti 
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nyelvei és kommunikációi alakultak és alakulnak ki; 
rendszereik szabályozására, működtetésére és a környezeti 
együttműködésre alkalmas természeti értelmeikkel.  

Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket az ÉLET és 
TUDOMÁNY 2002-05-10-i számának 592 o. írására és a 
fényképekre: KÖLCSÖNHATÓ GALAXISOK  „A galaxisokat 
évtizedeken át a világegyetem szigeteinek tekintették, izolált, a többitől 
teljesen független életet élő csillagvárosoknak. /…/ az elszigeteltség már 
saját galaxisunk esetében sem igaz.”  

Új TF: Univerzumunk rendje-, minden funkciójú, minden 
szervezettségi szintű, minden rendszerkomponens 
rendszerének kozmikus útja-, kozmikus kódja a 
legkisebbektől a legnagyobbakig igazolni képes az Új 
Természetfilozófia általános lét- és rendszerelmélete, 
valamint általános érték és működéselmélete állításainak 
helyességét. Javasolom, hogy a T. Olvasó tegyen próbát. 

Azt az elképzelést, hogy egyedül az Ember értelmes és 
tudatos, cáfolja az a tény, hogy egész lénye értelmével, 
tudatával, minden tényezőjével és kozmikus kódjával az 
Ősrobbanást követő mintegy 15 MD év kozmikus útjának 
természeti teljesítménye.  

Más-más kozmikus útakon Univerzumunk más-más 
ARSZO-i más-más eredményekkel elmaradhattak tőlünk 
vagy meghaladhattak bennünket sajátos viszonyaik szerint. 

 
Térjünk vissza eredeti témánkhoz. 
Minden szervezettség minden létezője esetében a 

kommunikálók önmaguk számára Szubjektumok 
(Szubjektum-objektum relativitás)  sajátos viszonyaiktól 
függ a kommunikációs határ. 

A természeti megismerés, valamint a természeti 
nyelvek fejlődésének tartalmát és irányát közvetlenül- vagy 
közvetve a létszükségletfolyamat és annak feszültsége 
határozza meg.40. 

A környezettel közölt hatásinformáció a környezet 
érzékelésének és gondolkodásának tárgyaként alkotójától 
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függetlenné válik. Fennmaradását- átalakulását- terjedését a 
környezeti szükségszerűség és a lehetőségek határolják be. 

 
A "természeti gondolatot" az képes érzékelni és 

megérteni, aki ismeri annak természeti nyelvét és a 
felfogására alkalmas természeti értelemmel rendelkezik. A 
létezés mind magasabb szintű nyelvi absztrakciót kíván a 
saját- és környezeti kultúrája fejlesztéséhez. 

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

A Szubjektum funkciója szerint a szervezettségének 
megfelelő szinten sajátosan "gondolkodik", új helyzeteknek 
megfelelő, új "gondolatokat" alkot, környezetével 
örökletesen és folyamatosan egyeztetett komplex nyelveken 
kommunikál. 

A téridőszervezettség-folyamatban a változó 
környezettel egyeztetett helyzet természeti nyelvi alakot ölt, 
beépül a konkrét nyelvrendszerbe, és a memóriába.  

A létezésfolyamatban a meglévő ismeret (a tudatalatti 
ismeret)+új megismerés  bővített tudásképesség  
bővülő természeti nyelv és emlékezet.  

 
A létezés a SZO és a környezetéhez kötött működés 

értelembővítő nyelvteremtő birodalma. 
A fejlődés során létformájával, funkciójával, 

szervezettségével, környezetével együtt változik a létező 
természeti értelmének és nyelveinek szervezettsége. Az 
egymásra épült természeti nyelvi szervezettség azt is 
jelenti, hogy korszerű hordozója a jelenbe integrált korábbi 
természeti tudásának nyelvemlékeinek észlelésére is képes 
(pl: hőmérséklet, nyomás, fényjel, hangjel, beszédjel, írásjel 
stb., stb.) Ez az a rend, amelyből kiindulva megfejthetőkké 
válnak az üzenetek természeti nyelvi struktúrái (pl.: a 
kozmikus, stb.) is.  
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Minden Szubjektum a környezetváltozás hatására a 
saját létszükségleteinek és változásának megfelelően építi-, 
formálja-, alakítja ki a saját korszerű természeti nyelvét. 

Különböző természeti kultúrák különböző 
jelzéskészlettel kommunikálnak a Szubjektum környezettel 
való együttműködése során kialakult közös természeti 
nyelveken. 

 
Minden kommunikáció kölcsönhatás. A SZO a saját 

természeti értelmével a saját természeti nyelvén fogja fel-, 
érti meg a környezet üzenetét (szelektív vétel), terjeszti ki 
önmagát, a maga kultúrájának működését, tapasztalatait 
stb., környezetébe (szelektív adás). 

Minden ARSZO a környezeti együttműködés során 
kozmikus útján alakította ki a maga jelen funkcióját, 
szerkezetét, szervezettségét; kozmikus kódját. Ezért olyan 
komplex nyelvekkel és értelemmel rendelkezik, amelyek 
lehetővé teszik a külső- és belső környezeteikkel való 
eredményes együttműködést. 

 
A rendszer- és rendszerelemtársak viszonyosságán 

alapuló létezés az alapvető értékrend, amely sajátos értékek 
közvetítésével szabályozza az együttműködést a természeti 
kommunikáció segítségével. 

A kommunikáció a kommunikálók olyan teljesítménye, 
amely kölcsönösen feltételezi a szervezettségnek megfelelő 
szubjektív érzékelést, informácófeldolgozást, a döntés-, a 
reagálás képességét,  szabadságát, felelősségét, a 
szükséges természeti értelmet és gondolkodást korszerű és 
komplex természeti nyelveken. 

Az ARSZO-k az objektumokkal a tér az idő és a 
szervezettség közvetítésével korrigált jelzések útján hatnak 
egymásra. 

Univerzumunkban minden természeti nyelv-, a 
kommunikáció-, reagálás- és magatartásforma eredő elemei 
a LÉT-, illetve az Ősszubjektum és környezetének 
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alaptulajdonságaira épülnek és az Univerzum általános 
létezéstörvényei szerint a természeti kultúrák létezés 
folyamatával, változnak.  

 
A kialakult kommunikációs nyelvrendszer 

kommunikációs kényszert szab a mindenkori jelen 
számára. 

Nemcsak az Ember, az állat, a növény, a szerves- és 
szervetlen anyag, hanem minden létező kommunikál a 
saját belső és külső környezeti nyelvein. A 
szervezettségét megelőző szervezettségek természeti 
tudását és nyelveit is használja. 

Csakhogy ez annyira megszokott és oly természetes, 
hogy észre sem veszi. Ennek bizonyossága, hogy 
szervezettségétől függően érzékenyen reagál pl.: hő- és 
hang-hatás- sugárzás- elektromos- vegyi- és biológiai 
létezők, gyógyszerek, stb., stb., természeti nyelvi hatásaira. 

A kommunikációt és struktúráját minden ARSZO a saját 
spektrumának megfelelő szélességű és mélységű komplex 
természeti nyelvrendszerein keresztül képes megvalósítani. 

A létező környezeti hatásérzete, és hatásainak 
eredménye is távolság- és sajátos szervezettség-
korrekciós érzet.41. 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 
időintervallumokkal. 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, 
elektromosság, idegek, levél, távirat, stb.,-től. 
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A Szubjektum téridőszervezettség jelene, valamint a 
környezeti kommunikáció tárgyát képező objektumok 
létformájának "élettartama", tér- idő-, szervezettség-
viszonyának-, hatóképességének összefüggése, valamint az 
adó-, a közvetítő-, és vevő szervezettsége kritikusan 
behatárolják az információcsere lehetőségét és minőségét. 

A téridőponttól a távolság tér- idő- szerverzettség 
paradoxon; a közvetlen kommunikáció lehetőségének 
határokat szab. Ez a probléma az Emberiség számára mind 
bonyolultabbá válik.  

A megismert objektumok méreteinek minimum és 
maximum irányába tartó nagyságrendjeinek, vagy a 
távolságméretek minimum-maximum nagyságrendű 
távolságai, a különböző elhelyezkedésű, egymáshoz 
viszonyított helyzetű objektumok információs, 
kommunikációs tér-, idő-, szervezettség-, valamint 
individuális téridőszervezettség lehetőségei alapvetően 
behatárolják minden ARSZO kommunikációs lehetőségeit. 

Azonban az ARSZO a saját környezetén keresztül 
közvetítésekkel, az egész Univerzummal kapcsolatban áll. 

Minden Szubjektum jelenfolyamatában a múlt domináns 
komplex természeti nyelvrendszerével kommunikál. 

A kommunikációk közvetítését szubjekív érdekeinek, 
értékeinek- megfelelő "átfogalmazásban" és "fordításban" a 
szervezettségének megfelelő természeti értelme végzi. 

Emlékei belső reprezentációval rendelkeznek. Mint 
örökölt- és tanult lét- működés- és szervezettség-formák a 
maguk szubjektív tapasztalatai tudatosságával 
meghatározó szerepet töltenek be a létszükséglet-reakció 
megadásában; a viselkedés, a magatartás 
szabályozásában. 

 
A Szubjektum  környezet kommunikációja során 

érvényesül: 
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 A külső környezet orientáló hatásfolyamata és a 
környezeti lehetőségek megmutatása-, keretlehetőség 
kényszerpálya,  

− A belső környezet orientációja, a saját 
rendszerelemeinek szükségszerű befolyásolása és 
keretlehetőségek adása. 

 A Szubjektum bővített önmegvalósításának sikere 
érdekében az együttműködés környezeteivel.  

A Szubjektum létszükségleteinek megvalósítására a 
célhoz vezető legmegfelelőbb megoldás érdekében 
tudatosan olyan emléknyomokat keres és választ, amelyek 
korábban sikert hoztak; amelyektől sikert vár. Majd 
társítással és adaptálással korszerűsítve tanulja meg és 
alkalmazza a célhoz vezető legjobbnak vélt megoldást. 

Ezekből az is következik, hogy bármely teljesítmény 
optimumának határát a Szubjektum képességei, a 
környezeti keretlehetőségek és a szubjektív aktivitás 
közösen szabják meg.42. 

Az alacsonyabb szervezettségű jelformákra épülnek a 
fejlettebb rendszerek, amelyek szükséglet hatására 
fejlődnek tovább. 

A "természeti kommunikációs rendszer" mechanizmusa 
az egyes szervezettségi szinteken lényegében az alábbi 
érzékelő- értékelő- vezérlő- reagáló természeti értelmi 
színvonalú, tárgyiasult tudatú szubjektív irányítással 
működik: 

- szervetlen Szubjektumoknál spontán tudatossággal,, 
mechanikusan, tükrözéssel: Ősenergia, Ősszubjektum, 
térenergiák, erőterek, anyagi részecskék, elemek, szervetlen 
vegyületek 

- szerves Szubjektumoknál reflexszerű tudatossággal 
és mint előbb 

- biológiai Szubjektumoknál ösztönszerű tudatossággal, 
és mint előbb 



81 
 

- közösségi- társadalmi, valamint tárgyiasított 
Szubjektumoknál tudományosan és mint előbb, a 
sajátosságoktól függően 

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

Az egyes Szubjektumok a kommunikációk révén 
nyert információkat funkciójuk, kozmikus kódjuk, 
helyzeteik, szükségleteik és képességeik szerint 
különböző képpen hasznosítják. 

Ez az oka annak, hogy ugyanazon Őseredőből és 
törvények szerint a rendszerek megszámlálhatatlan 
sokfélesége, szervezettsége, funkciója, nagyságrendje, 
sokasága alakult ki, lét-, működés- és magatartásformákkal. 

 
Ezekután, ha újra átgondoljuk a természeti 

kommunikáció szerepét az Univerzum- illetve az ARSZO-k 
működésében, arra kell gondolnunk, hogy az 
Ősszubjektum tárgyiasult energiaformájától minden 
rendszer, minden szervezettségi fokozat tárgyiasulása 
és kommunikációs működése a mind szervezettebbé 
váló természeti tudást, a természeti tudatalatti és tudati 
fejlődést segítette és segíti . Ezzel mind fejlettebb 
természeti értelmet, természeti nyelveket, természeti 
memóriákat és szubjektív, értékorientált természeti 
kommunikációt hoz létre.  
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7. A szervezettség "genetikai" ismérvei. 
Térenergia- erőtér- anyag- és tudásdomináns 
szervezettségű létezők "érzékelő - feldolgozó - 
vezérlő" struktúrájának jellemzői.   

A létező, az Absztrakt Reális Szubjektív Objektum 
önmaga számár SZUBJEKTÍV OBJEKTUM kozmikus kódja-
, a jelenfolyamat környezeti hatásaí-, és a 
szervezettségének megfelelő képességei útján ismeri meg 
önmagát és környezetét. 

Az ismeretek a létezésfolyamatában memóriába 
rögződnek, hogy későbbi létszükséglet hatására 
előhívhatóak legyenek.  

Univerzumunkban a jelenlegi téridőszervezettség 
funkció-jelenfolyamat a maga irányultságával az 
Ősrobbanáskor kezdődött; a sok, sok természeti 
megfigyelés-, tapasztalat-, ismeret-, tudás-, a kozmikus kód 
egyre bővülő állományával. 

A létezés “téridőpillanatainak” folyamatában a 
Szubjektív Objektumok ezen ismeretek felhasználásával 
célfeladatra aktualizáló átszervezéssel oldották meg 
problémáikat. Ennek következtében mind újabb és újabb-, 
mind szervezettebb ismeretekre és képességekre tettek 
szert. 

A létezők képességei egymásra épült és mind fejlettebb 
környezeti funkciókkal-, értelemmel- és szervezettséggel 
nyilvánultak meg. Ez a folyamat jelenleg is tart.  

 
Minden ARSZO létezése “emlékezetének” működésén 

alapul. 
A szükség által minősített, potenciálisan felhasználható 

emléknyomokat a Szubjektum lét-, működés-, szervezettség 
formái-, funkciója- és környezete őrzik. Ezek kiválasztása-, 
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jelenbe integrált működtetése az értelem által meghatározott 
célfeladat igényei szerint történik. 

 
Minden ARSZO a kozmikus útján szerzett-, a kozmikus 

kódjának megfelelő ismereteket történeti jelenfolyamatában 
bővíti, ezért jövőjének- utódjának- bővített új lehetőségeket-, 
új kezdeti feltételeket ad örökbe.  

A környezettel való együttműködés “természeti 
nyelvek” (É) közvetítésével: természeti kommunikálás (É) 
útján történik.  

 
A lét- működés- szervezettség formák- és funkció 

egymásra épült örökölt- és szerzett képességei a létező 
szervezettségének kifejezésére is alkalmasak.  

Az összefüggések lehetővé teszik a Szubjektumok 
szervezettségének: érzékelő-, feldolgozó-, értékelő-, vezérlő 
formáiknak- és struktúrájuk jellemzőinek felvázolását:  

A Szubjektum szervezettségi szintjeinek struktúrája, 
genetikai ismérveik és folyamataik: 

Létformák Érzékelésformák Vezérlésformák
Ősenergiadomináns   érzet spontán, rendszerbe szervező⇒ 

 Az Ősenergia feszültsége, 
értelme, gravitációja

 
Térenergiadomináns: érzet spontán térenergia rendszerbe 

szervező és a megelőző ⇒ 

 
 rezgő és forgó térkvantumok  

+ erős kölcsönhatás 
 
Erőtérdomináns: érzet spontán erőtér rendszerbe 

szervező és  az előzőek ⇒ 
erőterek, hullámok, sugárzások, 
elemi részecskék 
 

 
 
Anyagdomináns: érzer spontán, anyagi rendszerekbe 
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szervező és az előzőek ⇒ 

 elemek 
 szervetlen vegyületek 
 szerves vegyületek észlelet és érzet reflexszerű és a megelőzőek ⇒ 

Biológiai élet 
domináns 

képzet, előérzet, megérzés, ösztönös, és az előzőek ⇒

   
 

Tudásdomináns: 
− közösségi létezés minden szervezettség szintjén átmenetekkel 
 társadalmi létezés fogalom, ítélet, következtetés, tudományos és az előzőek 
 
 Társadalmi tárgyiasított tudományosan programozott a program utasítása szerint  
és az előzőek 

 
Univerzumunkban minden szervezett-

ségű és funkciójú létező a maga 
környezetében funkcionál. Sajátságuk és 
általánosságuk energiarendszerfolyamat-
ban bontakozik ki. 

Az Ősenergia-, térenergia-, erőtér- és anyagdomináns 
létformáknak a szerves vegyületekkel bezárólag a 
szervezettségüknek megfelelő “érzékszerv nélküli” érzet- és 
észleletalkotó képességük van. Az emberi természeti tudás 
is képes ezekbe érzékszerv képességeket kialakítani. Pl.: 
fényérzékelő, füstérzékelő, hőérzékelő, mikrofon, 
számítógép, automata, robot, internet stb.  

Sőt az Univerzum más térségeiben a természeti értelem 
másként fejlődött, sokak állításával szemben valószínűleg 
dominánsan nem biológiai úton. 

Biológiai szervezettségünk története során jöttek létre a 
biológiai érzékszervek, az idegrendszer, az agy. Ezek 
közreműködésével alakultak ki a biológiai létezők magasabb 
szintű egyedei és közösségei. 
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A társadalmi tárgyiasított szervezettségnél a 
megszerzett tudást az ARSZO bármely korábbi 
szervezettségbe és létformába képes közvetíteni. Pl.: az 
Ember a maga képességeivel célszerű funkcióval képes 
ellátni az energiát, az erőtereket, a sugárzásokat, a 
szervetlen- a szerves- a biológiai anyagokat, sőt önmagát is. 
Szükségleteit energiafelhasználással realizálja. Erőtérrel 
működteti a villanymotorokat, sugárzásokat hasznosít; rádió, 
televízió, röntgen, radar, fény, számítógép, internet, stb., 
stb., szervetlen anyagokból állítja elő épületeit, szerszámait, 
gépeit, közlekedő eszközeit, érzékelő műszereit, hírközlő 
berendezéseit, speciális célra használható vegyianyagokat 
készít, de a biológiai létezőket, pl. önmagát is céljanak 
megfelelően formálni-, nemesíteni tudja, stb., 

 
Természeti társadalmi tudásunknak Ember által 

értelmesnek minősített stádiuma a biológiai közösségi, 
társadalmi létből nőtt ki. Azonban minden létező a 
környezetében betöltött funkciójának és 
szervezettségének megfelelően értelmes: akár ismerjük, 
akár nem. 

A természeti tudás, a valamire való képesség  
minden ARSZO elválaszthatatlan tulajdonsága.  

 
Az Ősrobbanás óta minden ARSZO minden 

téridőszervezettség pillanata válaszút volt más-más 
jövőbe vezető lehetőségekkel, amelyek közül csak a 
kiválasztott úton haladva érvényesülhetett. Erre épültek 
az Univerzum történeti rendszerfolyamatának láncolatai, 
kozmikus útjaikkal képességeikkel, kozmikus 
kódjaikkal. 

A miénknél fejlettebb természeti kultúrák is létrejöhettek 
eltérő lét- működés- és szervezettség formákkal és az 
azoknak megfelelő más-más funkciókkal, jellemzőkkel, 
természeti értelemmel, képességekkel, de a környezeteik 
által megszabott keretlehetőségeken belül. Mindenkor a 



86 
 

kozmikus kódjuk (É) szerinti kezdeti feltételek 
meghatározottságával. 

Az Ember számára, különösen fontos e témakör 
kellő kibontása. Mind a saját, mind a környezete 
vonatkozásában beláthatatlan lehetőségek kapuit képes 
megnyitni, de figyelmeztetést is tartalmazhat. 

 
Az érzéklet a környező valóság szubjektív tükörképe. A 

Természet objektumai akkor is léteznek, ha a Szubjektum 
nem érzékeli azokat. 
Az érzékelő struktúra fő tényezői, a szervezettségi 
színvonalának megfelelő szubjektív érdeket szolgáló: 

 természeti értelem 
 érzet, észlelet, képzet, fogalom, ítélet, következtetés 
 információt feldolgozó-vezérlő-végrehajtó-ellenőrző-
szabályozó rendszer 
A fejlődésünk genetikai történetében az érzékelők, a gyakran 

ismétlődő és a Szubjektum számára fontos ingerek közvetítéséhez 
sajátosan alkalmazkodtak. Az “érzékszerv nélküli” érzékelésből 
fejlődtek ki az érzékszervek. 

Az egyszerűbb szervezettségi formák mechanizmusaira 
sajátosan épültek a bonyolultabbak. Pl.: a szervetlenből 
szervessé alakulás természeti módszeréről Dawkins így ír:  

“A fénysugár fotonok egyenes árama. Ha egy foton egy színes anyag 
molekulájával ütközik, fogva maradhat annak szerkezetében, és a molekula 
egy másik alakot vesz fel (bár ugyanaz a molekula marad). Ennek során 
energia szabadul fel. A zöld növények és zöld baktériumok ezt az energiát 
a fotószintézis folyamán keresztül szerves molekulák felépítésére 
használják. Az állatokban ez az energia idegi folyamatot válthat ki a látás 
nevű folyamat első lépcsőjét, még az olyan állatok esetében is, amelyeknek 
nincs szemnek tekinthető szemük.” “…a fényérzékelő sejt: a fotonok 
festékanyagok segítségével történő felfogására és hatásuk idegi 
impulzussá alakítására képes sejt /…/ kialakulása felé vezet.” 
“Valamennyiük közös trükkje: egyre több festékréteget raknak egymásra, 
hogy felfogják a fotonokat. Ez fontos, mert a fotonok hajlamosak arra, hogy 
egy réteg pigmenten zavartalanul áthatoljanak.”  I./34./105. o. 

Kifejlődtek az érzékelés segédeszközei is. Pl: az alábbi 
szervezettségi formáknak megfelelő, de Szubjektumonként 
= ARSZO-ként sajátosan jelentkező néhány képesség: 
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 Ősszubjektum: természeti értelem-, hőmérséklet-, 
feszültség, vonzás-, nyomás-, forgás-, viszony, 
helyzetértékelés, célszerű mozgásba hozás,  

 Ősrobbanás. Az örökölt képességekkel. Maximális 
indító energiával kényszerpályásan megindul a rendszerbe 
szervezés. A rendszerkomponens rendszerek külső- és 
belső környezeteikkel és funkcióikkal összefüggő lét- 
működés- és szervezettségformáinak a szükségnek 
megfelelő energiarendszerfolyamatokká szerveződő 
tárgyiasulása.  

 térenergiák: Az örökölt megelőző képességekkel, és 
az energiarendszerek hatásérzékelésének a jó-, a rossz-,  
eredőkkénti megkülönböztetésével; a vonzás-, a taszítás-, a 
nyomás-, a hőmérséklet-, a forgás-, (pl.: térkvantumok, 
elemi részecskék) A környezeteikkel való együttműködés, 
értéktöbblet előállítás. 

 erőterek,: Az örökölt megelőző képességekkel és az 
energiarendszerek hatásérzékelésének féleségenkénti 
megkülönböztetésével, helyzetértékelésével. 
Kényszerpályásan folytatódik a rendszerkomponens 
rendszerek szerveződő tárgyiasulása pl.: hullámok 
sugárzások,  

 szervetlen: Az örökölt megelőző képességekkel és az 
energiarendszerek hatásérzékelésének sajátos 
megkülönböztetésével kényszerpályásan folytatódik a 
rendszerkomponens rendszerek szerveződő tárgyiasulása 
pl.: tapintás, dörzsölés, ütés, stb., légnemű, folyékony, puha, 
kemény, stb., (pl.: atom, molekula, szervetlen létezők 
különböző rendszerei).  

 szerves: Az örökölt megelőző képességekkel és az 
energiarendszerek hatásérzékelésének szervezettségnek 
megfelelő megkülönböztetésével, helyzetértékeléssel 
együttműködéssel kényszerpályásan folytatódik a 
rendszerkomponens rendszerek sajátosan szerveződő 
tárgyiasulása pl.: táplálékszerzés, ízlelés, szaglás, reflexek, 
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továbbá a szervezettségnek megfelelő helyzetértékelés, 
mozgásba hozás, működés, együttműködés Pl.: atomok-, 
molekulák szerves rendszerei.) 

 biológiai: Az örökölt megelőző képességekkel és az 
energiarendszerek sajátos hatásérzékelésének 
szervezettségnek megfelelő megkülönböztetésével 
kényszerpályásan folytatódik a rendszerkomponens 
rendszerek és érzékelőik szerveződő tárgyiasulása pl.: látás, 
hallás, ösztönösség, és a szervezettségnek megfelelő 
helyzetértékelés mozgásba hozás, működés, 
együttműködés (pl.: sejtek, sejtrendszerek, biológiai létezők) 

 közösségi, társadalmi: Az örökölt megelőző 
képességekkel és az energiarendszerek sajátos hatás 
érzékelésének szervezettségnek megfelelő 
megkülönböztetésével környezeti helyzetértékeléssel 
együttműködéssel kényszerpályásan folytatódik a 
rendszerkomponens rendszerek és érzékelőik szerveződő 
sajátos fogalomalkotás, ítélőképesség, következtetés.  

 
Itt fontos megjegyzést kell tenni. A közösségi 

szerveződés minden szervezettségi szint jellemzője. A 
“társadalmi” szerveződés feltehetően de ez egyáltalán nem 
biztos csak a biológiai szervezettségű létezőknél alakul ki.  

Az “érzékelő" struktúrák a feldolgozás 
eredményeként megállapított helyzetképben és a 
létszükséglet meghatározásában; a reakció-akcióban, a 
változásban és újabb információkban működnek együtt.  

Individuális sajátosággal a környezetből származó 
rengeteg információból kiválasztják a számukra fontosat. 
Azokat a memóriájukból előhívott információikkal 
összehasonlítva kialakítják a maguk létszükségletét; a 
szubjektív reakcióakció cselekvési programjukat. Ennek 
keretében a környezet által közvetített általános ok és a 
Szubjektum szubjektív célja ötvöződött reaktív-
létszükségletaktív erői lépnek működésbe. (7.F) 
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A természeti értelem eszközei sokmilliárd év 

ismétlődő gyakorlati tapasztalatai “tudatalatti”, természeti 
tudatos újat teremtő tevékenysége során alakultak ki. A 
Szubjektum komplex szervezettségi színvonalának 
megfelelően sajátosan átfogják annak érzékelő- 
feldolgozó-, vezérlő-, végrehajtó-, ellenőrző-, szabályozó 
memorizáló tevékenységét. 

Az általános természeti fejlődés bizonyítja, hogy a 
természeti értelem és a szervezettség fejlődése 
Univerzum méretű jelenség.  

A természeti értelem, a tudás, a tudat, a képességek 
különböző kényszerpályásan együttműködő  létezőkön 
keresztül nyilvánulnak meg, nagyságra-, nemre-, féleségre-, 
minőségre való tekintet nélkül. Szervezettségétől és 
funkciótól függő színvonalon. minden létezőnek van 
természeti értelme.  

 
Elgondolkodtató, hogy az Emberek gyakran 

megérezték, talán a szaktudósoknál is jobban a 
valóság realitását. Pl: ez tükröződik az alábbi idézetekből, 
amelyek ezernyolcszázas években kiadott könyvből 
származnak:  

“Hatalmas Isten, ki mindenhatóságod véghetetlen 
hatalmának parányi részével megáldod a halandó 
embert is, …” “Megtanulhattam, óh Atyám, /…/, hogy 
csak rész szerint vagyon bennünk az ismeret, …” (Csiky 
29/266. o.).  

“…magasztallak Téged azon jóságodért, /…/ hogy 
fölvezettél a tudományok magaslatára, hol megtanultam 
bepillantani az ismeretlen világba, hol feltárult előttem a 
természet nagytitkú műhelye, melyben a Te 
bölcsességednek ereje alkot és gyarapít.” (Csiky29./267. 
o.). 
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8. A környezeti együttműködés normatív elemei. 
Értékminta. Értékelő beállítódás. 
Értékcentrum. Mintatanulás, mintakövetés, 
alkotás.  

 
A környezet szerkezetfolyamatát a térben, időben, 

szervezettségben folyamatosan változó környezetviszonyok 
okozzák.  

Az ARSZO történeti múltjában környezetével 
egyeztetett saját értékstruktúra alakult ki a maga 
értékmintáival. Ide tartoznak a létezés történeti emlékei; −a 
lét-, működés- és szervezettség-formák, a funkciója sajátos 
természeti értelem,  valamint a természeti kommunikáció és 
nyelvrendszerei, stb.− Ezek a célszerű működésének 
előfeltételei.  

A Szubjektum téridőszervezettségfunkció “pillanatában” 
a kialakult értékstruktúra értékmintái rendelkezésre állnak. 
Ezen a ponton azonban szembekerülnek az új értékekkel 
struktúrált új helyzet megismerésének, értékelésének 
gondjával és új létszükséglet igényével. 

A Szubjektum szükségleti állapotának, értékminta 
emlék állományának, szubjektív aktivitásának befolyása alatt 
dolgozza fel, tanulja és őrzi meg az ingerhatások 
információit. Létszükségletét és reakcióját is ennek 
megfelelően alakítja ki. Konkrét példákból általánosítással 
tanul. 

"Cselekvése" a helyzetének megfelelő értelmes 
jelentéssel felruházott. 

A környezetváltozással együttjáró új információk 
feldolgozása tanulással jár. Az új ismeretek az előállított 
többlet értékkel együtt a Szubjektum memóriájába 
tárgyiasulnak. 
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A Szubjektum természeti értelme és "gondolkodása" 
különbséget tesz a számára előnyös, előnytelen és 
közömbös értékek között. Az értelem és gondolkodás a 
létezés alkotóelemei anélkül, hogy a Szubjektum ennek 
feltétlenül "tudatában" lenne. 

A valamit előnyben részesítő, mást elutasító stb., célú 
tudatos "viselkedés" szelektivitása érvényesül minden 
funkció, minden szervezettség minden területén. 

 
A Szubjektum a saját "szemüvegén" keresztül "lát". 

Érzéklete a kozmikus útján szituációkba bevitt 
érdekekből-, előítéletekből-, emlékekből tevődik össze 
vonatkozási hálózatként a kozmikus kódjában (É). A 
Szubjektum szubjektivitása a mód, ahogyan a hatásokra 
válaszol, ahogy azokhoz alkalmazkodik, ahogyan 
felismeri és tudatosítja a saját lehetőségeit, értékeit, 
törekvéseit és azok feszültségét.  

A környezeti együttműködés szereplőit jelentőséggel 
ruházza fel.  

Fejlődésére döntő hatást gyakorol a saját környezeti 
civilizációja. 

Az ARSZO civilizációján a kozmikus kódjában 
memorizált természeti tudás-képesség értendő. Minden 
létező létezésfolyamatában tudását a környezetének- és 
utódainak is átadja, a tanulás értéknövelő folyamatában a 
jövőjükbe vezető kozmikus út kezdeti feltételeként. 

 
Az ARSZO-k származási eredője és különbségeik 

eredői is kozmikus útjuk eredőiben keresendők. Ebben 
találhatók az aktuális környezet- a természeti nyelvek- és a 
környezetükben betöltött funkciójuk-, szervezettségi szintjük, 
valamint fajtáik és további tényezőik is.  

A funkció és szervezettség olyan képességek 
gyűjtemény-folyamatai, amelyek örökletesen szerepet 
játszottak és játszanak a lét- működés- és 
szervezettségformák, a funkció alakulásában. 
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A létezés folyamatában mind a környezet, mind a 
létezők számára nélkülözhetetlen a kozmikus úton- a 
kommunikáló együttműködés során kifejlődött örökletes 
tudás - képesség, a kozmikus kód. Ez a jelenfolyamat 
probléma megoldásának előfeltétele, amelyet kölcsönösen 
megértenek. 

 
A környezettel való együttműködés természeti hatás 

kommunikációval történik a Szubjektum – objektum 
relativitás érvényesülésével. A kommunikációs képesség 
sajátos természeti nyelve bármely szervezettség, bármely 
funkciójú létezője számára a történeti jelenfolyamat –a 
kozmikus út-  civilizációs képződménye; olyan ismeret, 
amelyet mind az ARSZO, mind a környezete megért.  

A tanulási képesség a funkció- és szervezettség 
szinvonalán minden létező örökölt tulajdonsága, amely a 
Szubjektum  és környezet között kölcsönösen ismert 
természeti hatásnyelvekkel közvetített információcsere és 
együttműködés lehetősége.  

 
A környezet változásai helyzetváltozást 

eredményeznek. A velük járó problémamegoldás igénye 
céllal- és feszültséggel rendelkező létszükségletet indukál.  

Megoldásuk értéktöbbletet előállító alkotás. Belső 
környezetváltozás esetén a fejlődés tanulás útján szerzett új 
információk-, több tudás-, jobb képességek hatására is 
bekövetkezik. 

Az érték feszültségére, érdekre épült a 
létszükséglet. Megvalósításához vezető érték 
megkülönböztetés, beállítódás- a saját jövőre- és a hozzá 
vezető cselekvésekre vonatkozóan. 

Az értékek a Szubjektum  környezet értékelő 
viszonyához kötöttek.  

A természetes kiválasztódás a természeti kvantum-
mechanika teljesítménye, amelynek során a 
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körülményekhez legjobban alkalmazkodó, a környezeti 
lehetőségeknek legjobban megfelelők érvényesülhetnek.  

 
A külső környezet változása váltja ki a hozzá való 

alkalmazkodás igényét, gerjesztve a természeti funkció-, a 
lét-, működés- és szervezettség formák és viszonyaik-, a 
civilizáció-, a kommunikálás eszközeinek változását, stb., 
stb. 

 
Az információáramlás felgyorsulása magával hozza 

a maga következményeit; különösen a problémamegoldások 
növekvő tudásigényét. Ha ennek a megoldásáról pl: 
társadalmunk vagy az Emberiség nem gondoskodik, súlyos 
következményekkel kell számolnia.  

 
Értékek fejezik ki, hogy a Szubjektum külső 

környezetével hogyan működik együtt; melyek a preferált 
közös találkozási pontok. 

Az értékszférában a szubjektivitás a működés 
miértje. A Szubjektumok létszükségleteinek feszültsége a 
vallott értékek érdekében, a tagadott értékek ellenében- a 
legfőbb jövőtszervező alapelv. Ezek szövevényes 
viszonyai is az alapelv szellemében működnek. 

Az értékek kritériumként szolgálnak helyzetek, 
célok, eszközök megítéléséhez. Értékjelenségek vezérlik 
minden ARSZO és környezeteik együttműködését. 

Az ARSZO szubjektivitása  abban nyilvánul meg, hogy 
önmaga és belső környezete számára a domináns 
létszükségletet a jövőbe vezető tervet a Szubjektum 
értékítélete határozza meg; amely önmaga számára 
együttműködést vezérlő érdekként funkcionál és "értékben" 
tárgyiasul a jövőbe ható „tervezés” és alkotás céljaként.  

 
Valaminek az értéke az ARSZO mindenkori 

jelenfolyamat létszükséglet-kategóriája. Minden 
Szubjektum minden téridőszervezettségfunkció-
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jelenfolyamatában eltérő, ezért az érték relatív. 
Nagyságrendjét a Szubjektum létszükséglet feszültsége 
minősíti; amelyhez képest minden más értékbefolyásoló 
tényező alárendelődik. 

Az ARSZO-k a saját természeti értelmükkel 
környzetadta határok között értékítélnek. Létezésük 
folyamatában a saját érdekük a környezetük érdekével 
összekapcsolódik. Eközben felelős egyedként kell 
teljesíteniük önmagukkal és környezetükkel szemben 
történetileg rendelt funkciójukat.  

 
A létezés értékstruktúrált környezetben való 

működés kényszere. 
A létezéstér a létező kényszerpályája ─a külső- 

belső környezetekkel való együttműködésre─ 
értékstruktúrált téridőszervezettségfunkció-
jelenfolyamatban. Az ARSZO egyedi működésének 
szabadságfoka a helyzetértékelésben és az azt követő 
döntésben és végrehajtásban nyilvánul meg. Felelőssége;  
hasznossága jövőjében a környezet értékítélete szerint 
realizálódik. 

 
Értékek tagolják a múltat és a jelent, értékek 

szervezik a jövőt. Az értékek a környezetszabályozás és 
az önmegvalósítás egymásraható normatív eszközei.  

Csak konkrét létező tud konkrét téridőszervezettségben 
a maga számára “reális” értéket megállapítani, mégpedig a 
saját érdek;-a saját maga által kialakított és mérlegelt 
létszükséglet- fontosságának megfelelő; a környezet értékeit 
is figyelembevevő mértékben.  

Az ARSZO számára az érték a külső- és belső kör-
nyezetfolyamatok múltjából örökölt értékminták 
működésével összefüggő hatásfolyamatát-, valamint a 
létszükséglet feszültségével összefüggő normák által 
struktúrált értékítéletek sorozatát jelenti. Csak létező 
számára létezik érték. 
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A létezés az ARSZO-t szüntelen szelektív érzékelésre-, 
az információk feldolgozására-, a saját helyzet és 
létszükséglet meghatározására-, létszükségletreakció 
végrehajtására -röviden- működésre kényszeríti.  

Alapvető érdek és értékelemek: 
1. A lét értelme a létezés. A létező legalapvetőbb érdeke az 
önmegvalósítás, a saját értékek bővített újraelőállítása. 
2. "Érzelmileg" motivált szubjektív cselekvésközpontúság, 
szubjektív aktivitás. 
3. A hatások szubjektív értékvezérelt megítélése; a 
létszükséglet feszültsége. A létszükségletakció és a 
környezet visszahatása. Viszonyítási keret, normatív 
funkció, alkalmazkodásszabályozás.  
Értékek kormányozzák a létezést: 

- mint környezetek hatásai a Szubjektumokra 
- mint a Szubjektumok létszükségletorientációja és 

visszahatása a környezetre újabb környezetváltozás-
folyamatot indukálva. A  Szubjektum  Objektum relativitás 
(É) viszonyainak érvényesülésével. 

Az önmegvalósítás folyamatában a környezeteivel 
folytatott értékkommunikáció hatásmechanizmusa; a 
létszükségletek kielégítésére minősített lét- működés- és 
szervezettség formák- valamint a funkció jelenbe integráltan 
rögződnek a létező memóriájában. 

Az önmegvalósítás értékteremtő-, értékrealizáló 
értékőrző folyamat. A téridőszervezettség 
környezetváltozás kényszer folyamatában valósul meg 
az értékek bővített újratermelése. 

Az ARSZO-ban és környezetében megtestesített; ─a 
téridőszervezettségfunkció-folyamatban változó─ érdek-
értékstruktúra környezetszabályozott és szubjektív 
célorientált változással folyamatosan közvetíti a múltból a 
jelenbe a jövő számára szükségesnek minősített értékek 
sokaságát. 

Minden ismeret értékminta; a SZO értelme pedig 
szubjektív értékelő beállítódás. 
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Az örökölt és megszerzett értékminták potenciális 
lehetőségként léteznek a Szubjektumban. A funkciójának és 
a szervezettségének megfelelő természeti értelme hívja elő 
azokat a létszükséglet feloldását célzó működés érdekében. 

 
A viselkedéshez szükséges képesség nem csupán az 

alapkritériumként szolgáló természeti tudást-, a működtető 
természeti értelmet-, hanem minden eszközt tartalmaz, ami 
a viselkedés realizálásához szükséges. 

Az értékcentrumban a Szubjektum és létszükséglete 
áll. 

Minél általánosabb az értékminta, annál tartósabb, s ha 
változik, úgy több értékminta változását vonja maga után. 

A természeti értelem működésének értékei a potenciális 
értékminták kiválasztásának és konkrét helyzetre 
adaptálásának tanult megoldásai. A megoldások tudatos 
keresése és célszerű alkalmazása érleli az értéktudatot. 

 
A változás kritériumát az "én" -hez való közelség, a 

Szubjektum számára való fontosság, "érzelmi és értelmi 
azonosulás" adja. 

Az értékek az énközelség szubjektív logikája szerint 
épülnek be a Szubjektum hierarchikus értékminta-
struktúrájába. 

A memória működésében is nagy szerepe van a minta 
tanulásnak. A szükséges ismeretet szerző mintatanulás ér-
tékrealizáló teljesítmény. 

 
A természeti teljesítmények beleértve az emberi 

teljesítményeket is korszerűsített mintakövetésen 
természeti terven alapulnak. A memorizált és a 
korszerűsített minta különbözete az értéktöbblet 
előállító alkotás. 

 
A Szubjektum értékrendszere természeti értelmének 

értékmérlegén a helyzetváltozás, a lehetőségek, a 
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szükségletek szorításában működik együtt a környezeti  
realitásokkal. 

A Szubjektum története során alakul a hatások 
szelektálásának értékminta rendszere, értelmezése, közös 
nevezője, a mintakövetés sajátos módszere. Természetes 
kapocs környezeteinek azon rendszerkomponenseivel, 
amelyek hasonló mechanizmusokkal működnek, hasonló 
problémákkal küzdenek, hasonló természeti nyelvi 
szimbólumokat használnak. Ennek segítségével realizálják 
az értékmintakövetéses együttműködést az értékstruktúrált 
környezettel. 
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9. A természeti működés értelme és vezérelve. A 
célracionális cselekvés indítéka, mechani-
zmusa, vezérlése, szabályozása. 

 
A végtelen LÉT véges energiarendszer-

folyamatokban nyilvánul meg. 
Az értelmes ősi mozgatóerő a végtelen LÉT- az 

Ősenergia folyamatában véges energiarendszer-
folyamatokba  tárgyiasul. Pl.: Univerzumunk 
Ősszubjektumának EGY energiarendszer-folyamatába. 
Amely önrobbanásával ─önmaga feláldozásával─ véges 
ARSZO-k tovagyűrűző rendszerkomponens rendszer 
folyamatának végtelen soraiba tárgyiasul.  

Minden végtelen- és véges létező célja az 
önfenntartás és önmaga bővített újraelőállítása.  

Végesek az ARSZO-k funkciói-, lét-, működés-, és 
szervezettség-formái-, a környezetében betöltött 
funkciója-, azonban ERSZF- és változásfolyamatuk 
végtelen.  

Minden rendszer külső- és belső környezet 
változásai helyzetváltozást-, probléma megoldási 
kényszert: létszükségletet idéznek elő változásaikkal; a 
környezeteikben tovagyűrűzően érintett ARSZO-k 
végtelen sokaságában. A megoldások értéktöbbletei a 
SZO-k kozmikus kódjaiban és környezeteikben is 
folyamatosan tárgyiasulnak.  

Ez történik a Világegyetemben- és sajátosan mind a 
táguló-, mind a szűkülő Univerzumban is.  

Az Univerzumokban előállított értéktöbbletek 
szükség szerint általánosított eredményei az új 
Ősszubjektumok kozmikus kódjaiba épülnek.  
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Az egészet átgondolva az irányítási- és működési 
rend arra utal, hogy együttműködésük célja a természeti 
értelem-, az értelmes energiarendszerfolyamatok 
továbbfejlesztése.  

Így érvényesül a LÉT = az Isten = az Ősenergia 
mindent átfogó értelmes irányító rendszere a 
Világmindenségben.  

 
A tér-, idő-, és szervezettség környezet külső- és 

belső létezői önmagukkal és egymással is összefüggő, 
olyan rendszerfolyamatok, amelyek változás hatására 
magatartást kényszerítő értékracionális létszükségleteket 
hoznak létre. 

Az Absztrakt Reális Szubjektív Objektumok, 
értékjelenségei a környezeteikkel való együttműködésből 
származnak. A kapott információk feldolgozásának célja a 
helyzetváltozással összefüggő problémakör megoldása.  

 
A működés értékracionális cselekvésfolyamat 

értékstruktúrált téridőszervezettség környezetben. 
A működés oka, hogy a Szubjektum saját értéket 

tulajdonít a számára értelmes jelentéssel felruházott 
hatásoknak. Értékjelenségei a változó környezeteivel való 
együttműködésből származnak. Az érzékelt információk 
feldolgozása a helyzetváltozás problémáját kifejező vélt- 
vagy valós létszükséglet- meghatározásával és 
végrehajtásával jár.  

A létszükséglet az állapot és a cél  közötti 
működtető erő. Irányt és feszültséget meghatározó 
tervszerű célfeladat.  

A végrehajtás kidolgozása, a vezérlés és 
visszacsatolás megszervezése a SZO környezetében 
betöltött funkciójától és szervezettségétől függő jövőbe 
vezető terv. Megoldása a SZO természeti értelmének 
feladata. 
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A környezetváltozással összefüggő új létszükséglet 
értékitéletében teremtődik újjá a működés vezérelve az 
érdek és feszültsége, a vélt- vagy valóságos szubjektív 
érték.  

A dolgok, jelenségek hatására adott 
téridőszervezettség-pontban minden létező számára más-
más szubjektív értékek jutnak kifejezésre a saját 
értékítéletük szerint. 

Az értéket kifejező viszonyok minden nézőpontból más-
más arculattal, más-más ± szükséget kifejező 
értékstruktúrával és feszültséggel mutatkoznak meg. 

 
Az értékviszonyok a létező kozmikus útja során 

örökölt- és szerzett értékelemek kozmikus kódjában rögzült 
struktúrájából, valamint folyamatában a környezet 
változással összefüggő szükség korszerű értékelemeiből 
épülnek fel. 

A Szubjektív Objektum önmaga múltjának 
emlékezete, a létezése során szükségesnek minősített 
értékváltozásainak jelenbe integrált eredménye. Önmaga az 
alapvető érték, minden mást önmagához viszonyítva 
értékel. Működésének értelme és célja az 
önmegvalósítás. 

 
Az érték, létezést szervező alapelv. A SZO általános- 

és sajátos értékszervező elveket érvényesít: 
- általános: 
- Univerzumunkban minden létező rendszerkomponens 

rendszer. Önmaga is komponensekből szerveződött 
szubjektív önmegvalósító értékrendszerfolyamat, amelynek 
működése környezeteivel függ össze. Jövőjük formálása 
múltjukhoz és jelenfolyamatuk szubjektív értékelemeihez 
kötődik. 

- sajátosak: 
- a kozmikus út, a kozmikus kód, 
- a környezetében betöltött funkciója, 
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- a lét- működés- és szervezettség-formák, 
- a külső- és belső környezetváltozás folyamatok, 
- a téridőszervezettség-folyamat → helyzetváltozás → 

helyzetkép → érdek → érték → létszükséglet folyamat  →  
végrehajtás. 

- a szubjektív aktivitás, 
- a természeti értelmének érzékelő- értékelő- irányító- 

ellenőrző, gondviselő rendszere, stb. 
Az érdek, az érték a Szubjektum létszükségleteit 

regulatíve értékelve, meghatározó természeti értelmének 
teljesítménye, a célracionális cselekvés indítéka. A "van" 
és a "kell" olyan "eszmei" objektivációja, amely a felismert 
létszükséglet tartalmát- irányát- mértékét fejezi ki. 

Az ARSZO-k a környezeteikhez való 
viszonyulásfolyamat kozmikus kódjaikban rögzült sajátos 
ötvözetei. Magukban foglalják a létezők lét- működés- és 
szervezettség-formáiban, természeti értelmében és a 
környezetükben betöltött funkcionális szerepükre vonatkozó 
ismereteket, vágyakat, érzelmeket, tapasztalatokat. 

A tér- idő- szervezettség környezet −távolság- és 
szükségletkorrekcióval− közvetíti a környezetváltozás 
hatásait, amelyek akkor válnak információvá, amikor 
megértik azokat. 

Az ARSZO számára az események megtörténtének 
tényleges téridőszervezettség “pillanata” és az ARSZO 
érzékelésének “jelenpillanata” között a távolság 
függvényének megfelelő időeltolás jelentkezik a maga 
következményeivel. Amennyiben ezek mértéke a 
kommunikációs határt meghaladja, úgy lehetetlené válik a 
kommunikáció.  

A változó feltételekhez való mind sokoldalúbb 
alkalmazkodás eszközeiként szerveződnek a 
mechanizmusok, amelyek a hatás-ingerek jelzőivé válnak a 
“cselekvésre” való felkészülés szolgálatában.  
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Mind szervezettebbé válik a természeti értelem, a 
nyelvek és kommunikáció, valamint  a várható környezeti 
hatások megoldását szolgáló emlékezet. 

Ebben a folyamatban jelennek meg az önszabályozás 
mechanizmusai és szervezettségük egymásra épülő 
rendszere. A közösségi létezés által kialakított 
magasabbrendű pszichikus tükrözés, a pszichikus 
szabályozás egymásra épülő formái.  

Az ARSZO-nak emlékező képessége és természeti 
értelme segítségével funkciójától és szervezettségétől 
függő mértékben megvan az a képessége, hogy a 
környezetváltozás jelzéseinek hatására olymódon 
alkalmazkodjon és reagáljon, ami a saját létérdekeinek és a 
környezet igényeinek, lehetőségeinek a legjobban megfelel.  

Ezt a tulajdonságot a természeti környezet minden 
létezőtől szelekciós következetességgel követelte meg az 
együttműködés-, a  fejlődés során. 

Az emlékezet alapja is örökölt és szerzett tapasztalati 
információ. 

 
Emlékezőképességgel minden ARSZO minden 

létformája rendelkezik. A hatásokban lenyomatok 
képződnek. A létezők kölcsönhatásaiban  a hatást 
elszenvedő létezők változásaiban reprodukálódnak; 
lenyomatba memorizált tárgyiasult információ formájában. 

 
A valóság megjelenítése; az ARSZO környezeti 

együttműködése kommunikáció, amely természeti nyelvek 
közvetítésével működik a környezettel egyeztetett 
jelrendszerek jelentéseinek “megértésével”. A kommunikáció 
során érvényesül a Szubjekzum – Objektum relativitás. 

 
A vezérlés- a szabályozás- a természeti értelem 

működés folyamata révén realizálódik. Az információ 
egybevetése a tárolt programmal eltérésjelzés; a mért érték 
összehasonlítása a rendszer által megkívánttal: érdek, 
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célérték, létszükséglet: “jövőbe vezető terv” formájában jut 
kifejezésre. Ez az alapja a rendszer célszerű működésének 
és szabályozásának is, ld.: természeti alkotás és tervezés 
módszere (É) 

 
Az információfolyamat egyetemes kölcsönhatás a 

Világegyetem- és minden rendszerkomponensének, illetve 
az ARSZO  környezetkapcsolatok egyetemes és 
sajátos összefonódó meghatározottsága. 

Az ingerhatás távolságkorrekciós- és az érzékelő 
Szubjektum "értékítélete" szerinti “tudássá”, "tudati ténnyé" 
"szubjektív értékké"; a létező létszükséglete feszültségének 
és képességeinek megfelelő mértékű reaktív-
létszükségletaktív energiává indukálódik. 

Az információfolyamatok szintén szervezettség 
dominánsak. Ez bővebb átgondolásra és kifejtésre szorul. 
Tény, hogy az információfolyamatok egy része felfogható a 
Szubjektum érzékelő berendezéseivel, más része 
érzékelhetetlen, mert csak a funkciónak- és sajátos 
szervezettségének megfelelően kifejlesztett érzékelőkkel-, 
természeti értelemmel és segédberendezéseivel fogható fel.  

Az információt mindig kódolt jellegű; jelek, jelzések, 
jelrendszerek hordozzák. Az ARSZO számára a 
környezetből áramló információfelvétel, átvitel, feldolgozás, 
cselekvési program kialakítás, végrehajtás, visszajelzés 
természeti nyelveken történik. 

 
Az információfolyamat kommunikációs 

jellegzetességei teljesen eltérnek az őket hordozókétól, 
azonban csak hordozó-jelbe foglaltan képesek hatni, 
illetve ragadhatók meg. Mert hordozóba tárgyiasított 
természeti tudással működnek. 

Pl.: minden közlekedőeszköz, minden hírközlőeszköz, 
minden memória, számítógép, radar, televízió, internet, 
természeti nyelv, stb. vagy a jel és az információs kód 
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viszonya, úgymint az áram- a kapcsoló- és a piros tiltólámpa 
fénye rendszerkomponensek-, stb. Ilyen minden létező. 

 
A természeti információ az ARSZO  környezet 

egyeztetett információs rendszerbe tárgyiasított tudása. 
Az információ közvetítése során, az információs 

folyamatokban hordozott és a kommunikáció során kicserélt 
természeti tudás sajátos szervezettsége az ARSZO  
környezetszabályozó folyamatok kommunikációs természeti 
nyelvformáinak fő meghatározói. 

Miközben a hatást kifejtő objektum hatása átmegy az 
érzékelő Szubjektumba −az létszükségletreakció-akcióval 
válaszol− és hatására mind a Szubjektumban- mind 
környezetében keletkező átszerveződésben működik 
tovább.  

 
Az ARSZO és funkciója is hasonló módon alakult ki, 

mint önmaga múltjának emlékezete. 
A magasabbrendű pszichikus működés környezeti, 

közösségi közvetítések-, átkódolások sorozatán keresztül 
jött létre, pl.: a hangjelzéses információátvitel, tárolás, 
összehasonlítás, feldolgozás, és pl. szó, mondat, szöveg, 
elmélet stb., feldolgozását az adott Szubjektum - környezet 
információs berendezésének lehetőségeihez adaptáltan. 

 
A természeti "nyelvbeszéd" során a Szubjektum 

szelektív és generalizált kapcsolatrendszerben 
elvonatkoztatás segítségével mindent átkódol és egyben a 
tényleges hatást a környezettel egyeztetve szimbolizálja. Ez 
az a közös kód amely természeti nyelvben tárgyiasul, és 
amelyet mind a Szubjektum, mind a környezete megért.  

A hordozó struktúráltsága, a közvetítő természeti nyelv 
szervezettsége az elvonatkoztatott tartalomban tárgyiasított 
ismeret együttes tevékenysége fejezi ki az információt. 

A kölcsönható rendszerekben egymásrahatás közben 
sajátos változások keletkeznek. A kölcsönös egymásrahatás 



105 
 

ismeretcsere; olyan Szubjektum  környezet kommunikáció, 
amelynek során a Szubjektumban a környezetváltozás 
indukál működtető feszültséget, a környezetre pedig a 
Szubjektum változása van hatással. Ebben a közös 
folyamatban realizálódik az értékek együttműködése, a 
környezetekkel való együttműködő ± értéktöbblet 
előállítás. 

 
A Szubjektum működésének szabadságfoka a 

kapcsolatos döntéseiben nyilvánul meg. 
Eredményességüket a környezet  keretlehetőséggel 
honorálja. 

A célparamétereket komplex természeti nyelveken 
kifejező létszükséglet minden létező vezérlésének alapja 
és indítéka. 
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10. Önmegvalósítás. Jövőteremtés. Hatalom.  
 
A korszerű létező jelenfolyamatának 

“jelenpillanatában” Absztrakt Reális Szubjektív Objektum = 
ARSZO, önmaga számára pedig Szubjektív Objektum (SZO) 
= Szubjektum.  

A létező önmegvalósítása nem a saját 
korszerűségével kezdődött. A története során örökölt- és 
szerzett lét-, működés-, és szervezettség formái-, valamint a 
funkciója magukban foglalják a környezeti 
együttműködéshez szükséges képességeket.  

A természeti érték kulcsfogalom az ARSZO 
működésének megértéséhez.  Az értékek átszövik a SZO 
környezetével való együttműködésének minden 
területét. Kiindulópontja és célja a létezők 
önmegvalósítása. 

 
Az érték szubjektív mérce a környezeti hatás-

információk-, helyzetek megítéléséhez. Orientáció, az 
örökölt lét- működés- és szervezettség formák 
működtetéséhez. Olyan funkció-, érzékelés-, és 
szervezettségfüggő objektiváció, amelyben a Szubjektum 
által felismert és feltételezett jelentőség feszültsége 
tárgyiasul. 

A környezettel való kényszerpályás komunikáció során 
érvényesülnek a “viselkedést” szabályozó értéknormák. 

Az ARSZO a képességeinek megfelelő természeti 
értelemmel és tudatossággal rendelkezik. 
Értéktudatossággal képes a maga vélt vagy valós 
értékválasztását meghatározni. A SZO számára az alapvető 
érték önmaga. Minden más ± értéket értékítéletével a 
létszükségletében határoz meg. 

Az ARSZO története során −a szükségesség által 
minősítve− tárgyiasított képességeit a kozmikus kódjából /É/ 
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képes előhívni, a jelen létszükségletének megoldása 
érdekében.  

Értékek kényszerítik a működést; a létszükséglet 
jövőbe vezető terve alapján. 

 
A természeti értelem értéktájékozottsága, értékítélete, 

értéktudatossága, a szükséges és lehetséges értéktermelés, 
az önmegvalósítás vezérelve. A környezetben az 
együttműködően értékkommunikáló értékszabályozás a 
létezés alapkövetelménye. 

A kozmikus kódjaikban /É/ rögzült ismereteik állománya 
evolúció eredménye. A környezetváltozás megváltoztatja a 
SZO környezeti helyzetét. Az ebből eredő problémák 
megoldása mind újabb és újabb ismeretek megszerzését 
teszik szükségessé. Alkalmazásuk, megőrzésük az ARSZO 
fennmaradásának- és fejlődésének legfontosabb tényezői.  

A Szubjektum és környezete közötti változó téridő-
szervezettség-feszültségmező dinamikus összefüggés-
rendszert képez; folyamatos együttműködés igényével. 

Az ARSZO létezése-, a környezetével való 
együttműködése a saját önmegvalósítását jeleníti meg. 

 
A létező múltjában kialakult érzékelő- feldolgozó- és 

értékelőképességek csak a sajátosan korlátozott körben 
érzékelik és értékelik az információkat. 

Az ARSZO történeti önmegvalósítása során realizálja a 
jelenbe integrálható értékek funkcionáltatását; a 
szervezettségétől függő spontán-, ösztönös-, tudatos-, 
tudatossággal. 

 
Önmegvalósítása a környezettel folytatott 

értékkommunikáció hatására a létszükségletek 
problémamegoldó meghatározásával és realizálásával 
termeli új értékeit. A jelenfolyamat “jelenpillanataiban” 
rendelkezésére álló képességek behatárolják a SZO 
lehetőségeit. 
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Az SZO jelenben alkotott új értékei, jövőbe ható 
környezetváltozásokat indukálnak, amelyeket a 
Természet környezeti hasznosságuk szerint honorál; a 
szűkített, vagy bővített önmegvalósítás lehetőségével.  

A SZO lét- működés- és szervezettség-formái a 
Természet törvényei szerint működnek szubjektív célok-; az 
elérésükhöz vezető utak és eszközök megteremtése-, 
összehangolása-, célszerű működtetése érdekében. 

A környezet értékrendszere a Szubjektum számára 
értéknivelláló hatást fejt ki; a környezeti értékítélet-, a 
környezeti honorárium- és ezzel összefüggésben a Szubjek-
tum bővített- vagy szűkített újraelőállítása útján. 

Az önmegvalósítás korábban kialakult 
értékstruktúrával és a környezetváltozás által indukált 
értékszabályozással működik. 

Minden SZO a múltjában értékmemorizált értékei a 
környezetváltozás érzékelése során szembekerülnek az új 
értékek minősítésének kényszerével. Ennek keretében 
előnyösnek- közömbösnek- hátrányosnak- stb., minősített 
közvetlen-, közvetett-, átmeneti érdekek alakunak ki a 
konkrét SZO-nak megfelelő természeti nyelvi kifejezéssel.  

 
A SZO számára a környezettel való 

együttműködésben fejlődő természeti értelem adja meg 
a “viselkedés” “morális” szabályait. Minden 
értékelsajátítás, minden értékítélet a természeti értelem 
működésével jár. 

Kant rámutatott, hogy az értékek a  "kell",  a  "legyen",  
az  "eszmény"  sajátosságaival rendelkeznek. A konkrét 
értékek csakis értelemből eredeztethetők. Kant szerint az 
ész adja az erkölcs szabályait a felismert szükséglet által 
indukált  "választás és elkötelezettség"  akarati aktusával.  

Ez az állítása a Természet teljességében helyt áll. 
A környezetváltozások -a SZO önmegvalósító 

funkcióján keresztül- a SZO környezeti orientációjával, a 
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létszükséglet feszültség oldásával átrendeződnek új 
értékeket alkotva. 

 
Az önmegvalósítás környezetmezejében az értékek 

kritériumként szolgálnak az információk- a helyzetek-, 
célok-, eszközök megítéléséhez, a “magatartás 
vezérléséhez”. 

Az értékelő viszony a környezetbenléttel összefüggő 
egymást követő pillanatnyi értékstruktúrákat jelképez, amely 
a téridőfolyamatban értékfolyamat, állandó értékképzés- és 
értékváltozás folyamatként nyilvánul meg. 

A környezeti értékek folyamatosságát átörökítő folyamat 
tárgyiasul a Szubjektum és környezet 
együttműködésfolyamatában, amely változó 
értékstabilitásként működik. 

A környezet az önmegvalósításhoz szükséges 
létfeltételek potenciális tartománya. 

A saját érték-, értékrendszer-, értéktudat-, önmeg-
valósításfolyamatban −a környezettel való 
együttműködésben− alakul ki rendszeres megmérettetések 
eredményeként.  

A környezetváltozással összefüggő kényszer folyamat a 
± fejlődés kényszerét is magában hordozza. 

A tárgyiasult funkció-, a lét- működés- és szervezettség-
formák, változó értékkel bírnak. 

A Szubjektumokba beleszövődött sajátos 
értékelemek a normatív működés funkcióját realizálják.  

A mindenkori értéktudat a SZO által minősített- vélt-, 
vagy valós létszükséglet igényével fogalmazódik meg.  

A SZO az érzékelt környezeti hatásokat összeveti az 
önmagában korábban tárgyiasult kozmikus kódban rögzült 
értéktudat elemeivel-, amelynek eredményeként alakítja ki 
értékítéletét; önmegvalósításához szükséges 
létszükségletét. 
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Az értékek a SZO és környezet együttműködésének 
olyan téridőszervezettség képződményei, amelyek kör-
nyezetváltozás hatására új létszükségletek átértékelő 
formájában folyamatosan újratermelődnek közös erővonalak 
értékszerveződésével. 

Értékek funkcióba szervezése: természeti értéktanu-
lás, természeti értéktermelés, természeti alkotás.  

Az értékek azt fejezik ki, hogy a SZO és környezete 
számára jövőbe hatóan mi a ± kívánatos és ± preferált. 

A megszokás, a példakövetés, az irányítás elfogadása 
és elutasítása is választás. 

A végrehajtás megszervezése szintén a természeti 
értelem feladata.  

Az értékkommunikáció “viselkedést” szabályozó 
mechanizmus. Működése során érvényesülnek a 
viselkedést szabályozó értéknormák. 

A környezeti értékstruktúra a környezet és SZO 
értékkommunikációján keresztül valósítja meg a 
“magatartást” szabályozó értékek rendjét. 

A környezet által sugalmazott információkat a SZO a 
maga téridőszervezettségében a saját érdekei szerint 
értékeli, adaptálja, létszükségleteit ennek megfelelően 
alakítja ki. 

 
Az értékszerveződés Szubjektumhoz kötött me-

chanizmus: 
 hatások érzékelése, felfogása, szubjektív 

feldolgozása 
 érdek, értékérzés, környezeti lehetőség 
 saját érték, létszükséglet, szubjektív aktivitás 
Az ARSZO-k számára kapcsolatos 

munkateljesítményük jelenti létük jövőt alkotó vezérlő 
elvét. 
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A természeti értelem a SzO önmegvalósítási 
folyamatában szerveződik tovább, és tapasztalatai alapján 
szabályozza a Szubjektum minden akcióját. 

Külső környezeti helyzetében a hatalomgyakorlás 
külső orientációval, belső környezetében a rendszer-
komponensei feletti hatalmat környezeti orientációval a SZO 
gyakorolja a funkciótól és szervezettségétől függő 
kifejezésmódokon kívánatos, nemkivánatos, közömbös és 
átmenet viszonyulással: 

 külső környezet – SZO-hoz 
 SZO  belső környezethez 
 belső környezet  SZO-hoz 
 SZO  külső környezethez 
viszonyokban. Olyan általános elvek ezek, amelyek a 

reagálást, viselkedést, magatartást, cselekvést egyaránt 
uralják. 

A SZO és környezet múltbeli együttműködésének 
eredményeként kialakult értékek mind a SZO, mind a 
környezet számára értelmi és érzelmi elkötelezettségű 
orientációkat képeznek. Ezek az értékorientációk 
befolyásolják a jelenfolyamatban a környezetváltozás 
hatására kialakult, a létszükséglet feszültsége és a 
lehetőség által indukált értékfolyamatot. 

A környezeti hatásüzenetek információi és elvárásai  
azok érzékelése révén jutnak el a SZO-hoz. Amelyeket a 
SZO természeti értelme (érzékelő, feldolgozó, értékelő, 
létszükségletmegállapító, vezérlő rendszere) minősít a 
helyzetnek megfelelő pillanatnyi értékké.  

Az önmegvalósítás érdekében kifejtett tevékenység 
olyan munkateljesítmény, amelynek értéke a SZO 
szűkített, vagy bővített újraelőállításában térül meg, újabb és 
újabb létszükségletek forrásává válva. 

Az Univerzum és minden ARSZO 
önmegvalósításfolyamata célszerű értékrendszer és 
célszerű együttműködés. 
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Az értékek a jövő dominánsai a problémamegoldó 
értékalkotás és realizálás teremtő útján.  

Az értékek a Szubjektum és környezeti objektumai 
számára más-más érték viszonyulást fejeznek ki 

A külső környezet potenciális értékszimbólumai minden 
SZO számára a saját téridő helyzetéből és távolság 
korrekciókkal, valamint saját funkciójának, 
szervezettségének, szelektivitásának megfelelően 
érzékelhetők és értékelhetők. Ezért minden érték SZO 
függően relatív. 

A környezetek miriádnyi hatása közül a SZO csak 
nagyon korlátozott körű információ felvételére és 
feldolgozására képes.  

Az értékítéletek összegezésének eredményei nem 
egyenlők az értékelemek mennyiségével. Sőt az 
értékelemek mennyiségi változása minőségi értékváltozást 
képes eredményezni. A SZO az érzékelt korlátozottkörű 
információt a saját szubjektív véleményével egészíti ki. 

 
A létezés értéktöbbletet előállító tevékenység, 

amely mind a természeti értelem-, mind a természeti 
nyelvek  szerveződésével jár. Minden SZO a 
környezeteivel sajátos kommunikációs kapcsolatban áll 
kölcsönösen ismert természeti nyelveik közvetítésével. 
Amelyek ± új hatás-információkkal bővülnek és 
memorizálódnak. 

A jelenfolyamatban a múlt teljesítményértékei 
ötvöződnek a jövőelvárás dinamikus értékeivel. 

A környezet kihívására adott válasz, mint a jármű 
számára az útelágazás determinálja a SZO jövőjébe 
vezető útját, és ezzel meghatározza további jövője 
keretlehetőségét, mint a vonat számára a kiválasztott 
sínpáronhaladás máshova- és másfajta jövőbe vezet. De 
azt is jelenti, hogy a korábban lehetséges volt többi 
útakon, más jövőbe nem haladhat tovább. 
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A másolatok is létezők, önálló SZO-ként működnek, 
más környezeti viszonyoknak megfelelő mechanizmusokkal. 

 
A SZO értékeinek aktualizálását természeti értelmük 

mintakövető mechanizmusai végzik.  
A mintatanulás- mintaadaptálás, mintakövetés, 

mintatervezés mechanizmusai a létező érdekeinek, 
lehetőségeinek és feltételeinek szorításában működnek.  

A SZO-ban korábban tárgyiasult értékminták eltérnek a 
környezetváltozás eredményeként kialakult létszükséglet új 
értékminta szükségletétől, mert  

- önmaga új téridőszervezettségében észlelte, 
- történetiségében más-más értékmintákat generáló 

környezeti háttérviszonyok között észlelte, 
- a létező érdekeinek megfelelő létszükséglet-kifejező 

értékek és feszültségeik is más formában és értékkel 
jelentkeznek, stb. 

Az ARSZO története során szerveződött, −a jelen 
téridőszervezettség-folyamatában− olyan értékrendszer, 
amely külső és belső környezetének változó hatalmi 
struktúráiban valósítja meg önmagát,.  

Ebben a folyamatban környezeteivel kialakult 
együttműködése során: 

- elsajátítja környezeti szerepét és az elvárásokat 
(tanul) 

 - alkot, feldolgozza környezeti helyzetét, megoldja 
létszükségletét; értéktöbbletet állít elő, 

 - tárgyiasul (értékmegőrző) 
 - önmegvalósul és alkalmazkodik, memorizált értékeit a 

jelenbe képes integrálni, korszerűsíteni és működtetni jövője 
érdekében (funkcionál) 

 
Az értékelsajátító viselkedés első lépése a 

szükségesnek ítélt új érték megértése, a meglévő ismeretek 
célrendszerbe szervezése, majd tanulás és az ismeretek 
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általánosítása révén új lét- működés és szervezettségminták 
létrehozása és értékrealizáló működtetése: 

- tanulás: a környezetben már kialakult, és a szükséges 
képességeket nyújtó lét- működés és szervezettségminták 
elsajátitása révén. 

 - alkotás: a létező meglévő célszerű lét- működés- és 
szervezettség-mintáinak további ismeretek megszerzésével; 
valamint "elemzés", átcsoportosítás, átszervezés és 
"általánosítás" a létszükséglet által meghatározott 
célrendszerbe szervezés eredményeként új lét- működés- 
és szervezettségminták létrehozása. 

A SZO  belső környezetének rendszerkomponensei 
feletti hatalmi rendszer. Ezirányú működésének fontos 
feltétele, hogy érdekeinek megfelelően képes legyen 
befolyásolni belső környezete objektumainak 
értékválasztásait. Ezen belső viszonyok közötti létezés 
fenntartása olyan együttműködést követel, amelyben a 
környezet befolyásolja az egyedi értékválasztásokat, és 
egyben biztosítja alrendszerei számára a tájékozódás és az 
önmegvalósítás lehetőségeit. 

A belső rendszerkomponens ARSZO részt vesz a külső 
környezet hatalmi rendjében, a magasabbszintű ARSZO-nak 
a működésében létszükségletei szerint. 

A környezeti viszonyok áttekinthetősége és a 
szükséges munkateljesítmény várható értelme nélkül 
meginog a munkaértékbe vetett hit. 

A létező létezését a környezettel egyeztetett örökölt és 
szerzett lét- működés-, és szervezettség-formákon keresztül 
a minták ismétlődő rutinszerűsége jellemzi.  

Belső környezeti értékzavar akkor áll elő, ha 
elhomályosul az értékrendszer befolyásoló ereje, ha nem ad  
orientációt a rendszerkomponensek létkérdéseinek 
megoldásához, ha nem érzékelhetők világosan a valóságos 
érték alternatívák, ha eltérítik, vagy homályba burkolják a 
meglévő értékminta elemeket. Értékvesztés, rossz 
értékközvetítés és anarchiába torkolló út a következmény. 
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A munka értelmének megkérdőjelezése a szubjektív 
aktivitást is rombolja, a célszerű tevékenység mozgató erejét 
csökkenti vagy helyezi hatályon kívül. 

A környezet gyors fejlődése felgyorsítja a 
környezet-változásokat. A mennyiségben és 
bonyolultságban is dinamikusan növekvő információk 
sokasága miatt; a szükséges információk kiválasztásához, 
feldolgozásához, a valóságos létszükségletek 
értékítéletéhez, a reagálás megszervezéséhez és időbeni 
lebonyolításához hiányzik a megfelelő felkészültség.  

Elbizonytalanodás következik be az értékítéletben, 
amely további értékdilemmák sorozatát eredményezi. 
Csökken a létezés ismertséggel összefüggő otthonossága. 
Mindez befolyásolja az értékek megítélését és átörökítését. 
Előfordulhat az értékekkel való szembefordulás, érték-
tagadás, értékvesztés. Végső soron a hogyan tovább 
megoldatlansága, a jövőbe vetett hit elbizonytalanodása 
következik be. 

A létezés folyamat egyetlen “pillanatában” sem 
korlátozódik jelen szituációra. Magában hordozza a múlt 
kozmikus útját, kozmikus kódját, a jelen tényértékeit és 
a jövő célértékeit. A jelen “cselekvése” létszükségletet kell, 
hogy szolgáljon, különben megkérdőjeleződik a cselekvés 
értelme. 

A Szubjektum által örökölt értékmintáknak a létezés 
létszükségleteivel, tevékenységével, tapasztalataival 
összefüggő állandó megújításának eredménye a korszerű 
szubjektív érték, amely a környezeti tevékenység-, a 
környezettel való együttműködés során, a környezeti 
értékekkel ütköztetve korrigálja önmagát és a környezet 
értékítéletét. 

Az önmegvalósítás formálja az ARSZO-t és világának 
szimbolikus Univerzumát, amelyből észleli külső 
környezetét, kialakítja sajátvilág horizontját; a 
létszükségletének megoldásával összefüggő jövőjét. Belső 
környezetének rendszerkomponensei feletti hatalma rendjét. 
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11. Élet, halál, túlélés. 
. 
Az élet kérdésének megfejtéséhez  tisztázni kell a 

létező a létezés az élet összefüggését. 
A létező általánosított fogalma Absztrakt Reális 

Szubjektív Objektum ARSZO. /É/.; amely minden 
nagyságrendű, szervezettségű, bármely funkciójú, bármely 
térben-, időben-, bármely ismert, vagy ismeretlen létezőre 
vonatkozik.  

Univerzumunk jelenlegi létezői olyan értelmes lét- 
működés- és szervezettség forma energiarendszer 
folyamatok, amelyeket kozmikus útjukon /É/ a Természet 
sok milliárd év során alakított ki. “Genetikai” fejlődésük, és 
mindenkori jelen állapotuk = kozmikus kódjuk /É/ ezen 
próbálkozások eredménye. 

A LÉT- téridőszervezettség létezésfolyamata, a 
maga természeti értelmével végtelen. A létező 
környezetben betöltött funkciója-, valamint a lét- 
működés- és szervezettség formái végesek; azonban 
végtelen átalakulásuk következtében végtelenek.  

 
Univerzumunkban minden ARSZO végső soron 

ugyanabból az eredőből- és törvények szerint −egymásra 
épült szerveződéssel− épült és épül fel, egymástól eltérő 
saját funkciókkal környezetviszonyokkal, kozmikus úttal, 
kozmikus kóddal. 

Minden létező más; akkor is, ha közeli térben és 
időben léteznek, és akkor is, ha nagyon hasonlítanak egy-
másra. 

Funkcióik; korábbi lét- működés- és szervezettség 
formáik jelenbe integrált funkcionális képességeit-; a létezők 
meghatározottságát fejezik ki. 

A létezőnek a környezetváltozás nyomán keletkező 
létszükségletfolyamat kényszerének hatására folyamatosan 
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célszerűvé kell tennie magát a környezetével való 
együttműködésre, létszükségleteinek megoldására. Emiatt 
szervezettsége, tulajdonságai, és képességei folytonosan 
átszerveződnek. 

A jelentős és tartós új ± szükséglet hatása, a létező 
változását eredményezi. A „jelen“ kozmikus kódja a 
környezetváltozás- és problémamegoldás-, a szelekció 
ismétlése bővített önmegvalósításhoz vezet.  

A funkció szükségtelensége, elhasználódása, 
korszerűtlenné válása: a nem szükséges leépülésével-, 
illetve a helyzetnek megfelelő átalakulásával jár. Ez a 
korábbi lét- működés- és szervezettségformával együtt a 
létforma- és természeti funkciójának "természeti halálát", 
illetve a jövőbe történő átalakulását jelenti. 

 
Idetartozóan felmerül a kérdés: mi az élet? 
 
Az Új Természetfilozófia általános létezésfogalma 

minden létezést magában foglal, az életet is. 
Az élet kérdése az emberi történelem folyamán mindig 

korszerű téma volt. A sok elképzelés közül néhányat a 
jegyzetrészben idézek: Arisztotelész, Niels Bohr, Szent-
Györgyi Albert, Werner Heisenberg, Alfréd Castler, J. Brooks 
G. Shaw, Dr Gánti Tibor43. (I./148./45. o., I./22./19 és 38. o., 
I./146/29-30. o., I./69./29. o., I./25/260-261. o., I./18/10-11. 
o., I./49/66. o.) 

Az Új Természetfilozófia állítása szerint az élet a 
létezés egyfajta szervezettsége; létezés a biológiai 
szervezettség szintjén. 

A funkcionális létforma előzményeiből életrekeléssel, 
létezéssel kezdődik, és a SZO lét- működés-szervezettség 
formájának "halálával", átalakulásával végződik. 

  
Az Ember már nagyon régóta sejtette-, tudta, hogy a 

halállal nem szünik meg a lét. Csak nem ismerték, és nem 
tudták a gondolatkört pontosan megfogalmazni. Erre utal az 
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évezredes szájhagyomány: az élő átszenderül egy másik 
világba.  

A környezeti létezésfeltételek között az ARSZO 
működni, fennmaradni, önmegvalósulni képes. Minden SZO-
nak és minden szervezettségi szintnek más-más sajátos 
létfeltételei vannak. Így az élet lehetőségének is a természeti 
létezés sajátos körülményei szabnak küszöb határokat.  

Pl.:  
 hőmérsékleti határok, 
 energiasűrűség és szervezettség határok,  
 nyomáshatárok,  
− a külső és belső környezetek összhangja, 
 fényerő-, sugárzás-, légkör-, nedvesség-, víz-, stb., 
stb., határok, 
 
Minden SZO-nak, −így az élőnek is− környezetében 

betöltött saját funkciója-, lét-, működés-, és szervezettség 
forma létfeltételei és adottságai vannak.  

A biológiai élet az Univerzum történetében és 
működésében a létezés igen szűk körét foglalja 
magában; a Természet rendjének szerkezeti felépítettsége-, 
a biológiai lét hőmérsékleti- és más küszöbhatárai közötti 
létezéshatárok korlátozottsága miatt.  

Nevezetesen a körülbelül 15 Milliárd évvel ezelőtt 
történt Ősrobbanást követően az élet kezdetei pl.: a Földön 
a mai felfogás szerint csak kb. 11.5 milliárd évvel később 
jelentek meg, amikor az életfeltételeket biztosító környezeti 
feltételek azt lehetővé tették. Azonban a létezők létezése- 
szerveződése mindvégig fennállt és fennáll. Így alakult ki 
Univerzumunk. 

Majd igen lassú egymásra épülő fejlődéssel −a maguk 
környezeti viszonyaikkal− még milliárd évek teltek el, amíg 
Földünkön a szerves vegyületekből, algákból, spóraszerű 
testekből, baktériumokból kialakultak a sejtek, 
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sejtrendszerek, az első gerinctelenek, szárazföldi növények, 
állatok, stb., és az Ember. 

Közben a hőmérséklet az Ősrobbanás 100 milliárd 
Celsius fok feletti hőmérsékletéről l00 Celsius fok alá 
csökkent. Gondoljunk arra, hogy a víz forráspontja 100 fok 
C.; az Ember hőmérséklete kb. 36 fok,. Az élők és minden 
létező nagyon érzékenyek a hőmérsékletre és annak 
változásra. 

Az Univerzumban az Ősrobbanást követő létezés 
folyamatban, sajátosan más-más helyzetekből és az 
azokat követő genetikai tradíciók nyomán más más 
időintervallumokkal és térviszonyokkal más-más 
hőmérsékleti-, nyomás-, szervezettség-, energiasűrűség és 
egyéb feltételek között egészen más környezeti funkciót 
betöltő lét- működés- és szervezettség-formák, 
funkciók, képességek stb. is létrejöttek a maguk 
miénktől elmaradt-, más szerkezetű vagy sokkal fejlettebb 
természeti értelmével.  

 
Az értelmes létezőket nem csupán a biológiai 

létezés keretében kell keresni. Ezt bizonyítják a Természet 
történetében az emberi, illetve biológiai létezés 
szervezettségét megelőző alkotások.  

Általánosságban megállapítható, hogy az Univerzum 
energiaáramlása jelenlegi irányának feltételei között a 
létezők jelenfolyamatainak környezetváltozással összefüggő 
kényszerpályái miatt a létezés szervezettségének 
növekedése a jellemző.  

 
Az Új Természetfilozófia általános lét- és rendszerelmélete-, valamint 

az általános érték- és működéselmélet felfedezései sajátosan a Természet 
teljességében érvényesek. 

A szervezettség mind tudásdominánsabb időszakában, 
a fejlődés robbanásszerűen felgyorsul, és ez az előnyökkel 
együtt nagyon súlyos és veszélyes problémák forrásává 
válik. Pl: a kellő előrelátás hiányával összefüggésben, a 
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szükséges képességek elégtelensége. Ez az Embernél is 
tapasztalható. 

Noha az Ember számára az élet az élők genetikai 
kialakulása, létezése, megismerése önmagában is 
hatalmas ismeretanyag feltárását jelenti, ez mégis eltörpül 
az összes létező működésének arányában.  

 
A világ legnagyobb tudósainak szinte egybehangzó 

véleménye: emberi létszükséglet az élet, a lét- és 
létezés összefüggéseinek és rendszer 
folyamatainak megértése.  

Ezért kellett olyan általános megoldást keresni és 
találni, amely a végtelenül sok részlet mellőzésével 
általános képet ad a létrendszerekről, a természeti értékek 
és a működés rendszerfolyamatáról a természeti nyelvekről, 
a viszonyok és célok helyes meglátásáról. Fontos kérdés a 
halál lényegi viszonyainak tisztázása is. 

 
A halál a biológiai ARSZO és funkciójának utolsó 

“életjelensége”; lét-, működés- és szervezettség forma 
változása minden létező sorsa.  

A létforma halálával a korábbi funkcionális működés 
folyamat megszakad, illetve megváltozik, de a létezés nem 
szűnik meg. Csupán az elmúlt rendszer elemei a kialakult 
helyzetek szerint rendeződnek át, esetleg más rendszerbe 
épülnek44.  

Bővített önmegvalósítás esetén új, korszerűbb igények 
kielégítésére képes szervezettebb létező keletkezik, amely 
részesetként tartalmazza a megelőző létező szükséges 
tulajdonságait. 

 
A természeti túlélés  formái több irányban is meg- 

nyilvánulnak: 
Az ARSZO korábbi létformája működésének 

eredményeként:  
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 A létező túlélése, problematikájának megoldása nem 
csupán az Ember társadalmi szervezettségének 
színvonalán, a már elért természeti képességek túléltetése; 
hanem a továbbfejlődés alapjainak, a természeti fejlődés 
általános rendszerének megoldásával függ össze. 

Pl.: a természeti biológiai szervezettség túlélési 
megoldásai, hogy az adott biológiai létforma a saját- és ősei 
környezeti létezése során nyert memóriájában tárolt 
megelőző tapasztalatait újjászületéssel 

 a növényeknél pl.: sejtosztódással, beporzással, 
magvakkal stb., és másfajta szaporítással-, 

 az állatoknál pl.: sejtosztódással, tojásokkal, ivaros 
stb., szaporítással már megoldotta. 

 az Ember esetében is ennek biológiai megoldása a 
biológiai szervezettség színvonalán- és keretében működik: 

 az élettartam keretében (az ARSZO  környezet 
energiacsere együttműködés, fejlődés, szaporodás, elhalás) 
öröklődés, törzsfejlődés, 

 az életkor keretében (újszülött, csecsemő, gyerek, 
serdülő, ifjú, felnőtt, öreg) 

 
A túlélések egymásra épülő, egymásba való átmenete a 

törzsfejlődés során folyamatosan nemcsak az ARSZO-kba, 
hanem a környezeteikbe is tárgyiasul. Kizárólag és csupán 
az ember biológiai származása és a származtatók 
túlélésének fejlődése szemléltetéseként idézek Benedek 
István: A tudás útja c. könyvéből (I./9./289-291, 322, 324. o.)   

Mégis egymástól különböző saját világok jönnek létre, 
amelyeknek továbbfejlődéséhez nem csupán az általános- 
és sajátos természeti környezet, hanem a saját fajtájának 
egyedeiből álló életközösség környezet (pl.: család, 
....Emberiség mint magasabb szintű rendszer) sajátos 
együttműködése eredményezi a komplex együttműködést. 

Az általános biológiai szervezettségnél fejlettebb 
képességek a megelőző szintű természeti szervezettségek 
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egyes objektumaiba is tárgyiasíthatóak pl emberi 
(társadalmi) tudás túlélési mechanizmusainak sokaságát- és 
további változások forrását jelenti az önmagába- és 
környezetébe tárgyiasítandó tudás a lét- működés és 
szervezettségformáival.  

 
A létező létezésének és túlélésének viszonyai az 

Univerzum egészét és minden rendszerkomponens 
rendszerét átfogják, azonban az Ősrobbanás irányába 
haladva a létrejött ARSZO-k megoldásai és tér - idő, 
szervezettség, valamint téridőszervezettség viszonyai 
változnak. 

 a problémamegoldások külső környezetre gyakorolt 
hatásai "tovagyűrűző" változásokat okoztak, amelyek az 
ARSZO "halálától" függetlenül tovább léteznek a 
környezetbe tárgyiasítva, a szükség által minősített 
terjedéssel és örökletességgel, 

 a viszonyok belső környezetre gyakorolt hatásai 
hasonlóképpen a rendszerkomponensek korszerű lét- 
működés és szervezettség formáinak az ARSZO 
szaporodásával és környezetével összefüggő 
"örökletességében" léteznek tovább. 

  A végtelen létfolyamatban a lét- és működésformák 
sajátos- és folyamatos átalakulással elhalnak és 
újjáalakulnak, miközben létformájuk téridőfolyamatában 
mindenkori természeti értelmük és munkateljesítményük 
eredményét hatásaikat a környezeteikbe tárgyiasító 
túléléssel adják tovább, a szükség és a távolság 
függvényében történő felhasználás lehetőségével. 

 
   A természeti halál-, a vég nem egyenlő a 

megsemmisüléssel, csupán a működésképtelenné, vagy 
korszerűtlenné vált szervezeti rendszer- és a vele együttjáró 
lét- működés- és szervezettség forma-, a funkció 
megszűnését, részleges- vagy teljes leépülését-
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kiegészülését- átszerveződését 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 "táplálékává" válik. Az Ember 
esetében a társadalmi létforma- és funkció megszűnik 

 A növény kiszárad; alacsonyabb szintre mérséklődik 
stb. A környezetben betöltött funkciója, valamint a  lét- 
működés és szervezettség formája megszűnik. 

 A szerves vegyület létformája a szervetlen 
szervezettség alacsonyabb szintjeire mérséklődik stb., A 
környezetben betöltött funkciója, valamint a  lét- működés és 
szervezettség formája megszűnik.  

−Stb. 
Létezésük, funkcionálásuk, munkateljesítményük-, 

természeti tudásuk alkotásai a környezetbe tárgyiasítva 
léteznek tovább, objektumokba tárgyiasítható természeti 
civilizációs energiaként, másrészt az egyes objektumok 
tárgyiasított rendszerenergiájaként.  

Teljesítményük a környezeti kultúra részévé válik, 
fejlődését elősegítve, nyomokat hagyva a Természet 
végtelen kultúrájában.  

 
Így nyer racionalitást a természet működésében a 

halhatatlanság, az Ember sok évezredes álma. Az 
Ember-, az Emberek-, az Emberiség-, úgyhiszem másfajta 
"örök életre" vágyik. Létezésének funkcionáló biológiai 
társadalmi szervezettségű élettartamát, amelyet emberi 
életnek nevez szeretné meghosszabbítani.  

E témakör szélesebbkörű kibontására és lehetősége 
realitásának bemutatására az Új TF/III. kötetében került sor. 
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12. A világmindenség és minden részének össze-
függésrendszere. 

 
A világfolyamat összefüggésrendszerének 

megértéséhez  meg kell különböztetni a Világmindenség, 
Világegyetemünk és Univerzumunk fogalmát. /É/. 

A Világmindenség és a Világegyetemünk generatív 
univerzális alaprendszere a végtelen Ősenergia /É/ a 
maga véges rendszerkomponens rendszereivel és végtelen 
változásfolyamataikkal.  

Univerzumunk a Világegyetemünknek részét képezi.  
A világfolyamat végtelen  alkotásfolyamat. A 

környezeteikben funkció ellátására tárgyiasult 
energiarenfszerfolyamatok, együttműködő 
folyamataival.  

 
Az Ősrobbanás /É/ határozta meg az Univerzum 

rendjének alakulását; szabta meg a létezők létezésének 
folyamatát.  

Univerzumunk, az Ősszubjektumunk Ősrobbanásának 
energiájából tárgyiasult különféle fajta, rendű, 
szervezettségű Absztrakt Reális Szubjektív Objektumok = 
ARSZO-k /É/ egymással összefüggő rendszerfolyamata. 

Univerzumunk egésze-, és minden része 
rendszerkomponens energiarendszerfolyamat = ERSZF /É/, 
amely a természeti értelem környezettel együttműködő 
irányításával, hatáskommunikáció útján épült és épül. 5-6. f. 

Rendszerkomponensei önmaguk számára Szubjektív 
Objektumok = SZO-k = Szubjektumok; a maguk külső és 
belső, tér- idő- szervezettség környezetfolyamataikkal és  
téridőfolyamatukban szerveződő önmegvalósításaikkal. 

A körülbelül 15 Milliárd éve bekövetkezett Ősrobbanás 
energiájából emberi nyelvünkön szinte kifejezhetetlenül 
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sok ARSZO és környezete energiatárgyiasult, más-más 
rendszerkomponens-rendszer folyamatok folyamataival. A 
maguk együttműködő, egymásraépült áttételeikkel és 
környezetfolyamataikkal. Ezek mindegyikének korszerűsége 
önmaga számára téridőszervezettség-folyamataik 
„jelenpillanataiban” nyilvánult meg. 

Minden rendszer, minden ARSZO önmaga 
genetikai tradíciója, az Ősszubjektum Ősrobbanása óta 
tartó változásfolyamat következtében tárgyiasult 
létezéstényezői „jelenpillanatáig” tartó kozmikus útjának 
korszerű eredménye: kozmikus kódja. 

Minden ARSZO számára a korszerűség egymást 
követő téridőpillanatai azok a pontok, amelyek folyamatában 
a környezetével együttműködő lét- működés- és 
szervezettség formájuk-, funkciójuk megnyilvánul és változik 
a létszükségleteik által orientált módon és mértékben. 

Az együttműködő létfolyamatot szervező természeti 
értelem /É/, az azt közvetítő komplex természeti nyelvek (6. 
f.) és szervezettségük ezzel a genetikai tradícióval együtt 
fejlődtek a maguk kozmikus útján /É/ a mindenkor 
korszerű Szubjektum kozmikus kódjának /É/ korszerű 
színvonalára. 

 
Azonban ennek az útvonalnak is mérhetetlenül sok 

döntéspontja, útkereszteződése volt, amikor a Szubjektum 
problémamegoldó döntései alapján a más-más jövőbe 
vezető utak közül csak a kiválasztott utakon haladt tovább. 

Korszerű szervezettségének, értelmi színvonalának, 
komplex természeti nyelvrendszerének fejlődése szerves 
kapcsolatban áll a problémamegoldó alkotások egymásba 
fonódó láncolatával.  

Univerzumunk irányítási rendszerfolyamata a 
környezetváltozáson keresztül fejti ki hatásait minden 
szintű rendszerkomponens folyamatára.  

A SZO-k számára a környezetváltozás hatásinformációi 
nyomán keletkező problémák reakció-akció megoldásának  
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„cselekvés”, alkotás, újat teremtő eredője a természeti 
gondolat. Az is mondható, hogy a természeti értelem és 
gondolkodás a fejlődés kulcsa, segítségével alakulnak a 
magasabb szervezettségi szintek is. 

 
A kozmikus kód jelenbe integráltan korlátozott 

mértékben magában foglalja az Ősszubjektum és a saját 
téridőszervezettség-folyamat kozmikus útjának pillanatai 
közötti genetikai történet vezérfonalának minden állomását, 
és emberi nyelven kifejezhetetlenül sok probléma 
megoldását.  

Az ARSZO változások,   fejlődés egymásra épült- 
átfogó eredménye a korszerű alkotás.  

Az Ősrobbanást követő rendszer- és 
rendszerkomponens rendszerfolyamatok tradíciós 
láncolatában az emberi Én; a saját kisebb környezetéhez-, 
nagyobb környezeteihez: a Föld-, a Naprendszer-, a Tejút-
rendszer-, az Ősszubjektum láncolatához kötődött. Ezen az 
ágon alakult ki környezeti feladatként betöltött saját 
funkciója, szervezettsége, természeti értelme, komplex 
természeti nyelvrendszerei és kommunikációs lehetőségei 
közvetítésekkel a Világmindenséggel. 

 
Bármely térben-, időben-, szervezettségben 

elhelyezkedő létező saját környezettel összefüggő 
tradícionális láncolattal rendelkezik. Minden tradíciós 
láncon más-más ARSZO-k alakultak ki a maguk lét- 
működés- szervezettségformáikkal, természeti értelmükkel.  

E folyamatokban minden rendszer a saját funkcionálása 
érdekében mind kedvezőbb feltételeket teremtve 
munkálkodik, változik, gondvisel a rendszerkomponenseivel 
való mind eredményesebb együttműködés érdekében. A 
rendszerkomponenseinek pedig rendszer közjóra kell 
törekedniük a minél jobb együttműködést és rendszerük 
jólétét elősegítő munkálkodásuk által. 
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Mindezek az Univerzumunk hierarchiájában, annak 
sajátos rendszerkomponenseiként valósítják meg 
önmagukat tradícionális láncolatuk „csúcsán”, saját 
téridőfolyamatuk jelenfolyamatában.  

Amennyiben az Ősenergia a Mindentudó, 
Mindenható, Mindenhol jelenlévő Egy Igaz Isten, 
akkor a Világot a maga racionalitásában, 
folyamatos teremtéssel Isten teremtette és teremti.  

Ebben az esetben nem lehet a teológiák és a 
természettudomány valóságnak megfelelő állításai 
között ellentmondás. 

 
Így válik érthetővé a Világmindenség és minden 

részének összefüggésrendszere a tradícionális mult, a 
környezetváltozás problémáját megoldó jövőbeható 
alkotó jelen az ARSZO − környezet együttműködő 
létezésfolyamatában.  
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13. Tudósok által felvetett, de megoldani nem 
tudott problémák és megoldásaik. Válogatott 
kérdések, gondolatok, idézetek az Új 
Természetfilozófia tükrében. 
 

EZ A FEJEZET KÜLÖNÖSEN FONTOS, 
MERT EGYES NAGY GONDOLKODÓK 
ÍRÁSAIKBAN IS KIFEJEZÉSRE JUTTATTÁK A 
VALÓSÁGGAL KAPCSOLATOS  gondolataikat-, 
probléma felvetéseiket-, általános megoldást várva ─ ÚJ 
TERMÉSZETFILOZÓFIA  IRÁNTI IGÉNYÜKET.  

 
A Mindenség-, a Természet-, a létezők létére-, keletkezésére-, 

működésére-, a végtelen és a véges viszonyára-, öszefüggésrendszerére-,  
az Ember helyére a Világban-, az Isten keresésére vonatkozó ismeretek 
kutatása az elmúlt évezredek, évszázadok, napjaink és jövőnk szüntelen 
törekvése. 

Tudományok-, Filozófiák-, Vallások- különböző realitásértékekkel 
rendelkező, elképzeléseinek-, elméleteinek garmadái jellemzik az 
emberi gondolkodás eddigi megnyilvánulásait.  

A tudósok, a filozófusok, a teológusok; a gondolkodók napjainkban is 
keresik a jó válaszokat és sokan úgy vélik nem lelhetők fel emberi 
értelemmel.  

A keresés legnagyobb problémáit az okozza, hogy nem tudták 
megoldani a legáltalánosabb természetfilozófiai problémákat; az 
összefüggések általánosságát pedig  egyáltalán nem. Sok ─nem 
megfelelő alapra épült és így─ nem reális probléma keletkezett. Gyakran 
használták a véletlen-, a megoldhatatlan-, a káosz, stb. szavakat vagy 
megoldások helyett a misztika, stb. területére kalandoztak.E problémák 
alapvető megoldása  az Új Természetfilozófiának misztika nélkül 
sikerült.  

Kutatása az 1940-es években kezdődött, majd az 1950-es évektől vált 
céltudatossá. A felfedezéseket még kb. 40 évig rejteni kellett , mert azok 
ellentétbe kerültek a Szovjetúnió által irányított szocialista világrend 
legalapvetőbb állításaival. Nyilvánosságra hozataluk akkor számomra a 
halált vagy életfogytig tartó börtönt jelentett volna.  Ilyenek: a lételmélet-, az 
értékelmélet; a fizikai- és szellemi munka értékítélete, az elosztási 
viszonyok értékítélete, a Mindenség Istene, stb.  
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A legáltalánosabb problémákra az Új Természetfilozófia  ─az 
energetizmus filozófiája─  felfedezései nyomán, az alábbi kötetekben: 

Új TF/I és I/M:  Általános lét- és rendszerelmélet. (1992, 2001) 
Új TF/II: Általános érték- és működéselmélet. (1994, 2008) 
Új TF/III: Értelmes létezők az Univerzumban és az Emberiség. (1996) 
továbbá a IV, V. kötetben.  találhat a t. Olvasó közérthető-, a 

valóságnak megfelelő-, ellenőrizhető  megoldásokat. 
Az alábbiakban az Emberiség nagy gondolkodóitól idézek. Az 

idézeteket követő hivatkozás pl.: Új TF/I/o.vagy f., valamint az 
irodalomjegyzék kötetszáma I/pl.:60/o. vagy f., oldalszám-, vagy fejezet 
megmutatja, hogy melyik kötet melyik részén található az idézet „…” és 
forrása vagy a nem szószerint idézett ~mondandó. Ugyanott található a  
kapcsolatos megoldó felfedezése  is. Az  aláhúzások-, a dőlt és 
vastagbetűk-, a nagyítások az Új TF kiemelései. Az /É/ = ld.: Értelmező 
szótár és rövidítések c. fejezetben.  

India: Az indusvölgyi ─ i. e.~3000-től kialakult kultúra. Az óind 
irodalom későbbi hatásaiban is mindvégig alapvető termékei a Védák, 
amelyek terjedelme igen nagy. Az i. e. VI-V. szd.-ban keletkezett a 
dzsainizmus és a buddhizmus. A Magyarországon is megjelent SRIMAD-
BHAGAVATAM c. könyvre úgy tekintenek, mint „a Védikus irodalom fájának 
érett gyümölcse” a védikus tudás legteljesebb és leghitelesebb 
megvilágítását tárja elénk (XXIII. o.). A magyar kiadás bevezetőjéből vett 
idézetek, és az Új TF hasonló értelmezései: 

1. „Az isten fogalom egy irányítóra utal, míg az Abszolút Igazság 
kifejezés a summum bonumot, minden energia végső forrását jelzi.” „A 
param satyam minden energia eredeti forrása, így valójában nem más, mint 
a Legfelsőbb Személy.”  

Az Új TF hasonló megfelelője az Isten = a Lét = az Ősenergia /É/.  
2. „A BRAHMA, a legfőbb Isten;” /…/ „Hatalmát és tudását a 

Legfőbb Személytől kapta.”  
Az Új TF hasonló megfelelője az Ősszubjektum-Ősrobbanás-

Univerzum rendszerfolyamata. Eredője a LÉT= az Isten= az Ősenergia. 
3. „A számtalan vezető posztot számtalan irányító tölti be, …”  
Az Új TF hasonló megfelelői az energiatárgyiasult 

rendszerkomponens rendszerfolyamatok Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektumai (ARSZO-k) /É/.  

4. „… egyéni személyek, akik mindannyian szerves részei a 
legfelsőbb egésznek.”  

Az Új TF szerint az ARSZO-k önmaguk számára Szubjektív 
Objektumok (egyéni személyek). Lényegében mindannyian az 
Ősenergia-folyamat rendszerkomponens rendszerfolyamatai. (i./90./170-
175. o.) 
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Anaximandrosz (i. e. 610-547) „… az anyagot és szellemet 
egyaránt magában rejtő őselem (ARCHE) formájában bontakozott ki a 
mindenség a végtelenből. Minthogy a végtelenből származik, sohasem 
enyészhet el, örök mozgásban és változásban van, a végtelenbe tér vissza. 
(Új TF/III/117. o.) 

 
Leukipposz  (i. e. kb. 500-540) „… semmi sem történik vaktában, 

hanem minden értelmes okból és szükségszerűség folytán.” 
”Leukipposz és Platon azt állítják, hogy örökös a mozgás.”  (Új TF/III/181-
182) 

 
Anaxagorasz (i. e. 500-428) „Az anyagok állandó alakulásban 

vannak.” (Új TF/III/117. o.) „A Mindenséget a világész (NUSZ) irányítja, 
...” (Új TF/II/127. o.) 

 
Herakleitosz (i. e. kb 500 körül) „Minden dolog a tűzből keletkezik a 

szükségszerűség alapján” „A világfolyamat ciklikus: A „NAGY ÉV” leteltével 
minden „tűzzé” válik.” I./89./126-127. o.  

 
Parmenidész (i. e. 504-450) „ Szerinte a lét egységes, (a nemlét nem 

létezik),…”. „A lét szükségképpen örök és végtelen.” „A világ ősanyagát 
/…/ ’létező’-nek nevezte. Állítható-e, hogy a létező keletkezése előtt 
nemlétező?” Mozgatóként a núsz-t, az értelmet nevezte meg.” I./93./235. o. 

 
Empedoklész (i. e. 483-423) „Herakleitosz és Empedoklész úgy 

gondolták, hogy a létező egy is meg sok is.” „Parmenidész, Empedoklész 
és Demokritosz azt állítják, hogy az értelem és a lélek ugyanaz, …” 
„Mindenek rendelkeznek belátással és részük van a gondolkodásban.” ~Az 
Isten „… kimondhatatlanul hatalmas értelem /…/, mely gyors gondolataival 
az egész kozmoszra lezúdul.”  I./90./181. o.  

 
Platón (i. e. 427-347) „... a lényeg maga nem érzéki jelenség, hanem 

a jelenségek alapjául szolgál és bennük fejeződik ki.” „… az érzékek révén 
a szüntelen változás folyamatát, a szakadatlan keletkezést, változást és 
elmúlást érzékeljük.” I/93/236. o. „Minden mozgásnak és kinyilatkozásnak 
eredője és célja van, amelyet Isten teremtménye a létező csak a 
környezetével értelmesen együttműködve képes megérteni és 
érvényesíteni.” 

„Az Isten kell, hogy legyen minden dolgok mértéke” I./93./207. o. 
 
Arisztotelész (i. e. 384-322) „…, ahogyan a szavak egyes hangokból 

állnak, hasonlóképpen az élők élettelen részekből tevődnek össze; miként a 
szavak túlmennek az egyes hangok egyszerű összegezésén, az 
életjelenségek is egyféle többletet képviselnek az élettelenhez képest.” „… 
az emberi lélek az egyetemes Abszolút Értelem része.” (I./92/V/185. o.) 
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„A megismerés /…/ elvonatkoztatással járó értelmi tevékenység.” 
I./93./237. o. 

 
Augustinus (i. e. 354-430) ld: Ágoston. „Érzékeink a való világból 

csupán annyit mutatnak, amennyit felfogni képesek.” (I./93./8. o.) 
 
Lucretius (i. e. kb. 99-55) „A haladást az értelem fejlődésének 

tulajdonítja. A fejlődés motorja a szükség.” I./92/8. o. 
 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) „…az örök általánost 

keresve elképzeléseit az általános szükséglet, a dialektikus 
mozgástörvények érvényesülését az  -azonos szubjektum-objektum 
előfeltevése alapján megkonstruált-  abszolút eszme önmozgásának 
gondolatába próbálta besűríteni.” I./89./133-135. o.  

Megj.: Elképzelését azonban nem tudta működőképesen megalkotni, 
mert nem találta meg a megoldást.  

 
John-Babtiste Robinet  /…/ az ásványok ugyanúgy nőnek a földben: 

tulajdonképpen ugyanolyan élőlények, mint a növények. I./92./143. o.)  
 
Giordano Bruno (1548-1600) „A természet Brunonál ’NATURA EST 

DEUS IN REBUS’ (A TERMÉSZET Isten a dolgokban) a természet ’… 
minden része egyazon forrásból származik, egyformán végtelen 
lehetőséget hordoz magában, …’ I./91./139. o. „Mindaz, ami a 
természetben látható /…/ nem halott anyag.” I./91./138. o. 

„…a világ megismerése csak az egyetlen, mindent átfogó, mindennek 
az alapjául szolgáló forrás intuitív megismerésével lehetséges, míg a 
számtalan résztörvény, pl a fizikai törvények ismerete csakis a jelenségek 
felszínes magyarázatához és a közvetlen hatóokok megismeréséhez 
elegendő, …” „… aki nem érti az Egyet, az semmit nem tud, de aki érti az 
Egyet az mindent tud.” (I./91./140. o.) „Minden létezés energiára 
vezethető vissza, amely azonban a különböző információtartalmak folytán 
különféle létszinteken rendeződik el.” I./91./141. o. 

 
Galilei, Galileo (1564-1642) „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.” I./93./15. o. 

Új TF: megoldása megtalálható e kötet 5-7 fejezeteiben 
 
Spinoza, B (1632-1677) „A természet végtelen és minden benne 

foglaltatik.” A természet egyetlen individum.” „…a megismerés egyetlen 
eszköze az értelem. /…/. Elvetette /…/ a dualizmust.” 
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Newton, Isaac (1643-1727) fizikus. „… a természetfilozófia 
feladata, hogy a mozgó jelenségekből következtessen az okokra és 
ezeknek az okoknak az ismeretében találjon magyarázatot a többi 
jelenségre is.”I./93./13. o.   

Új TF: Newton meghatározásának megfelel.  
„… a végső cél /…/ egy olyan elmélet, amely nem tartalmaz egyetlen 

értelmezhetetlen alapvető állandót sem, és amelyben az elmélet minden 
törvényének a részek mindent átfogó kölcsönös harmóniájának 
követelményéből kell adódnia.” I./93/229. o.  

 
Holbach, Paul (1723-1789) „A természet a végtelenből indul és a 

végtelenbe tart,” Új TF/IV/112. o.) „… azt következtethetjük, hogy az anyag 
érezni és gondolkodni képes.” I./91./118. o.  

 
Kant, Immanuel  (1724-1804) filozófus és természettudós. „… azt az 

egyedüli nyelvet keresi, amelyet a tudomány a természetben kutat, azon 
előfeltételek egyetlen halmazát, amelyek a fizika kereteit megszabva a 
megértés kategóriáival azonosulnak.” „… nem lehetséges párbeszéd egy 
olyan tudománnyal, melynek beszédmódja mítikus jellegű.” I./91./73. o.  

„… bár nem tudjuk bizonyítani a természet tervszerűen szervezett 
voltát, saját megfigyelési adatainkat úgy kell összhangba hoznunk, mintha 
ilyen volna. Ilyen rendszerezettség csak akkor lehetséges, ha hiszünk a 
’természetes tervszerűség elvének’ létezésében, …” /É/.I./91./97. o.  

Új TF: megsejtette az Új TF felfedezéseit: Ld.: e kötet 5-7 fejezeteit, 
és a természeti tervezést /É/ 

 
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) „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./92./11.o. 

 
Fridmann, Alexandr (1885-1925) és Lemaitre Georg (1894-1966) 

feltételezték, hogy az Univerzum pontszerű állapotból, robbanás útján jött 
létre. I./92./9. o. 

 
Neumann János „… tapasztalati forrástól nagy távolságban vagy sok 

’absztrakt’ behatás után a matematikai tárgyat a degenerálódás fenyegeti” 
„Minden- esetre, bármikor is következik be ez az állapot, számomra az 
egyetlen megoldásnak látszik a megfiatalító visszatérés a forráshoz: a 
többé-kevésbé tapasztalati eszmék újragondolásához.” I./92./200-201. o. 

 
Szádeczky-Kardoss Elemér felfedezte, hogy a világfolyamat 

ciklusos. A sebességszintes univerzális ciklusreláció felfedezésével 
egységes világképet próbált kialakítani. Ismeretlenűl egymást igazolva a 
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sebességszintek hasonlóak az Új TF szervezettségszintjeihez. Azonban az 
egymásba kapcsolódó szervezettségszintek pontosabban közvetítik a 
valóságot. I./92./174-178. o. 

 
Lorenz, Konrád (1903-1989) „Minden létező /…/ kozmikus 

keletkezési folyamarban materiális elemekből jött létre, és benne még ma is 
érvényesülnek ugyanazok a törvények, amelyek az elemekben uralkodtak.” 
„… az összehasonlító magatartás-kutatás egész tényanyaga azt bizonyítja, 
hogy az egymással számtalan kifinomult jellegükben összevethető 
mozgásminták hasonlóságukat olyan genetikai programnak köszönhetik, 
amely a törzsfejlődés során pontosan úgy jött létre, mint a testet felépítő 
összes szerv programjai.” I./92./9. o. 

Steven Weinberg „… az Univerzum történetének korai szakasza…” 
I./92./179-180. o.  

Békés Gellért atya hosszú ideig Rómában élt tudós. „A Biblia, mint 
emberi alkotás  /…/ az emberiség történetének legősibb emlékeit, kultúránk 
legmélyebb gyökereit őrzi.” „… emberek választották ki és gyűjtötték egybe 
könyvecskéit, és egykor élt emberek gondolatai, történeti emlékei, vágyai 
és reményei a világról, önmagukról, az emberiség helyzetéről alkotott 
elképzelései szólnak hozzánk lapjairól.” Szent Tamás írja: „… minden 
megismerő bármely ismeretében bennfoglaltan megismeri Istent.” I./91/202. 
o. „… Isten hite, ha értelmes hit, megszabadítja az embert a mítoszi 
gondolkodástól és képessé teszi arra, hogy megtalálja valódi helyét és 
feladatát a lét rendjében.” I./91./203. o.  

„… a mai tudományos gondolkodás nem képes többé elfogadni azt a 
századok folyamán meghonosodott  istenképet, amely a világ és az ember 
idejétmúlt szemlélete nyomán alakult ki. Tény az, hogy már a felvilágosodás 
óta folyik ennek a hagyományos istenképnek bölcseleti, lélektani és 
szociológiai elemzése, s nem egy gondolkodó arra a megállapításra jutott, 
hogy ez a kép voltaképpen emberi elképzelés: valami vágyálom, aminek a 
valóságban semmiféle létalapja nincsen.” „Isten voltaképpen /…/ minden 
létező /…/ Ősoka, létének forrása és végső értelme.” „Minden belőle, 
általa és érte van,…” I./91./204. o. „A végső kérdések olyan régiek, mint 
maga a dolgok értelmét kereső gondolkodás. ÚjTF/IV/205. o.  

„Az egész létet hordozó abszolút valóság az Isten.” 
 „A. Einstein maga is küszködött a gondolattal.” „… a természet 

törvényszerűségében olyan mindent felülmúló értelem nyilvánul meg, hogy 
ahhoz képest minden értelmes emberi gondolkodás, vagy alkotás annak 
csak halvány visszfénye.” I./91./208. o.  

Új TF:  Az Új Természetfilozófia felfedezte. I./93./8. f.  
 
Pierre Teilhard de Chardin  „Életem igazi jelentősége, már régóta, 

Istennek a világban való felfedezéséért kifejtett erőfeszítésemben van.”  
Megj.: Az Új TF felfedezte. Ld.:  A Mindenség Istene c. fejezetben.  
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„Pierre megértette, hogy a modern világ egy Istent vár, ◄ aki olyan 
hatalmas és titokzatos, mint a kozmosz, olyan közvetlen és átfogó, mint az 
élet ►..” „Részéről elfogadhatatlan egy olyan fajta állapot /…/ miszerint a 
tudomány és a vallás összeegyeztethetetlenek.” I./92./84. o.  

„… a Világmindenségben minden valóság valamennyi oldala 
összefügg egymással,” „Minden korpuszkula időrendben helyezkedik el a 
Világegyetem genézisében, …”   

Új TF: Minden rendszerkomponens téridőszervezettségfunkció- 
jelenfolyamattal helyezkedik el környezetében; a Világegyetem 
genézisében. 

 „Az egyetemes energia (amely a Világmindenségben működik) 
feltétlenül Gondolkodó Energia” „Isten a központok központja.” I./92./86-
90. o. 

Új TF: Chardin  megsejtette az Új TF.: az egyetemes létező, ─a 
tárgyiasult gondolkodó energiarendszer-folyamat─ Absztrakt Reális 
Szubjektív Objektumának /É/ létezését.  

 „A legkisebb részlettől a leghatalmasabb egységekig élő 
világegyetemünknek /…/ struktúrája van….” „A szellem és az anyag /…/ 
nem két szétválasztott /…/. A fizikai energia magában hordja a 
pszichikait, …” “A hit Istene nem lehet más, mint az értelem Istene.” 
I./92./92-93-94. o.  

 
„►VAN EGY OLYAN FILOZÓFIA, AMELYET MÉG NEM 

DOLGOZTAK KI /…/ Ez a filozófia pedig az együttesnek, vagy kollektív 
létezőknek vagy Transzcendens Egységnek a filozófiája.”  I./92./100. o. 

Új TF:  Ezt realizálják az Új Természetfilozófia kötetei.  
„… nincs olyan materialista szervezet /…/, amelyben ne lenne 

legalább egy szemernyi tudat.” I./92./103. o.  
 „”TALÁN EGYSZER OLYAN VALÓSÁG MARAD CSUPÁN, AMELY 

ELÉRHETI, S UGYANAKKOR SIKERREL ÁTFOGHATJA A VÉGTELEN 
KICSIT ÉS A VÉGTELEN NAGYOT; S EZ AZ ENERGIA, E MINDENÜTT 
JELENLÉVŐ LÉNYEG, AMELYBŐL MINDEN ERED ÉS AHOVÁ, MINT 
VALAMI ÓCEÁNBA MINDEN VISSZAHULL. AZ ENERGIA AZ ÚJ 
SZELLEM. AZ ENERGIA  AZ ÚJ ISTEN.” I./92./123. o.  

Megj.: Ezt az igényt realizálják az Új TF kötetei.  
 
Einstein, Albert (1879-1955)  ~ Einstein és Planck vallották, hogy a 

fizikai törvények egy tőlük független valóságot írnak le. Bohr és Heisenberg 
nem ismerték fel, hogy a természet fel van ruházva a választás 
képességével. ÚjTF/V/82. o. „Einstein problémái a kvantummechanikával 
és a határozatlansági elvvel részben onnan származtak, hogy abból a 
közönséges mindennapi elképzelésből indult ki, amely szerint az anyagi 
rendszereknek meghatározott előzménye, története van.” I./92./234. o.”  
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Széles körű vita bontakozott ki Niels Bohr és Albert Einstein között a 
kvantummechanika alapjairól. Einstein nem volt hajlandó elfogadni a 
kvantummechanikát a természetet leíró végső elméletként.” I./93./165. o.  

 
Jáki Szaniszló „…az Univerzum az a természetes alap, amelynek 

szemlélete elvezeti az elmét a Teremtőhöz.” „Az Univerzum /…/ az, az 
egyedüli alap, amely következetességet tud biztosítani a tudományos és 
filozófiai tárgyalásnak is.” „A Pápai Tudományos Akadémiát /…/ azzal a 
meggyőződéssel alapították, hogy a tudomány út Istenhez, ” I./92./41-42-
43-44. o.  

„A világegyetem létezésének bizonyítását nem lehet megfogalmazni a 
felfúvódó /…/ világegyetem elméletének keretében sem. /…/ kozmikus 
méretben építettek egy logikai tévedésre, /…/ amit ráadásul forradalmi 
meglátásnak neveztek.” I./92./60. o.  

 „Burtt megjegyzése:’… egy kielégítő kozmológiát csak akkor 
írhatunk, amikor már kialakult egy kielégítő filozófia az értelemről” 
I./92./68. o. 

„… azért Egy, mert a lényege az, hogy létezzék. Mint ilyen  
rendelkezik azzal az erővel /…/, amely szükséges, hogy más létezőket 
hozzon létre…” ÚjTF/V/69. o. „A kozmikus mulandóság emlékeztet a lét 
igazi alapjára, amely az Isten.” I./92./70. o.  

Arisztotelész „Számára minden földi mozgás az égi szféra 
mozgásának folytatása, mely azért mozog folyamatosan, mert a 
vágyakozáson keresztül kapcsolatban van az Elsődleges mozgatóval.” „Az 
arisztotelészi kozmosznak nincs kezdete sem ontológiailag, sem pedig az 
időbeliség szempontjából.” I./92./74. o.  

„Kultúránknak /…/ szerencsétlen szokása, hogy csak akkor fordít 
figyelmet alapvető filozófiai igazságokra, amikor azokat egy 
prominens tudós neve fémjelzi.” I./92./75. o.  

„… bármely lény, legyen az egy fűszál, egy kavics vagy egy nyereg 
vagy bármi,  /…/  külső tényezőktől függ. Az Univerzum esetében, amely 
minden létező teljessége, ez a külső tényező csak a Teremtő lehet.” 
I./92./78-79. o. „… az arisztotelészi kozmológia döntő tétele szerint az 
Univerzum és annak mozgásai örökkévalóak.” I./92./80. o.  

„Nem kisebb egyéniség, mint Einstein vallotta be, hogy az ő 
tudományos munkássága realista filozófiát tartalmaz, és 
lehetőséget ad arra, hogy Isten létét kozmológiai úton 
bizonyítsák, ...” I./92./81. o.  

Az Új TF Einstein vallomását realizálja. 
 
Stephen W. Hawking “Léteznie kell valamilyen elvnek, 

amelynek alapján egyetlen kiindulási állapotot, egyetlen modellt 
választhatunk a világegyetem leírására.” I./89./141. o. „Azonban nagyon 
nehéz egy vadonatúj, minden létezőt leíró teljes elméletet első nekifutásra 



136 
 

megalkotni …” I./92./225. o.  Feltevés; már a kiindulási időszakot is 
törvények kormányozták.  ~Olyan elméletet kellene alkotni, amely egy 
nekifutásra írja le az egész Mindenséget. I./91./35-36. o.  

Új TF:  Az Új Természetfilozófia ilyen!  
„Zavarba ejt bennünket a való világ. Érteni szeretnénk a magunk körül 

látottakat, ezért feltesszük a kérdést: milyen a világegyetem természete? 
Hol van benne a mi helyünk, honnan jött, és hová tart a világegyetem? 
Miért olyan, amilyen? I./91./39. o. 

Új TF:  Felfedezte. Érvényességét a történeti  események 
tapasztalatai bizonyítják!  

 
Wigner Jenő: a matematika érthetetlen hatékonyságáról beszélt  C. 

P. Pierce-t idézve: “meglehet, valami titok lapul itt, amely felfedezésre 
vár” 

Új TF: a felfedezést a természet matematikája adja meg, amely az 
Univerzumunk legáltalánosabb rendszernyelve. 

 
Paul Davies „Nem osztja a hagyományos vallás tanait, tagadja, hogy 

a Világegyetem a vakvéletlen céltalan terméke. Kell lennie valami 
mélyebb magyarázatnak, hogy aztán Istennek hívja-e ezt 
valaki, meghatározás és izlés dolga.” I./91./47. o. „Elvonatkoztatás 
és a szám, összhang a matematika és a valóság között.” „A matematika, 
mintha a gondolkodást külső igazságok felé vezetné, amelyeknek meg van 
a saját valóságuk, de amelyeket csak részlegesen ismer fel bármelyikünk.”  
I./91./47. o.  

Ld.: az Új TF megoldásai: A Természet /É/ a Természet 
matematikája, /É/. Kozmikus kód /É/, Szubjektum-Objektum relativitás /É/. 

„Találmány-e a matematika, vagy felfedezés? Teszi fel a kérdést 
Penrose.” I./91./48. o. „Paul Davies egy alkalommal megkérdezte Richard 
Feynmant, gondolt-e már arra, hogy a matematika, és /…/ a fizika 
törvényei önálló léttel bírnak-e. Íme a válasza: ’A létezés kérdése igen 
érdekes és nehéz probléma.’ ’Ha az ember ilyen felfedezésekre jut az, az 
érzése, azelőtt is igazak voltak, hogy rájuk talált volna’ ’Ami a fizikát illeti 
kétszeresen is bajban vagyunk. Rájövünk ezekre a matematikai 
összefüggésekre, ám ezek a világegyetemre vonatkoznak, úgy, hogy 
hollétük kérdése kétszeresen is zavarba ejtő… Filozófiai kérdések ezek, 
amelyekre nem tudom a választ.” I./91./52. o.  

Új TF.: Minden létező; így a matematika és a fizika is önmaga 
számára Szubjektum. Minden létező számára a természeti matamatika /É/ 
a legáltalánosabb természeti nyelv.  

„A lét és sajátosságainak megértése meghaladja a racionális 
gondolkodás kategóriáit?”  

Új TF: megoldotta: ld.: I/93.. k. Általános lét- és rendszerelmélet. 
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„Az élet eredetének rejtélye két és fél évezrede foglalkoztatja a 
filozófusokat, teológusokat és tudósokat.” „… a tudósok jelenleg elakadtak, 
…”  „ E. Schrődinger: „Fel kell készülnünk egy új típusú fizikai törvény 
felfedezésére, amely érvényes az élet esetében.” I./93./182. o. 

„Eljön-e a pillanat, amikor a tudomány meg tudja magyarázni, 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 szerveződésére.” 

Új TF:  felfedezte nem csupán a biológiai szervezettségi 
szintre, hanem nagyságra való tekintet nélkül minden 
szervezettségi szint minden létezőjére és az egészre is.  

~Darvin: az élet alapelve /…/ valamiféle általános törvény részeként 
vagy folyományaként mutatkozik meg. ~Manfréd Eigen: ~Most, hogy 
átrágtam magam az elmélet sokféle változatán, úgyvélem, a biogenézis 
misztériumában nem újszerű kémiával történik majd az igazi áttörés, 
hanem valamiféle elvileg új révén.  

 
Aquinói Tamás: „… véges minden egyes okozat, mivel csak Isten 

lényege végtelen.” I./91./64-65. o. „Létezik egy bizonyos isteni törvény, 
mégpedig az Értelem, amely Isten szellemében székel és az egész 
világegyetemet kormányozza.” I./93./229. o. 

 
László Ervin „… a fizikusok új nemzedéke lázasan keres új 

megközelítéseket és új fogalmakat. A tudomány forradalmi változások 
küszöbén áll.” „Olyan értelmezést keres, amely egységesebb és teljesebb, 
mint amire a klasszikus tudományágak töredékes megközelítései és 
fogalmai épülnek.” I./91./153. o.  

Új TF: ennek megfelel. 
 
Laplace Pierre „A Világegyetem jelenlegi állapotát úgy tekinthetjük, 

mint múltjának eredményét és jövőjének okát.” I./91./116. o.  
 
Hoyle, Fred „…meggyőződése, hogy a kozmoszt egyfajta 

’szuperintelligencia’ szabályozza, /…/. Hoyle Istene azonkívül teleologikus 
Isten is /…/ aki egy véges állapot felé egyengeti a világ útját a végtelen 
jövőben.” I./91./64. o. 

Új TF:  Hoyle megsejtette az “isteni irányítást” a valóság 
értelmességét, végességét, és végtelenségét, de  részleteikben és 
azok összefüggésében felfedezni nem tudta. Az Új TF megoldotta.  

 
Ilya Prigogine Nobel díjas.: Michel Serres életművének egyik 

központi problémája:  „Bekeríteni a természetet, arra kényszeríteni hogy 
felfedje a törvényt, amelynek alá van vetve, elárulja a nyelvet, amelyen 
beszél. I./91./69-70. o. „…ahogy Maxwell megjegyezte, Hegelt idézve, aki 
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szintén a ’régiektől’ vette át az idézetet, nemcsak a bolygók, hanem minden 
részecske is /…/ oda megy, ahova akar, s mindegyikük saját kénye kedve 
szerint alkalmazza a maga egyedi törvényét.” I./91./70-71. o. I. Kant „… 
lehetséges-e újra olyan természetfilozófia, amely lehetővé teszi, 
hogy összefüggő módon gondoljuk el az ember természetbe ágyazottságát, 
valamint a tudomány által a természetre nyitott távlatokat?” I./91./73. o.  

Bergson: „…a tudománynak és a filozófiának egymásra kell 
találnia, hogy közösen véget vessenek a kultúránkat megosztó 
szembenállásnak, /…/. I./91./75. o. „Helmholtz, Mayer és Liebig /…/ 
Egyikük sem volt kimondottan fizikus, amikor felfedezéseiket  tették, …” 
Michel Seres Zola „a természetet /…/ ’energiának’, azaz minőségi 
különbségeket teremtő és termelő erőnek tekinti.” I./91./77. o. „Az összes 
nem egyensúlyi állapotban lévő rendszer /…/ egyensúlyi állapot felé 
változik.” I./91./78. o. „Nem lehetséges továbblépni a 
szerveződések és átalakulásaik elmélete nélkül, …” I./91./80. o.  

„Ha egy esemény időbeli kapcsolatban van egy másikkal, akkor az 
utóbbinak valamilyen formában emlékeznie’ kell az előbbire.” „… az 
emlékezet szélesebb fogalom, amely nemcsak az emberi, hanem a 
fizikai és biológiai világra is vonatkozik.” I./91./157. o. ~A „mindenség 
elmélete” /…/ akkor alakítható ki, ha megtaláljuk a világegyetemben azt a 
mezőt, amely összeköti az atomokat és a galaxisokat, az egereket és az 
embereket, az agyat és a tudatot, valamint visszacsatolja az információkat 
mindegyikről az összes többire és fordítva.” I./91./159. o. „A kollektív ’agyak 
agya’ ─mondta Teilhard─ éppoly valóságos, mint azok az egyedi agyak, 
amelyekből felépül.” I./91./160. o. 

Új TF: a prigogini problémák általános megoldását tartalmazza.  
IAN Stewart „… a természet mintái ’keletkezőben lévő’ jelenségek.” 

„… közvetett következményei a természet mély egyszerűségének, …”  
I./91./26. o. „Szükségünk van egy effektív formaelméletre.” 
I./91./27. o. „… világunk sok szempontból egyszerű…” Ugyanakkor, ha 
jobban megnézzük a részleteket, rögtön olyan bonyolultakká válnak, hogy 
minden egyszerűség elvész.” I./91./92. o. 

John D. Barrow „Reméljük, hogy a természet működésének 
szokatlan módozatai újra felébresztik a filozófusok érdeklődését a 
tudományos problémák jelentőségének vizsgálata iránt.” I./91/29. o. 
„… a kvantummechanika egyértelmű determinisztikus törvényei a világ 
olyan rétegét írják le, amelyhez nem tudunk közvetlenül hozzáférni.” “Ami 
pedig megfigyelhető az csak valószínűségi alapon jósolható meg..” 
I./91./107. o. „… léteznie kell valamilyen mélyebb leírásnak, 
amelyben a természet sok-sok kölcsönhatása egyetlen erő különböző 
megnyilvánulásaiként jelenik meg. „…keresésének indítóoka /…/ 
filozófiai eredetű /.../ a létező elméletek érvényességi körének korlátai és 
egyetemességük hiánya miatt. I./91./112. o.  
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Új TF:  A keresett problémát megoldó elmélet az Új 
Természetfilozófia.  

„Ha vannak olyan természeti törvények, amelyek térben és időben 
változnak, akkor vagy van egy szabály, amely meghatározza, hogyan 
változnak, vagy nincs.” „Nem számít, hogy ismerjük-e őket.” I./91./121. o. 
„A kozmológia egyik lényeges, megoldatlan kérdése, hogy létezik-e 
valamilyen egyedüli, abszolút időmérték, amelyet az egész 
világegyetemben annak belső geometriája határoz meg.” I./91./126-127. o. 
„… sok fizikus úgy vélekedik, hogy léteznie kell a természet törvényeire 
vonatkozó valamilyen egységes leírásnak, ...” I./90./122. o. 

Új TF:  az általános megoldások a köteteiben megtalálhatók.  
„A kvantummechanika értelmének kérdése nem a fizikusokra 

tartozik.” I./91/137. o.  
Fritjof Capra „A periodikusan táguló és összehúzódó világegyetem 

elképzelésével /…/ találkozunk /…/ már az ősi indiai mitológiában is.” „a lilá 
ritmikus játék, amely végtelen ideig körbejár, s amelyben az Egy sokká 
válik, és a sok visszatér az Egybe.” I./93./223. o. 

Új TF: Döbbenetesen hasonlít. Ld.: I./90./45-46 o.  
Ambarcumjan, V. A. Azt szeretnénk, ha a filozófusok annyira 

elmélyülnének a természettudományok elvi jelentőségű kérdéseinek 
megoldásában, hogy a filozófiai gondolatok fáklyájával bevilágíthassák 
a modern természettudományok előtt megnyíló utat”. I./93./252. o.  

Bertalanffy Ludvig Von (1901- ) „A világ mint káosszal szemben 
kifejlődni látszik a világ mint organizáció új koncepciója.” I./89./138. o. 

Parnov J. I. „… nehéz, talán lehetetlen az utóbbi években felfedezett 
tényeket a hagyományos elképzelések szűk keretei közé beilleszteni. A 
tudósok új /…/ eszmék nélkül már nem tudnak előrehaladni. Olyan 
eszmékre lenne szükség, amelyekkel a megfigyelt /…/ jelenségeket 
kielégítően írhatnánk le.” I./89./139. o. 

Erasmus Darvin „… a fajok ugyanúgy fejlődésben vannak, mint az 
egyedek. A fejlődést külső körülmények, a szükséglet és a célszerűség 
határozzák meg.” „…az új szükségletek, majd képességek, amelyek 
eredetileg közös ősből eltérő fajokat fejlesztettek.” I./90./118. o.  

Carl GusztávJung „… Isten titok, s mindent amit erről mondunk, 
emberek mondanak és hisznek. Képeket és véleményeket alkotunk 
magunknak, s amikor én Istenről szólok mindig arra a képre gondolok, 
amelyet az emberek készítettek róla. De, hogy Ő milyen azt senki sem 
tudja, …” I./92./240. o.  

 
Zalai Béla (1882-1925) Világviszonylatban is úttörőként látta meg a 

rendszerek elméletének fontosságát és megkísérelte megoldani. I./89./136. 
o. 
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II. János Pál pápa üzenete1966. október 22. „… az élet egyike a 
legszebb neveknek, amit a biblia Istennek ad: ő az élő Isten.” I./92./243. o. 

 
Fizikai kézikönyv műszakiaknak „Az időbeli szimmetria eredetét a 

termodinamikai folyamatokban valami módon közös, speciális kezdeti 
feltételekben kell keresnünk.” I./92./58. o.  

Új TF: Megoldás az I./93./3. f-ben: Tér-idő-téridőkényszerpálya. 
Téridőcentrum.  

 
Matematikai és fizikai fogalomtár „Valamennyi fizikai rendszer /…/ 

felépítése arra utal, hogy azok alrendszerekből állnak, ….” „… a testekben 
elraktározott munkát a test energiájának nevezzük …”  

Új TF: a megoldást ld.: I./93. k. “Általános lét- és rendszerelmélet” 
 
AZ ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA FELFEDEZTE A NYELVÉSZETI 

CSŰRÉS- CSAVARÁS NÉLKÜLI MEGOLDÁST, amely képes 
megszüntetni a válaszfalat és racionális átjárhatóságot biztosít a 
Természet-, a Természettudományok-, a Természetfilozófia és a 
Vallásfilozófiák között. Ld.: az Új TF/I-V kötete.  

 
AZ ENERGETIZMUS FILOZÓFIÁJA RÉVÉN ÉRTHETŐVÉ VÁLIK A 

MINDENSÉG ÉS MINDEN RÉSZÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE. 
Valósága ellenőrizhető e kötet vonatkozó fejezetében 

 
Szilárd Leó: „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./93./17.. o.)  

 
A továbbiakban az Új TF tükrében ma is korszerűnek 

mondható kiválasztott szerzők munkáiról lesz szó. A 
fentebbiekhez képest annyi a változás, hogy az idézeteknél 
a sor elején van a kötetekre és oldalaikra való hivatkozás. 
Az idézetek végét követő megjegyzésnél található az Új TF  
álláspontja. Ha nincs ilyen az egyetértést vagy későbbi 
reflexiót jelent. Az aláhúzások-, dőlt- és vastagbetűk-, a 
nagyítások az Új TF kiemelései. 
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14. Prohászka Ottokár: FÖLD ÉS ÉG Kutatások a 

geológia és theológia érintkező pontjai körül. 
(1902. II. kiadás).I/127. A Szerző teológus, 
természettudós, filozófus, volt székesfehérvári 
megyéspüspök. Az idézeteknél a sor elején van a 
kötetekre és oldalaira való hivatkozás P/… 
oldalszám hivatkozásokkal.  

 
A mű kapcsolódó részeinek gondolatvilága 

alkalmas arra, hogy több vonatkozásában az Új 
Természetfilozófia előhírnöke legyen.  

 
P/433. “A természet az, amit világnak hívunk.” 
P/2. „Az emberi ész nem volt nagyon szerencsés az Isten első 

kinyilatkoztatásának, a természetnek fölismerésében …” „… nem 
ismeri föl a helyes viszonyt a véges és végtelen, /…/ a természet s az 
Isten közt.”  

Az Új TF:  felismerte. I./92./14. f. A Mindenség Istene. 
P/358. „… a természet sejteti velünk, hogy nem emberi 

gondolatokkal dolgozik s hogy az ember világa csak egy darabja annak 
az országnak, melyben az isteni gondolat alkot …” 

P/21.„… van kezdet, de nem értjük meg, hogy az mint lehet!” „Ott 
nyílik a végtelennek kapuja, melyet az ész lát, de kinyitni nem képes.”  

Az Új TF: kinyitotta ezt a kaput, ld.: I./90. k. 
P/23. „Visszatekintve a határtalan múltba, értelmünk az 

örökkévalónak s végtelennek csarnokába ér s a teremtés gondolatánál 
megáll. Nem érti, hogy mi az tulajdonképpen önmagában, de meg nem 
tagadhatná az okság elvét sehol, egy ponton sem, a ’kezdetben’ sem…”  

Az Új TF: felfedezte a megoldást  Ld.: I./93./12. és 17. f. 
P/136. „… rendszer nélkül nincs értés, mert nem értjük a rendet, az 

egymásutánt, tehát nem ismerjük meg a történést.” 
Az Új TF:  felfedezte:Ld.:I./93./ k. Általános lét- és rendszerelmélet. 
P/301. „… nem tudjuk, hogy mi az élet, mi az életerő?” 

‘Tudományunk arra terjed, hogy a mozdulatokat észrevegye, de mi az a 
titkos valami, aminek változatairól teóriákat formálnak, annak fátyolát 
fellebbenteni nem képes. Nem képes ezidőszerint s nem tudjuk, lesz-e 
képes valamikor.”  

Az Új TF: Megoldotta ld.: I./93./ 15 és 6. f.-ben. 
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P/308. „Az igazi természetismeretnek föladata lesz a testet és 
lelket, e két széthúzó elemet valamiképp egyesíteni s a létnek e ponton 
megnyíló örvényét áthidalni.” írja Snell.  

Az Új TF: állítása megegyező. Ld.: I./93./8. f. és Új TF/II. k. 
P/425. „…a természet Isten gondolatainak természetes föltárása. 

Az Ő szava a természet; szava /…/ s e beszédet nem érti a világon senki, 
csakis az értelem.”  

Az Új TF:  megoldását ld.: I./93./9-10. f. 
 „… az Isten /…/ végtelen valóság, mely a természet lényegét 

átjárja, létét és lehetőségét hordozza, melyből való minden s mely nélkül 
tényleg is, lényegében is s tevékenységében is, semmi sem létezik. /… 
általa van, áll és hat minden.”  

P/445. „… az ésszerűtlen tartózkodással csak a vallásnak ártanánk, 
mert megkötnők az emberi gondolatot ott, ahol azt megkötni nem szabad.” 
„… neveljük azt a mélyen vallásos szellemet, mely a legmélyebb 
tudománnyal is megfér, ....”  

P/446. „Ez ablakon át nyílik a kilátás a végtelenbe s ez ablakot 
lefátyolozni nem lehet, …”  

P/273. „… általános, mindent összefoglaló evoluczió, ...” „ az 
élettelen világban éppen úgy mint az életben.” 

P/274. „Fejlik a kozmos; az ősködből lesznek napok, csillagok, és 
földek…” „…egyneműből /…/ lett sokféle, változatos …” „… természetes 
történés, a természetes folyamat alakította ki a világot.”  

P/275. „… az isteni okság mindennek a kezdete és célja, …” 
P/435. „… Dubois-Reymond fölveti a kérdést, hogy mindezek után mi 

legyen a természettudósnak a világnézete /…/ nem lehet más, mint 
supernaturalizmus. Ez alatt érti az Istennek, mint Ősoknak megvallását.”  

P/450. „A tudomány szeretetének még sokféle elfogultsággal kell 
megküzdenie: küzdenie kell elfogult hívőkkel s elfogult tudósokkal; mi sem 
ennek, sem annak a branchenak nem vagyunk barátai; hanem elfogulatlan 
hit és elfogulatlan tudomány után vágyódunk.”  

P/429. „Öreg emberek nem szeretik a találmányokat 
s az új rendszereket, mert írtóznak a lelki, szellemi 
munkától, melyet gondolataiknak megreformálása okoz; 
…” 
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15. Bolberitz Pál A Pázmány Péter Hittudományi 
Akadémia professzora és tanszékvezető egyetemi 
tanára. A metafizika alapjai c művénél 
(irodalomjegyzék=I/19.)  Az oldalszám hivatkozásoknál 
a cím röviden BM/… oldal vagy fejezet, valamint a LÉT 
ÉS KOZMOSZ c. művénél (I/20.) Az oldalszám 
hivatkozásoknál a cím röviden BLK/… o., vagy f.  

Az Új Természetfilozófia Bolberitz Pál legtöbb állítását 
─lényegében szélesebb körben más módon, mélyebb részletességgel─ 
maga is vallja.  

BM//7. A bevezetésben írja: „A világegész érthetőségének végső 
alapja a lét alapvető értelmességében van.”  

BM/13. „Hogyan lehetséges az egység a sokaságban, hogyan az 
azonosság a különbözőségben? Mi az egység és az azonosság végső 
alapja, rációja? Ezt az alapot egyedül a létezők sokaságában magától 
értetődően nem lehet megtalálni. /…/ minden filozófia ezt az alapot 
keresi.” 

Az Új TF:  a keresett alapot és egységes rendszert felfedezte. Ld.: 
I./93./ 1-2. 4. f.  

BM/31. „Olyan létfogalmat kell /…/ kialakítanunk, amely kifejezi 
megismerésünk és a tárgyi valóság legmagasabbrendű egységét s 
ugyanakkor megkülönböztetve minden létezőről állítható.  

Az Új TF:  Új TF/I/M/k. Általános lét- és rendszerelmélet, továbbá az 
I./92./240-244 o., tartalmazza.  

BM/47. „… a létezők megismerése azért lehetséges, mert a lét 
alapvetően értelmes …”  

BM/48. ≈ a létezők nem létezhetnének, ha nem részesednének a lét 
szükségszerű egységében.  

BM/70. „Minden létező sajátos létmódjának megfelelő tökéletességre 
törekszik. Ez a szempont nyújt magyarázatot a lét aktivitására, …”  

ÚJ TF: Ld.: e kötet 8. f. A létező aktivitása szubjektív aktivitás./É/  
Szent Ágoston: „Pusztitsd el önmagadat, és megtalálsz engem.”  
Új TF: A részesülés szerinti  végtelen LÉT-, az energia megmarad.  
BM/92. „ … a lét minden létezőnek kijár a benne való részesedés 

folytán.”  
BM/103. „ … a  létezés /…/ különböző módon és fokon valósul meg, 

….” 
Új TF: 2, 7. f. 
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BM/140. ≈ A természettörvény az értelmes természet elvárásainak 
foglalata. 

≈ öntökéletesedésre és önmegvalósításra törekednek, valójában az 
isteni okságot realizálják.  

BM/148. „A lényeg aktív képesség gyanánt /…/ meghatározza, hogy 
egy konkrét létező milyen mértékben és milyen módon részesedik a Lét-
ben.”  

Új TF: E lényegnek a kozmikus kód (É) felel meg.  
BM/185. Heidegger szerint „A lét az alapja és a horizontja minden 

létezőnek”  
BLK/15. „A vallásos emberben jogos követelmény, hogy a hit és a 

tudás világnézeti feszültségének feloldását igényli, …” 
„… Isten teremtett világában nincs külön törvény a természet 

számára és ismét más törvény a vallásos meggyőződés 
alátámasztására.”  

Az Új TF ezt realizálja.  
BLK/23. „… az értelem működése a létben van megalapozva, …”  
Új TF: ld.: 5.f. 
BLK/31. „… a személyes létezők ’megszüntetve-megőrizve magukban 

hordozzák az összes alacsonyabb létfokozatok tökéletességeit.”  
Új TF: ld.: 5. f., továbbá minden létező saját kozmikus úttal és 

kozmikus kóddal működik.  
BLK/42. ≈ A létezők világa értékek világa. „… ami akarati 

cselekvésünket motiválja, /…/ értéknek nevezzük” 
Új TF: 3. f. 
BLK/71. „A működéseknek és tevékenységnek, akárcsak a 

cselekvésnek célja van.”  
Új TF: 4. f. 
BLK/160. „A filozófia, /…/ a valóság határtalan teljességére irányuló 

tudomány.”  
BLK/185. Newton szerint: „A tér és az idő reálisan végtelen.” „hitt 

Isten létezésében. Úgyvélte, hogy a mechanika törvényeinek felismerése 
Istenhez vezet.”  

BLK/217. „A változás /…/ (szubjektumot) feltételez, …” 
BLK/248. ~Einstein szerint az anyagvilág hozza létre a teret és az 

időt, ….”  
Új TF: Einstein anyagvilága ma már korszerűtlen. Az (Ős) energia 

hoz létre minden létezőt, a tértől és az időtől elválaszthatatlan. Az anyag 
csupán a tárgyiasult energia egy szervezettségi szintje. Ld: 7. f.  

BLK/253. „Az idő belső tartalmának megragadása nehéz feladat.”  
Új TF: Tér- idő- szervezettség-folyamat nincs ERSZF nélkül. Minden 

ARSZO tér- idő- szervezettség környezetben létezik; saját 
téridőszervezettség folyamattal rendelkezik. Belső és külső tartalmát 
megérteni a rendszer-rendszerkomponens- rendszerfolyamatok megértése 
útján lehetséges.  
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BLK/268. „… a fizikai relativitás elmélete és az egész modern 
atomfizika ma már úgy tekint a tömegre, mint egységes, összefogott 
bensőleg variábilis, koncentrált energiára.  

H. Bergson /…/ J Maritain „Ők is úgyvélték, hogy a tudomány nem 
képes föltárni a dolgok közötti összefüggések valóságos okait.” „Szerintük 
/…/ a természetfilozófia feladata az, hogy a világban tapasztalható 
változások okai után kérdezősködjék.”  

BLK/291. „A fizika tudománya /…/ sem vonatkoztathat el a testek 
szubsztancialitásától”  

Új TF: A fizika tudománya is és minden létező önmaga számára 
Szubjektum, amely a kozmikus kódjában meghatározottságát fejezi ki. 

BLK/292. „A descartesi felfogás /…/ vallotta, hogy minden, ami létezik 
az szubsztancia.”  

Új TF:  Minden ami létezik létező = ARSZO, önmaga számára 
Szubjektum. Környezete által orientált feladaton munkálkodva 
kapcsolódik az isteni irányításhoz.  

BLK/307. „… Einstein az energia- és tömegmegmaradás törvényét 
egyetlen törvénybe foglalta össze, amit a tömeg és energia 
ekvivalenciájának nevezett.” „A kísérletek /…/ azt igazolják, hogy /…/ nem 
teremthető és nem semmisíthető meg.”  

BLK/311. Arisztotelész  „A valóságoson (energeia) azt kell érteni, 
hogy a dolog megvan, …” (Metaphüszika, 1048 a). Az ’energeia’ /…/ 
képességet jelent: „lehetőség szerint létezik az, ami egy másik tárgytól 
képes valami hatást elszenvedni, vagy ez a valami tud egy másik tárgyra 
hatni” (Metaphüszika, 1046 a).  

Új TF: Ez az ARSZO ./É/. 
BLK/320. „Szent Tamás szerint nincs olyan esetleges létező, 

amiben ne volna jelen valamiképpen a szükségszerűség (vö. Summa 
Theol. I. q. 86. a. 3.)  

BLK/322. Einstein: Mein Weltbild. 43. o.) „… mélységes átérzéssel 
összekötött meggyőződésem egy felsőbb Ész létezéséről, amely a 
tapasztalati világban megnyilvánul, jelenti nálam az Isten fogalmát.” (i. m. 
176. o. )  

BLK/338. „… a megismerésben mindig fellelhető az a törekvés, hogy 
a valóság sokféleségét egyetlen alap-principiumra vezessük vissza, mert, 
ha ez sikerül, akkor a sokféleség könnyebben érthetővé válik.”  

Az Új TF:  elve ez az alap, ezért tud szinte minden kérdésre 
választ adni. 

BLK/339. „A pánvitalizmus szemlélete minden létező dologban 
életet lát”  

Az Új TF: azt állítja, hogy minden ami van létezik. Az élet is létező, de 
biológiai szervezettségű.  

„Már az ókorban az ion és sztoikus bölcselők is a pánvitalizmus felé 
hajlottak. Ezen az állásponton volt a reneszánsz híres orvos-filozófusa 
Paracelsus/…/ és a világegyetemre vonatkoztatva Giordano Bruno /…/ 
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képviselt hasonló nézetet.” „Századunkban /…/ bizonyos szempontból 
Teilhard de Chardin /…/ felfogása is a pánvitalizmus ismertető jegyeit 
hordozza, …”  

BLK/369. „A fejlődés a dolgok és jelenségek egymásba való 
átalakulása és magasabb szinten való megjelenése tény.”  

„A fejlődés megállapításával és leírásával azonban még nem 
oldottuk meg a fejlődés filozófiai problémáját, azt a kérdést, hogy 
miképpen lesz a kevesebből több, az alacsonyabbrendűből magasabb 
rendű …”.  

Új TF:  mindkét kérdést megoldotta. Ld.:  I./93./ 7, 12-14. f.  
BLK/370. „… írja Szent Tamás, hogy egyedül Isten az, aki maga a 

lét, a tiszta és végtelen aktus (Summa Theológica, I. q. 75. a. 5. ad 4.).  
BLK/380. „… a kutató elme eljuthat ahhoz a nagy Titokhoz is, ami a 

valóság mélyén mint végső ok és mindenható erő tárul fel, s akit botladozó 
nyelvvel Istennek nevezünk.”  

Új TF:  eljutott: Ld.: Mindenség Istene. Ld.: I./92./240-244. o. 
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16. Martin Rees: Csak hat szám. Az Univerzumot 
kialakító erők.  A könyv hátsó borítóján olvasható: „Sir 
Martin Rees a kozmológia nemzetközileg legelismertebb 
szakértője. „Mély kapcsolat van a csillagok és az atomok 
között” „… bemutatja miként határozza meg csupán hat, /…/ 
szám a fizikai Világegyetemet.”  

Az oldalszám hivatkozásoknál a cím röviden MR/… oldal. A könyvből 
vett idézetek vastag-, az Új TF észrevételei és állításai vékony betűkkel 
olvashatók. Az aláhúzások-, a nagyobb- és dőlt betűvel írottak az Új TF 
kiemelései. Egyetértés esetén nincs- vagy később található észrevétel. 
Továbbá ld.: (É)= Értelmező szótár és rövidítések. 

 
MR/9-10-11. „Ez a könyv hat olyan számról szól, amelyek jelenleg 

különösen fontosnak látszanak. Kettő közülük az alapvető erőkkel 
kapcsolatos; kettő univerzumunk méretét és szerkezetét szabja meg, 
és azt, hogy mindörökre fennmarad-e; végül az utolsó kettő magának 
a térnek a tulajdonságait rögzíti: 

„Lehetséges, hogy ezek között a számok között valamiféle 
kapcsolat áll fenn.” „…LESZ E VALAHA IS OLYAN ’MINDENT 
LEÍRÓ ELMÉLET’, AMELY KAPCSOLATOT TEREMT 
KÖZÖTTÜK, VAGY EGYESÉVEL MINDEGYIKET 
MEGHATÁROZZA.”  

MR/17. „A kozmikus tér kiterjedése /…/ egymást követő 
események láncolatának következménye, …”  

MR/19. „… a kezdeti pillanatban /…/ az univerzum és a 
mikrokozmosz kérdései teljesen átfedték egymást.”  

Új TF: Az Ősszubjektum EGY rendszer volt tiszta energiából, 
amely Univerzumunk minden rendszerkomponensének eredőjét 
magában foglalja.  

MR/34-38. „… a gravitáció mindig vonzóerő: ha megduplázzuk a 
tömeget, kétszeresére nő a rá ható tömegvonzás is.” 

„…az elektromos töltések vonzzák és taszítják egymást;…” „Két töltés 
együtt ezért csak akkor fejt ki kétszeres erőhatást egy harmadikra, ha 
’előjelük’ megegyezik.”  

„…A ’GRAVITÁCIÓS TÖLTÉS’ MINDIG AZONOS ELŐJELŰ, EZÉRT 
NAGYON NAGY TESTEKBEN A GRAVITÁCIÓ ’GYŐZ’ AZ ELEKTROMOS 
ERŐKKEL SZEMBEN.” 

„Minden ezerszeres tömegnövekedésnek ezerszeres térfogat-
növekedés felel meg (ha a gömbök sűrűsége egyforma), de a sugár 
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eközben csak tizszeresére nő. A GÖMB SAJÁT TÖMEGVONZÁSÁT 
JELLEMZŐ ENERGIA, /…/ A TÖMEG ÉS A SUGÁR HÁNYADOSÁTÓL 
FÜGG, azaz százszorosára nő.”  

Új TF: ÁTGONDOLNI!  
Nincs tér- idő- szervezettség- funkció energia nélkül.  

Térfogatának és hőmérsékletének változásával energiasűrűsége és 
szervezettsége is változik, rendszerkomponens rendszereivel 
összefüggően. A kozmikus tér kiterjedése az energiaáramlás 
irányának megfelelően tágul vagy szűkül. 

Univerzumunk változatlan energiamennyisége esetén létezés-
folyamatában  változik a tér nagysága; azzal együtt a tárgyiasult 
energiafolyamatok és viszonyok, valamint az energiasűrűség; a 
tömegek és a sugaraik hányadosainak,  tömegvonzásuk energiájának 
mértéke. Így az a kitétel, hogy „ha a gömbök sűrűsége egyforma” 
nagyon relatív feltételezés. 

Az Ősrobbanás során „az energia fénysebességgel forgó 
térkvantumokba tárgyiasult” (Szádeczky-Kardoss Elemér; Az MTA 
Geonómiai Tudományos Bizottsága). Tömegük és a velük együttjáró 
gravitáció alapját a mozgási energia adta. 

A maximális sebességgel forgó és maximális hőmérsékletű 
Ősszubjektumunk „Ősrobbanását követően” pl.: mintegy egy 
századmásodperc múlva hőmérséklete 100 milliárd (1011) Celsíus-fok 
volt (Weinberg). A létrejövő Univerzumunk tágulásánál és lehűlésénél 
sajátosan kényszerpályásan teremtő jelenleg is ható változások 
következtek be.  

A végtelenül mozgató Ősenergia ősi feszültsége, 
minden létező és szerveződés eredője. Hatóképessége: 
vonzás, taszítás, a szervezőképesség, természeti értelem, emlékezés, 
stb. A  létező kozmikus kódja- és a környezettel való együttműködés, a 
jövő előfeltétele.  

Az Univerzum folyamat végén: az ősi feszültség energiája ismét 
térkvantumokba tárgyiasul és közben a rezgés színuszgörbéje 
visszafordulva; a rezgő tér maximális sebességgel forgó 
energiarendszer-folyamattá, maximális energiasűrűségű EGY 
rendszerfolyamattá  új Ősszubjektummá  alakul. A sebesség 
maximumát jelentő fénysebesség csak akkor létezik, ha annak 
rendszerkomponensei már létre jöttek. 

 „Atomi léptékben a gravitáció harminchat nagyságrendnyi hátránnyal 
indul, de ebből minden három nagyságrendnyi (ezerszeres) 
tömegnövekedéssel két nagyságrendet (százszoros értéket) hoz be. Így az 
ötvennegyedik gömbnél (54 = 36 x 3/2), amelynek tömege nagyjából a 
Jupiterének felel meg, a gravitáció ledolgozza a hátrányt. A Jupiternél 
nagyobb tömegek esetében pedig a tömegvonzás ereje már minden más 
hatást túlszárnyal.”  
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 „A tömegvonzás N-szer, azaz nagyjából 1036- szor gyengébb a 
mikrovilágot uraló erőknél.”  

MR/52. „… a hajdanvolt csillagok gyártották le azokat az atomokat, 
amelyekből bolygónk és mi magunk is felépülünk.”  

MR/56. „Einstein híres E = mc2 egyenlete azt mondja ki, hogy a tömeg 
(m) és az energia (E) a fénysebességen (c) keresztül kapcsolódik 
egymáshoz. A fény sebessége /…/ szolgáltatja az ’átváltási tényezőt’: 
megmondja, hogy az anyag minden egyes kilogrammja mennyi energiát 
ér’.”  

Meghatározza a sebesség rendszerkomponenseit a tér  idő viszonyt: 
1E = 1 tömeg X 360000 km2 téridő egység.  
Új TF: Az einsteni E = mc2 egyenlet nem statikus állapotot jelöl, 

hanem energiarendszer folyamatot és nem tér ki a 
szervezettségváltozás összefüggésére sem.  

MR/73. Edwin Hubble: „MINDADDIG AMIG TAPASZTALATI 
FORRÁSAINK KI NEM MERÜLNEK, NEM KELL ÁTLÉPNÜNK A 
BÖLCSELKEDÉSEK ÁLOMVILÁGÁBA.” 

Új TF: A valóság képe rendszerkomponens mozaikokból áll. 
Amikor ezt a képet meg akarjuk találni, a bizonyító 
rendszerkomponens mozaikok egymásba kapcsolódó növekedése 
hatékonyan segíti a hiányzó mozaikok megtalálását. A kép pedig 
mindinkább a valóság képévé alakul. 

MR/74. „… a hő a ’teremtés utófénye’ Mikrohullámok formájában 
nyilvánul meg.” 

MR/86. „Nem lepődnénk meg igazán, ha kiderülne, hogy a sötét 
anyag, amely mintegy tízszer annyi, mint a látható anyag  gyakorolná az 
uralkodó gravitációs hatást a világmindenségre. 

Új TF: Egyet kell érteni, azonban nem helyes anyagról és sötét 
anyagról beszélni, miután az anyag a tárgyiasult energia 
szervezettségének csupán egy szervezettségi szintjét (7. f.) képviseli. 
Minden létező = ARSZOERSZF, „E = mc2 „ , Univerzumunk is; minden 
rendszerkomponensével együtt. Így a sötét anyag, a hiányzó anyag, 
stb., problémakörök elkerülhetők. Univerzumunk teljes tömege 
energiájának megfelelő. 

MR/99. „… léteznie kell egy olyan alapvető oknak, amiért a  
pontosan egy.” 

Új TF:  Ősszubjektum az EGY ld.: I./93./281. o. 
MR/107. „… az ’üres tér’ egyáltalán nem egyszerű.” 
Új TF: Nincs üres tér. Energia nélkül nincs tér.  
MR/119. „A gáz ’érzi’ a tömegvonzást, de egyúttal nyomást is kifejt. Ez 

a nyomás menti meg a gázt attól, hogy a tömegvonzás /…/ anyagcsomókká 
húzza össze, de egymillió naptömegnél nagyobb méretekben a 
tömegvonzás győzedelmeskedik.” 
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MR/123. „A kezdetektől fogva /…/ a gravitáció alakította ki a kozmikus 
szerkezeteket, felnövelte a hőmérséklet-különbségeket, amelyek 
előfeltételei voltak annak, hogy létrejöhessen mindaz a bonyolultság, amely 
10 milliárd év eltelte után körülvesz bennünket, és amelynek mi is részesei 
vagyunk.” 

MR/131. „A jelen kihívás négy erő egyesítése: azé a háromé, amelyek 
a mikrovilágot kormányozzák az elektromágnesesség, a magerő és a 
’gyenge’ kölcsönhatás továbbá a gravitációs erőé.  

Új TF: Tulajdonképpen öt ilyen erő van, az ötödik a 
szubjektív aktivitás. Ennek rögzítése azért fontos, mert a gravitáció és 
a szubjektív aktivitás végtelen mint az Ősenergia, a másik három az 
Ősrobbanás folyamatában és következményeiben létformához 
kötötten keletkezett. A három erő vonatkozásában Salam és Weinberg 
is hasonló álláspontra jutott:  

MR/134. „felfúvódó univerzum”  
Új TF: A cím, nem fejezi ki a valóságot! Tulajdonképpen mi történt? 

Az Ősrobbanás erőinek (maximális: energiasűrűség, -gravitáció, -
hőmérséklet, -nyomás, -forgás − /0 előrehaladás a rezgés forgássá 
alakult/, minimális: tér, maximális antigravitáció) egyidejűségével a 
gravitáció legyőzése Ősrobbanást eredményezett. Hatására  a 
tágulásnak megfelelő energiaáramlások, (lehűlés, energiatárgyiasulva 
szerveződés stb. ) következett be. A „pillanatnyi” EGY ERSZF 
folyamatos teremtéssel kifejezhetetlenül sok rendszer-komponens
rendszer-folyamat létrehozásával és változásával átfogóan a 
rendszerkomponens-rendszerfolyamatok  szűntelenül változó 
rendjévé alakult. 

De nem úgy, hogy megszűnt volna a tömegvonzás! Az egész 
Univerzumban a lehűlés kényszerpályáján az energia, −ahogy azt 
Weinberg felvázolta− egymásra szerveződő 
energiarendszerfolyamatokba tárgyiasult és ezek az egyre táguló 
kozmikus térben a gravitáció hatására kozmikus rendszerekbe és azok 
komponenseibe tárgyiasultak egyenlőtlenül töltve ki a teret. Ez az 
±egyenlőtlenség nem csak tér-, idő-, szervezettség-, hanem 
hőmérséklet különbségben; az eltérően tárgyiasult 
energiatömegeknek megfelelő gravitációban-, antigravitációban, helyi 
felmelegedésekkel; a kísérő funkció-, lét-, működés és szervezettség 
forma változásokkal is jelentkezett.  

Ezt a tényt Univerzumunk-, és bármely nagyságrendű, bármely 
rendszerkomponensének kozmikus útja és kozmikus kódja 
tapasztalati tényekkel bizonyítja. 

A szabályozó folyamat legfontosabb összetevői: a tér- idő- 
szervezettség-folyamat, az energiasűrűség, a természeti értelem-, 
emlékezés-, a gravitáció és antigravitáció-, a tágulás-, 
hőmérsékletváltozás-, forgás-, nyomás-, a rendszerek külső- belső 
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környezetváltozása-, a rendszer-rendszerkomponens relativitás, 
Szubjektum-objektum relativitás, szubjektív aktivitás, stb. 

MR/’135. „VALAHÁNYSZOR EGY GÖMB SUGARA 
MEGKÉTSZEREZŐDIK, A TÉRFOGAT NYOLCSZOROSÁRA VÁLTOZIK.” 

„… az üres térnek is lehet szerkezete…” 
Új TF: Ha szerkezete van, nem üres. Energia nélkül nincs tér, 

nincs idő, nincs szervezettség, nincs szerkezet, nincs viszony.  
MR/141. „Még ha egyetlen ’pontba’ zsugorodik is részecskék és erők 

szunnyadnak benne  ez azért mégiscsak sokkal gazdagabb szerkezet, 
mint amit a bölcselők ’semminek’ neveznek”  

„… a fizikusok sosem tudják majd megmagyarázni, mi ’lehelt lelket’ az 
egyenletekbe, és hozott létre belőlük egy valódi világmindenséget.  

Új TF: Nem az egyenletek hozták létre a Világmindenséget. Azok 
csupán a Természet működésének és végtelen változásának követői; 
de csak akkor, ha alkalmasak a természeti tények szimbolikus 
kifejezésére. Az Új TF Általános érték- és működéselmélet a 
fizikusoknak választ ad a kérdésre. Ide is illenek Neumann János 
szavai: A „…tapasztalati forrástól nagy távolságban vagy sok 
’absztrakt’ behatás után a matematikai tárgyat a degenerálódás 
fenyegeti” , majd így folytatja: „Mindenesetre bármikort is következik 
be ez az állapot, számomra az egyetlen megoldásnak látszik a 
megfiatalító visszatérés a forráshoz: a többé-kevésbé tapasztalati 
eszmék újragondolásához.” 

MR/142. „lehet, hogy ez az irdatlanul nagy univerzum, /…/ még 
mindig nem ’minden ami van’. /…/ a Nagy Bumm  maga is csupán egy 
végtelen eseménysor egyik eleme.”  

MR/143. „… az ’univerzum’ valódi értelme: ’mindaz, ami van’.” 
Új TF: „Ami van” nem statikus állapot, hanem folyamat. 

Univerzumunknak előzménye és folytatása van. Meg kell különböztetni 
a Mindenség, a Világegyetem, az Univerzum szavak értelmét (É).  

MR/151. „Nem ismerjük a tér és az idő mikroszerkezetének 
részleteit,…” 

Új TF: ARSZO (É) − ERSZF(É) = létező. Nélküle nincs 
téridőszervezettség-folyamat = jelenfolyamat = létezés. Létező nélkül 
nincs múlt-jelen-jövő. Nincs külön tér, külön idő, szerkezet, 
szervezettség, funkció, viszony. A létező létezése téridőszervezettség 
jelenfolyamat (a kozmikus úton haladás- a kozmikus kód folyamata). A 
múltjába-, a memóriájába tárgyiasul a következő „jelenpillanat” 
értéktöbblettel bővített örökölt kozmikus kódjaként, amely az ARSZO 
külső- belső környezet változásával együttműködve értelmesen 
formálja a jövőt.  

A nehezebb megértést az okozza, hogy a térfolyamat – 
időfolyamat – szervezettségfolyamat − a környezeti funkció az ARSZO 
jelenfolyamatában egyesülve realizálja a létezőt, létformáját és 
kozmikus kódját. Eközben a rendszerkomponens rendszereinél 
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ugyanez a helyzet. Minden rendszer önmaga számára 
téridőszervezettség folyamatával rendszerkomponensei saját tér-idő-
szertvezettség folyamataival, mindezek külső és belső 
környezetfolyamataival működik együtt, stb.  

Minden létező ARSZO − ERSZF = korlátozottkörűen E=mc2 

folyamat, amelynek természeti funkciója, tömege és szervezettsége a 
létfolyamata a környezetével együttműködő kényszer folyamat. Az 
összefüggésrendben minden mindennel összefügg, nincs külön 
funkció, E, m, c2, folyamat, tér, idő, szervezettség, változás, külső- és 
belső környezet, szubjektivitás. Bármelyik tényező hiányzik, egyik sem 
létezik.  

Tovább nehezíti a megértést a rendszerkomponens  rendszer 
relativitás (É) és a Szubjektum  objektum relativitás (É). Ha meg 
akarjuk érteni nagyon át kell gondolni, mert ez a valóság 

MR/152. „A XX. század tudományának két fő ’pillére’ a mikrovilágban 
döntően fontos kvantummechanika és Einstein gravitációs elmélete, …”  „… 
az atomok és molekulák mikrovilágában /…/ a kvantumhatások döntők, /…/ 
a bolygók,  csillagok és galaxisok égi birodalmában, /…/ a gravitáció 
igazgat…”  

Új TF: A mikro rendszerek a makrok rendszerkomponensei az 
Ősszubjektum EGY rendszeréig és minden jelenségben érvényesül a 
gravitáció és sajátosan a Természet kvantummechanikája (É). 

MR/162. „… a Nagy Bummot követő kezdeti pillanatok szélsőséges 
fizikájával kapcsolatos tanácstalanságunk.” „…olyan szélsőséges feltételek 
érvényesültek, amelyek messze kívül esnek a közvetlen kísérleti 
lehetőségeink hatókörén.” 

Új TF: De kísérlet nélkül is igazolják a Természet tapasztalati 
tényei. Ld.: még MR/34-38, 56. Mindenben a gravitáció kvantumhatásai 
játszanak szerepet.  

MR/166. „-t, /…/ amely az üres tér energiatartalmát fejezi ki.” 
Új TF: Üres tér nincs, tér azért van, mert van ERSZF tartalma. 

Univerzumunk  és  értéke az EGY ERSZF „pillanatnyi” átmeneti 
mennyiségi értéke 1/1 =  E = Ősszubjektumunk. (Ld.: még MR/134. o.) 

Az anyag az energia szervezettségi szintjei közül csak egy 
szervezettségi szint (7. f.) Ezért amikor Univerzumunk anyagának 
tömegét keresik az   energiájának és tömegének mennyiségével, az 
annak sokszorosa. 

(A hiányzó anyag keresése helytelen szóhasználatból ered.) 
MR/169.”A könyv megírásának idején  az a felfogás, hogy HAT 

SZÁMUNK A KOZMIKUS TÖRTÉNELEM VÉLETLENE, NEM TÖBB 
PUSZTA MEGÉRZÉSNÉL, /…/ ha e számokról kiderülne, hogy még annál 
is különlegesebbek, mint amit jelenlétünk megkíván, akkor más értelmezést 
kellene keresnünk.” 

Új TF: A kozmikus történelemben nincs véletlen.  
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A megérzések, következtetések, az elképzelések viszik előbbre 
az emberi tudást, de csak akkor, ha azokat a természet tényei 
igazolják.  

Martin Rees könyvének 11 oldalán írja: „Lehetséges, hogy ezek 
között a számok között valamiféle kapcsolat áll fenn.” „… lesz-e valaha 
is olyan ’mindent leíró elmélet’, amely kapcsolatot teremt közöttük, vagy 
egyesével mindegyiket meghatározza.”  Ha ebből indulunk ki meg kell 
állapítanunk, hogy az említett számok között van kapcsolat, az arányokat 
az Ősrobbanást követő környezetváltozás és a szükség formálta; 
mégpedig az alábbiak szerint: 

„…, az N, /…/ az atomokat összetartó elektromos erőnek és a 
köztük fellépő gravitációs vonzóerőnek az arányát adja meg.”  

Új TF: Történetiségében az atomokat összetartó elektromos erő az 
Ősszubjektum Ősrobbanását követő energiaáramlásfolyamatban 
keletkezett az atomnak nevezett természeti funkciót létrehozó 
energiarendszer folyamattal együtt. Finomszabályozása létezés-
folyamatának eredménye. 

 /…/, az  (epszilon), /…/, azt adja meg, hogy az atommagok 
mennyire szorosan kötöttek, …”  

Új TF: Történetiségében az atommagok kötését meghatározó erő az 
Ősszubjektum Ősrobbanását követő energiaáramlás folyamatban jött létre 
az atommagnak nevezett természeti funkciót létrehozó tárgyiasult 
energiarendszerfolyamattal együtt. A beszabályozás a létezés 
folyamatában történt 

 /…/, az  (ómega) az univerzzumunkban lévő összes anyag 
mennyiségét méri /…/.  

Új TF: Nem helyes anyagról beszélni. Az anyag a 
tárgyiasult energia szervezettségének csupán egy szervezettségi 
szintjét (ld.: 7. f.) képviseli, másrészt nem tartalmazza viszonyainak, 
helyzeteinek, összefüggéseinek természeti értelmének, szubjektív 
aktivitásának, szervezettségének, folyamatának stb., az energiáit. 
Minden létező ERSZF, E = mc2 , Univerzumunk is. Sem a teljes tömege, 
sem a teljes energiája  az összes anyag mennyiségével. Annak a 
sokszorosa.  

Úgyhiszem, hogy a „méri” szóhasználat sem helyes, hanem 
Univerzumunk  és  = az EGY rendszer energiarendszerfolyamat teljes 
energiamennyiségét és annak megfelelő tömegét jelenti. 

− /…/, a  (lambda) /…/ a kozmikus ’antigravitáció’  befolyásolja 
univerzumunk tágulását, jóllehet milliárd fényévnél kisebb méretekben 
nincs kimutatható hatása.  

− ./…/ Univerzumunk szerkezetét egyetlen Q szám határozza 
meg, amely két energiafajta aránya és értéke 1/100 000.”  
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Új TF: Bizonyos, hogy minden létező ARSZO – ERSZF, amelynek 
szerkezetfolyamatát az adott létező felkészültsége, a külső- és belső 
környezetváltozása befolyásolja alapvetően.  

− /…/ a tér dimenzióinak száma a világban, a D, amely három. 
Világunk negyedik dimenziója az idő, /…/ ’beépített iránya van: /…/ 
csakis a jövő felé mozoghatunk’.”  

Új TF: Adott létezőnél nincs külön tér, külön idő, külön szervezettség, 
külön funkció. Ha az egyik hiányzik a többi nem létezik; nincs létező.  

− „ … a bolygók pályáit pontos matematikai arányok rögzítik.” 
Új TF: Minden rendszerkomponens-rendszerfolyamat pályáit 

összefüggésrendszerek, természeti arányai rögzítik. Azt is 
mondhatjuk, hogy Univerzumunkban minden rendszerkomponens-
rendszerfolyamat létezését külső és belső környezeti létezők 
összefüggés-arányai és változásaik orientálóan formálják. A 
Természetben két egyforma létező nincs. Legyen az atom, sejt, 
sejtrendszer, növény, állat, bolygó, csillag, galaxis, Univerzum vagy 
bármi. Mindennek külön-külön belső és külső környezetfolyamatai-, és 
saját téridőszervezettség folyamata van. Önmaga is ARSZO ERSZF 
(É). Összehangolásuk a természeti tervezés és működés folyamatának 
felel meg. 

Ha elfogadjuk A MINDENSÉG ISTENÉT azt is mondhatjuk, hogy 
az isteni gondviselés-; vagy a Természet rendje szerint minden a LÉT-, 
az Ősenergia-, az Ősszubjektum képére és hasonlatosságára formált 
létező.  

 „… ha a végső elmélet megengedné olyan multiverzum létezését, 
amelynek fejlődését ismétlődően Nagy Bummok szaggatják meg, akkor az 
alapvető törvények, az egész multiverzumra alkalmazva, egyedi 
univerzumok sokféleségét tennék lehetővé.” 

Új TF: Nem az elmélet engedi meg, másrészt a multiverzum az Új 
TF Világegyetem (É) fogalomkörének megfelelő. Az Ember törvényei 
csupán követik a természet működését és csak akkor fogadhatók el, 
ha azok minden vonatkozásban a Természet tényeinek megfelelnek. 

Az Ősszubjektum az új Univerzum és minden 
rendszerkomponens rendszere eredő kozmikus kódjának hordozója 
(Ld.: I./90./ k.). 

Természetesen az igazra is lehet azt állítani, hogy nem igaz. Azt 
is meg lehet tenni, hogy nem vesznek róla tudomást. Pl.: nem 
olvassák el az Új TF-t, de ez az igazság tényén nem változtat. 
Legfeljebb nem tudják vagy nem akarják hasznosítani az 
információkat.  

 
MR/170. ÖSSZEGZÉS.  
 „Részletes megfigyelésekből (amelyek /…/ távoli galaxis-populációkra 

is kiterjedtek /…/ olyannak látunk, amilyenek 10 milliárd évvel ezelőtt 
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lehettek) megtanultuk, hogyan alakultak ki a kozmikus struktúrák, és 
hogyan fejlődtek a galaxisok.” 

MR/171. „Megfigyeléseink /…/ javulnak, de megértésük zegzugos 
úton halad.” 

„Alapvető kihívás marad a kezdet kezdetének megértése…”  
„Lehet, hogy ez a cél elérhetetlen. Lehet, hogy /…/ megragadása 

meghaladja szellemi teljesítőképességünket.”  
Új TF: Ezt a problémát az Új TF már 1992-ben I./88./k, 1996-ban 

I./90./k..megoldotta! 
Nincs kezdet, miután az Ősenergia (É) végtelen. Csupán 

Univerzumunk és rendszerkomponensei lét- működés- és 
szervezettség formáinak és funkcióinak van kezdete és végtelen 
átalakulással vége.  

A végtelen Ősenergiafolyamat  Ősszubjektumfolyamat   
Ősrobbanás   tágulás a maga sajátosságaival    szűkűlés a 
maga sajátosságaival  és  = EGY  Ősrobbanás,  stb. 

Az „ és ” az Ősszubjektum értéke az EGY ERSZF 
mennyiségi értéke 1/1 =  E (Lásd még MR/134. o.). 
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17. Barabási Albert-László: Behálózva A hálózatok új 

tudománya c. művénél (I/4) Az oldalszám hivatkozásoknál a cím 
röviden BAB/… oldal.  A könyvből vett idézetek vastag-, az Új TF 
észrevételei és állításai vékony betűkkel olvashatók. Az aláhúzások-, a 
nagyobb- és dőlt betűvel írottak az Új TF kiemelései. Egyetértés esetén 
nincs- vagy később található észrevétel. Továbbá ld.: (É)= Értelmező szótár 
és rövidítések. 

 
BAB/17. „Miután az előző évszázadban dollárbilliókat költöttünk a 

kutatásban a természet szétszedésére, csak most ismerjük be, hogy 
fogalmunk sincs arról, hogyan tovább − kivéve, hogy még apróbb 
darabokra szedjük.”  

 „A természet egészének megértésétől azonban 
ugyanolyan messze vagyunk, mint bármikor korábban.” 

Az Új TF:  köteteiben közérthetően le van írva a Természet 
egészének- és rendszerkomponens rendszerfolyamatainak 
működése. 

BAB/18-19. „A komplex rendszerekben a részek olyan 
sokféleképp illeszthetők össze, hogy az összes lehetőséget csak 
évmilliárdok alatt próbálhatnánk végig.  

Új TF: A leírt módon évmilliárdok alatt sem sikerülne.  Minden 
rendszerfolyamat rendszerkomponens rendszerfolyamatok; 
energiarendszer-folyamataiból áll. Az Új TF 1992 óta kiadott köteteiben 
feltárta.  

BAB/21. „A véletlenszerű világegyetem”  
Új TF: Nem létezik véletlenszerű világegyetem. Amely okot az Ember 

nem ért meg; véletlennek mondja.  
BAB/30. „A sok különböző rendszer leírásának egy 

modellbe foglalása első ránézésre lekűzdhetetlen kihívásnak 
tűnik.”  

Új TF: az egy modellbe foglalás megoldását. Ld.: Új TF/I-III. 
k.-ben. 

BAB/38. „… rendszerek mögött valamilyen rendnek kell lennie.”  
Új TF: ld.: Új I./88,93./ k. „Általános lét- és rendszerelmélet” 
BAB/39. „… hálózatoknak is kell légyen szervező elve, …” 
Új TF: A hálózatok az egymásba kapcsolódó rendszerek 

rendszerkomponens rendszerei, szervező elvük sajátosan velük együtt 
érthető meg.  
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BAB/83. „… a világháló felépítését néhány sok kapcsolattal 
rendelkező pont, a központok uralják.” 

BAB/91. „A középpontok újabb kihívást jelentenek. A korábban 
látott modellek egyikével sem tudjuk megmagyarázni őket.”  

Új TF: megoldotta: A középpontok = ARSZOK /É/ a hálózatok 
létrehozói és működtetői. Univerzumunkban a hálózatok a különböző 
rendszerek-rendszerkomponens rendszereit és környezeteik 
együttműködését szolgálják.  

„Hogyan keletkeznek a középpontok?” 
Új TF: Ld.: Új TF/I. k. Általános lét- és rendszerelmélet .első és 

második kiadását.  
„Miért nem képesek az eddigi modellek megmagyarázni őket?”  
Az Új TF:  megoldotta: Mert csak a hálózatokat modellezték. 

Központok = ARSZO-k nélkül nincsenek sem környezetek, sem hálózatok. 
Mert mind a központok, mind a hálózatok az Új TF általános lét- 
rendszerelmélete alapján magyarázhatók véletlenek nélkül.  

BAB/105-106. „Az /…/ átalakulások jelenthetik a 
természettudóst és a filozófust egyaránt érdeklő alapkérdés 
kulcsát. Hogyan működik a természet, hogyan jön létre a rend 
a rendezetlenségből?” 

Új TF: A Természetben alapvető rend uralkodik, azonban a 
létezők környezetváltozása következtében megbomlik a szimetriájuk. 
Minden létező a sajátos helyzetváltozásának megfelelően 
problémamegoldással a szimetria helyreállítására törekedik. Eközben 
önmaga és környezete is kényszerpályásan változik., stb.  

„Az 1960-as években a fizikusok egyre több olyan kísérleti 
bizonyítékot gyűjtöttek össze, ami azt jelezte, hogy a kritikus pontok 
környezetében néhány kulcsfontosságú mennyiség hatványfüggvény 
szerinti eloszlást követ. Például a korrelációs hosszt − azt a 
távolságot, amelyen át az atomok egymással kommunikálnak …” 
„Ugyanezek a hatvány-függvények bukkantak fel, amikor a folyadék 
hő hatására gázzá alakul át, vagy amikor az ólom darabka 
szupravezetővé válik elegendő hűtés hatására.” „A probléma az volt, 
hogy senki sem tudta, miért. Miért veszítik el sajátosságaikat bizonyos 
kritikus pontnál a folyadékok, mágnesek, szupravezetők, és kezdenek 
el azonos hatványfüggvények szerint viselkedni? Mi van az ilyen 
eltérő rendszerek nagyfokú hasonlósága mögött? „ 

Az Új TF: megoldása: szervezettségük-, szervezettségi szintjük 
változása. Ld.: 7. f. 

BAB/108-109. 1971. két cikk a Physical Review B című lapban 
„Wilson ebben a két cikkben egy elegáns és mindent magában foglaló 
fázisátalakulási elméletet vázolt fel.” 

„megközelítésének kiindulópontja a skála invariancia volt: 
feltételezte, hogy a kritikus pont közelében a fizka törvényei azonos 
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módon érvényesek egyetlen atomra és az egységesen viselkedő, 
azonos atomok millióit tartalmazó dobozokra. A skálainvariancia 
szigorú matematikai megalapozása segítségével elmélete ontotta 
magából a hatványfüggvényeket minden egyes alkalommal, amikor 
kritikus ponthoz közelített vele (ahhoz a helyhez, ahol a 
rendezetlenségből kialakul a rend). Wilson normalizációs csoportja 
nem csupán szükségessé tette a hatványfüggvényeket, de elsőként 
volt képes a hiányzó két kitevő értékének jóslására is.” „… 1982-ben 
elnyerte a fizikai Nobel-díjat.”  

„… ha a rendszert fázisátalakulásra kényszerítjük /…/ 
megjelennek a hatványfüggvények, …” 

Új TF: kritikus környezetváltozás kényszeríti a rendszert 
fázisátalakulásra.  

 „… a kritikus pont közelében, éppen amikor a rendezetlenségből 
kialakul a rend, minden jelentős mennyiség egy kritikus kitevővel 
jellemezhető hatványfüggvényt követ.” „…mindig ugyanazok a 
szabályok érvényesek, …”  

BAB/110. „… a fizikusok, biológusok, ökológusok, 
anyagtudományi kutatók, matematikusok vagy akár közgazdászok /…/ 
bármit is vizsgáltak /…/, akkor hatványfüggvényekkel és az 
univerzalitással találták magukat szemben.” „… a középpontok a 
hatványfüggvények következményei, …”  

Új TF: Mind a hatványfüggvények, mind a korszerű központok = 
ARSZO-k, környezetváltozás hatására a kritikus helyzetváltozás 
következményei. 

BAB/115. „Az az egyszerű jelenség, hogy a gazdag egyre 
gazdagabb lesz, …” 

Új TF: Bármely ARSZO számára a környezetváltozás kényszerpályás 
±értéktöbblet előállítással jár.  

BAB/126. „Ahhoz, hogy a bennünket körülvevő komplex 
világ hálózatait megértsük, egységes hálózatelméletbe kellene 
foglalnunk ezeket a mechanizmusokat, és meg kellene magyráznunk 
a hálózat szerkezetére gyakorolt hatásukat.”  

Új TF:  kötetei ezt realizálják. Mind a központok, mind a hálózatok 
az Új TF általános lét- és rendszerelmélete alapján magyarázhatók a 
véletlenek kizárásával. Ld.: Új TF/I. k. kiadásait 

BAB/139. „… az a képességünk, hogy bizonyos, atomoknál 
kisebb részecskék között különbséget tegyünk, csupán illúzió, …” 
„Bose megmutatta, hogy ha a statisztikus mechanikát és a 
termodinamikát úgy módosítjuk, hogy bevezetjük azt a tényt, hogy 
bizonyos atomoknál kisebb részecskék valóban egyformák, akkor a 
Planck-törvény könnyen levezethető.”  

Új TF: Bose állításától függetlenül a legkisebb létezők is ARSZO-k és 
nem egyformák 
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BAB/156. „A skálafüggetlen hálózatok korábban nem sejtett 
hibatűrő képessége egy a véletlen hálózatokétól eltérő tulajdonság.” 
„Mi ennek a meglepő topológiai hibatűrőképességnek a forrása?”  

Új TF: Skálafüggetlen és véletlen hálózatok-, szerkezetek nem 
léteznek. Az ARSZO-k környezetei hálózatos energiarendszerfolyamatok a 
maguk rendszerkomponens energiarendszerfolyamataikkal.  

BAB/188-189. „… a középpontok kulcsfontosságú szerepet 
játszanak …” „A probléma az, hogy nem tudjuk biztosan kik a 
középpontok.”  

Új TF: A középpontok = ARSZO-k, amelyek a 
rendszerkomponensek felett kulcsfontosságú szerepet játszanak. Ld.: 5. f.  

BAB/201-202.. „… az utóbbi időben tudósok egyre növekvő 
száma teszi fel a nemvárt kérdést: ’pontosan mit alkottunk’. Bár 
teljesen emberi tervezésű, az internet most már saját életét éli. 
Rendelkezik egy bonyolult fejlődő rendszer minden sajátosságával, 
…” 

Új TF: Ld.I./93./1. f. Továbbá a környezetbe távozó alkotás az 
alkotótól független, külön „életet” kezd élni. Az internet természeti létező. 

BAB/211. „Bolygónk egyetlen hatalmas számítógéppé alakul át, 
melyet összekapcsolt processzorok és érzékelők milliárdja alkot. A 
kérdés /…/ mikor lesz enek e számítógépnek önálló tudata?”  

Új TF: Már van. Ld.: ARSZO /É/, Új TFI./93./8. f. 
„Mikor fog egy gondolkodó gép nagyságrendekkel gyorsabb 

parancsokkal, mint az emberi agy, spontán módon kibontakoztatni 
összekapcsolt modulok milliárdjából?” 

Új TF: Fokozatosan már most is, de folyamatában sor kerül rá.  
BAB/211-212. „Lehetetlen megjósolni, hogy mikor válik az 

internet öntudatossá, de nyilvánvalóan már saját életét éli.”  
Új TF: Már öntudatos a maga szervezettségi színvonalán. 

Önmegvalósítása érdekében a saját kapcsolatrendszerét építi. 
BAB/236-237-238. A sejthálózat. „Ma azt a nyelvet tanuljuk, 

amelyen Isten a világot megalkotta”, mondta 2000. június 26-án Bill 
Clinton elnök a Fehér Házban azon az ünnepségen, ahol bejelentették 
az emberi génállomány hárommilliárd kémiai ’betűjének’ a 
megfejtését. Igaz ez?  

Új TF: Az semmiképpen nem igaz, hogy amelyen Isten a világot 
megalkotta. A teremtés kezdetén még nem léteztek biológiai létezők, így a 
nyelvükön nem lehetett világot alkotni.  

Az a nyelv, amelyen az Ősenergia-, a Lét az Isten az Univerzumunk 
teremtésébe kezdett az Ősszubjektum, az Ősrobbanás és az azt követő 
egymásra épült természeti nyelvek /É/ voltak. Majd a létezés átmenetei 
során alakultak ki a biológiai nyelvek; az élet és más szervezettségű-, 
funkciójú létezők sajátos nyelvei.  
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„Vajon az olvasó el tudja ezt olvasni? Kétlem. /…/ sem a 
biológusok, sem az orvosok nem tudják.”  

„… az élő rendszerek viselkedését ritkán lehet csak molekuláris 
összetevőikre korlátozni.”  

Új TF: Egyet kell érteni, azzal, hogy nemcsak a biológiai rendszerek 
viselkednek, hanem a hierarchikusan egymásra épült fizikai-, szervetlen-, 
és szerves kémiai rendszerek, illetve MINDEN RENDSZER  az 
együttműködés során a KOZMIKUS KÓDJÁNAK MEGFELELŐ SAJÁT 
TERMÉSZETI NYELVÉN /É/ KOMMUNIKÁL.  

„… az élő rendszert egységében kell megértenünk. Meg kell 
fejtenünk, hogyan és mikor működnek együtt /…/ hogyan terjed az 
információ, és adott pillanatban milyen reakciók játszódnak le, vagy 
melyek nem működnek, …”  

Új TF: az Új TF/I.k. Általános lét- és rendszerelmélet., az Új TF/II. 
Általános érték- és működéselmélet közérthető módon tárja fel a valóságot 
a szervezettség különböző szintjein. A többi a szaktudományok feladata. 

„Az emberi génállomány megfejtése a sejt részeinek feltárását is 
felkínálta számunkra.” „A legtöbb sejt esetében ez a térkép majdnem 
olyan meghatározhatatlan most, mint tizenöt évvel ezelőtt.”  

„A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy minden egyes sejt 
belsejében sokrétegű a szervezettség, …”  

Új TF: Az új TF már 1992-ben feltárta: minden létező természeti 
értelemmel /É/ rendelkezik. Minden sejt egyedi rendszerfolyamat a maga 
sokrétűségével. Bonyolultságától függően benne vannak a hierarchikusan 
felépült megelőző szervezettségek is. Így a sejt esetében pl.: minden: 
rendszerkomponense: a fizikai-, szervetlen- és szerves kémiai 
létrendszerek. Azonban a külső szemlélő számára a Szubjektum-objektum 
relativitás /É/ érvényesül. 

BAB/243. „Ha összerakjuk az összes csomópontot és 
kapcsolatot, vajon lesz-e ennek a sejten belüli összetett hálózatnak kis 
világokra jellemző szerkezete?  

Új TF: És működik-e? Attól, hogy a biológiai komponenseket a leírt 
módon összerakják nem lesz kis világokra jellemző szerkezete és nem fog 
működni; csak a kozmikus út- és kozmikus kód-, mint előfeltétel esetén 
működőképes. Minden létező energiarendszerfolyamat, amely mind a 
létező rendszerére, mind rendszerkomponensei rendszerének 
együttműködő folyamatára vonatkozik.  

BAB/244. „… Wagner és Fell analízise megmutatta, hogy a 
legösszetettebb molekulák korai evolúciós történettel is 
rendelkeznek.”  

Új TF: Ld.: 4. f. „A létezés arra a feltevésre utal, hogy Univerzumunk 
minden létezője végső soron ’közös őstől’, az Ősenergiafolyamat 
Ősszubjektumától származik. Minden létezőben nyoma van a közös ősnek.” 
Ld.: kozmikus út /É/, kozmikus kód /É/. 
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BAB/247-248. „A sejtek valóban kis világok, amelyek sok más, 
nem biológiai hálózat topológiájára hasonlítanak, mintha az élet 
építőmestere csak ilyeneket tudott volna tervezni”  

Új TF: Univerzumunk teremtés folyamatában az élet mestere valóban 
nem tudott másként tervezni. Az Ősrobbanást követő környezetváltozás 
hierarchikusan felépített fizikai-, szerves- és szervetlen kémiai 
teremtésfolyamat lépésről-lépésre volt az előfeltétele a biológiai létezők 
létrehozásának.  

BAB/283. „Minél többet gondolkodom rajta, annál erősebb 
lett az a meggyőződésem, hogy kell lenniük olyan 
rendezőelveknek, amelyek ezt a minket körülvevő összetett 
hálózatot irányítják.”  

Az Új TF: megoldotta, ld.: e kötetben 
BAB/285. „… a középpontok egyfajta hierarchiája az, mely ezeket 

a hálózatokat összetartja, egy sok kapcsolattal rendelkező csomópont, 
amelyet számos kevesebb kapcsolatú követ szorosan, melyeket még 
ezeknél is kisebb pontok kísérnek.”  

Új TF: Úgylátszik a szerző is megközelítette a lényeget, de 
helytelenül. A magoldást ld.: Új TF/I. k. Általános lét- és 
rendszerelméletében. 

BAB/290-291.. „Az előttünk álló feladat az, hogy megértsük 
az összetettséget.”  

Új TF: A rendszerkomponens rendszerfolyamatok összetettségét-, 
működésük kapcsolatrendszereit és mozgatórugóit sajátos hálózataik 
közvetítik. A központok és hálózataik (hatás-kommunikációs csatornái) a 
környezetekkel való együttműködésnek csak a vázát alkotják. A dinamikus 
hatás-kommunikáció a Szubjektum - Objektum relativitás /É/ módszerével 
történik.  

„A természet megismerését célzó küldetésünk során /…/ 
még nem tudjuk, hogyan kell a részleteket összeilleszteni.”  

Az Új TF: megoldotta. Ld.: I./93./ k. Általános lét- és 
rendszerelmélet.  
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18. Richard Dawkins: A Valószínűtlenség 
Hegyének meghódítása c művénél I/33.k.  Az 
oldalszám hivatkozásoknál a cím röviden DV/… oldal. Korábban kiadott két 
könyvét: Az önző gén-t és A vak órásmester c. nagysikerű könyveit követi 
ez a műve. E könyvének alaptémája az organizmusok evolúciós 
alkalmazkodása. Ennek kapcsán bemutatja a darwini természetes szelekció 
erejét, stb., stb.  

Konzekvensen a mű alaphibája, az Új Természetfilozófia felfogása 
szerint;  

- a tervezettnek tűnő dolgokról kialakított véleménye; ld.: ad. DV/11. o. 
- a rendszerkomponens géneket a rendszerek fölé helyezi,  
- nem írja helyesem a mutáció, illetve a mutánsok szerepét, stb.  
A könyvekből vett idézetek vastag-, az Új TF észrevételei és 

állításai vékony betűkkel olvashatók. Egyetértés esetén nincs vagy később 
található észrevétel. A ≈ az adott oldalról nem szószerint idézett 
mondanivalót jelenti. Az Új TF kiemelései aláhúzások, dőlt betűk, 
nagyítások. Továbbá ld.: (É) Értelmező szótár és rövidítések c. fejezetben.  

DV/11. „A tervezettnek tűnő dolgok az élőlények és azok a 
dolgok, amelyeket ők állítanak elő. /…/ egyesek −talán az emberek 
többsége?− úgy gondolják, hogy valóban tervezettek. Ezek az 
emberek tévednek.”  

Új TF: Ebben az esetben Dawkins téved. Nem 
csupán az élőlényekre, hanem nagyságra, funkcióra, szervezettségre való 
tekintet nélkül megcáfolhatatlanul  minden létezőre az Új TF felfedezte a 
természet folyamatos alkotásának és tervezésének módszerét /É/. Ld.: e 
kötetben. 

A változó létfeltételekhez való mind sokoldalúbb alkalmazkodás 
eszközeként szerveződik az emlékezet, amelynek folyamatában a működés 
célját-, tapasztalatait önmagában és környezetében tárgyiasítja. Ezzel a 
megértéshez szükséges tartalmakat “közös természeti nyelven” kódolva 
önmaga és környezete számára is érzékelhetővé-, érthetővé teszi és 
memorizálja. Emlékezet nélkül nincs működés. A teremtésfolyamat célja és 
eredménye a téridőenergia szervezettségben korszerű létező = az ARSZO.  

Az ARSZO kozmikus útja emlékeinek jelenbe integrált tára a kozmikus 
kód, amely összefonódik a környezet és a közösségi létezés tényezőivel. 
Az emlékezet alapja örökölt és szerzett ismeret, tudás, tapasztalás. 

Az önmegvalósítás képessége minden létező örökölt tulajdonsága; 
−tudásképesség önmaga megvalósítására−. 

DV/28. „A tervezett dolgokat egyáltalán nem lehet találni: ezeket 
alakították, öntötték, gyúrták, összeszerelték, kifaragták: így nyerte el 
formáját az egyedi tárgy.”  
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Új TF: Az egyedi dolgok kialakítása történeti alkotás és 
tervezésfolyamatban jött létre. Továbbá ld.: ad DV/11.  

„A számítógépes biomorfok /…/ közös ősből fejlődnek ki, 
lényegében ugyanazon folyamat során,…” „A számítógép képernyőjén 
véletlenszerű mutációval keletkezett utódok csoportjai jelennek meg, 
és az ember választhat, hogy ezek közül melyiket tenyészti tovább.”  

Új TF: A számítógép programját ember alkotta és ezzel 
befolyásolta az eredményt. Sem véletlenszerű, sem mutáció a leírt 
értelemben nem létezik. A mutációnak vélt eltérése alapvetően a 
végtelen változásfolyamat következménye, amely nem véletlen.  

DV/29. ≈ a gének DNS nyelven írott kódolt üzenetek. A DNS 
nemzedékről nemzedékre nagy pontossággal, de nem tökéletesen 
másolóik át.”  

Új TF: Mert más-más körülmények között, más-más 
létszükségleteknek megfelelő  hatásokra a szelekció során változnak.  

DV/30. „A természetes szelekció ugyanolyan, mint a 
mesterséges, csak hiányzik belőle a válogató ember. Nem az ember, 
hanem a természet ’dönti el’, …” „Az idézőjel elengedhetetlen, hiszen 
a természet ’döntése’ nem tudatos, …” „… sokan vannak, akik úgy 
gondolják, hogy a természetes szelekcióban valamiféle tudatos 
választás szerepet játszik. Ez a lehető legnagyobb tévedés.”  

Új TF: Ebben az esetben Dawkins ismét téved: 
Csak természetes szelekció létezik. Az Ember a Természet része, így 
döntései nem mesterségesek. A természeti létezők döntései is tudatosak a 
maguk funkciójának és szervezettségének megfelelő tudatossággal. 
Részletesebben ld.: 5. f., 7. f.  

DV/58. Egy fizikus akit a Royal Society tagjává is megválasztottak 
így nyilatkozott a londoni The Times-ben. „Az evolúciót el kell 
fogadnunk − minden kövület alátámasztja. ” „Lehetetlennek tűnik 
számomra, hogy véletlenszerű változások hozták volna létre az emberi 
test csodálatos gépezetét.”  

„Jómagam nem látok más lehetőséget, mint hogy az élő anyag 
tervezett.”  

Új TF: a biológiai létezők történeti megjelenése előtti és a 
biológiai létezők is a természeti alkotás és tervezés /É/ isteni 
módszerével teremtésfolyamatban alakultak ki. Ld.: I./93./4, 16. f.   

DV/59-60. A kaliforniai San José Egyetem kémiaprofesszora: 
„Oktalanság azt képzelni, hogy ez a tökéletesen kidolgozott mintázat 
az evolúciós véletlen műve.”  

DV/61. „… hogyan lenne képes egy végtelenül 
egyszerű Isten −bármilyen kiváló is− világegyetemet 
tervezni …”  
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Az ÚJ TF: felfedezése: A LÉT = az Isten = Az 
Ősenergia = az Ősszubjektum Ősrobbanásával az 
Univerzumot végtelenül változó létezésfolyamattal; a 
természeti értelem-, tervezés- és teremtés folyamatának 
módszerével teremtette és jelenleg is alkotja.  

DV/63. „Elképzelhetünk egy olyan elméleti világot, ahol a 
mutációk a tökéletesedés irányába hatnak. Ebben /…/ a mutációk 
nemcsak abban az értelemben lennének nem véletlenszerűek, 
ahogyan pl. a sugárzás keltette mutációk nem azok; e feltételezett 
mutációk arra irányulnának, hogy egy lépéssel a szelekció előtt 
járjanak, megfelelve az élőlény szükségleteinek. Ez azonban olyan 
fajta nem véletlenszerűség melynek /…/ szinte biztosan nincs 
tényalapja: nem jellemző, hogy a mutációk ’tudomást vennének’ a 
szervezet szükségleteiről; azt sem tudjuk, hogyan lenne ez lehetséges.  

Új TF: Dawkins rájött volna a megoldásra, ha nem torpan meg a 
feladat előtt és nem állítja, hogy szinte biztosan nincs létalapja. Az Új TF 
felfedezése nem csupán a biológiai szervezetek problémáját oldja meg, 
hanem Univerzumunk minden létezőjéét: nagyságra- fajtára-, 
szervezetségre-, eltérő jelenfolyamatra való tekintet nélkül. A természetes 
folyamat valóságos tényeken alapul, ezért nem véletlenszerű, és nem 
mutáció, hanem iránnyal és feszültséggel rendelkező létszükséglet, /É/, 
részletesebben ld.: Új TF/I. Általános lét- és rendszerelmélet 6. f. 
Realizálása minden fejlődés előfeltétele. 

DV/82. „Azonos alakú tárgyak tömege a hosszúság 
növekedésével nem arányosan, hanem annak harmadik hatványa 
szerint változik.” 

„A felszín és térfogat közötti különbség még szembetűnőbb, ha 
különböző alakú tárgyakat veszünk szemügyre.” „A térfogat köbös 
növekedésével szemben a felszín négyzetesen növekszik..” „A kis 
testek felszín/térfogat aránya nagyobb, mint a nagyoké.” 

 „Tizenöt évvel A fajok eredete előtt Darvin egy hosszú cikkben 
vázolta fel a természetes szelekción keresztül történő evolúció 
elméletét.”  

Új TF: Természeti kvantummechanika /É/. 
DV/105. „Ha egy foton egy színes anyag molekulájával ütközik, 

fogva maradhat annak szerkezetében, és a molekula egy másik alakot 
vesz fel (bár ugyanaz a molekula marad) Ennek során energia 
szabadul fel. A zöld növények és zöld baktériumok ezt az energiát a 
fotószintézis folyamán keresztül szerves molekulák telepítésére 
használják. Az állatvilágban ez az energia idegi folyamatot válthat ki, a 
látás nevű folyamat első lépcsőjét, …”   

DV/117. „Élő lencsék /…/ nem egy csapásra készülnek: kis 
kezdeményből növekszenek, …”  
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Új TF: Történetiségükben kozmikus kódjuk folyamatosan megörökíti 
az egyre növekvő alkalmasságukat; amelynek alapja a létszükséglet volt. 
Csakhogy ez a ± folyamat nemcsak a szemre, hanem minden létező 
minden rendszerkomponensének fejlődésére vonatkozik.  

DV/140. „A természetes szelekció az a hajtóerő, mely fölfelé 
nyomja az evolúciót, …”  

Új TF: A létszükséglet a domináns hajtóerő. A szelekciós út 
kiválasztása a folyomány hajtóerő, amelyet sokan dominánsként 
értelmeznek. Környezetváltozás, helyzetváltozás, létszükséglet, szelekciós 

útkiválasztás reakció-akció ⇒vissza csatolás, stb.  

A fejlődésfolyamatban jelentős szerepe van a szimmetrikus célok 
létrehozásának. A természeti értelem természeti tudástöbbletet állít elő, 
amelynek folyamatában nő a tudatosulás és a szervezettség. Az ARSZO 
működésének eredményét a környezetébe közkincsként tárgyiasítja. Ez az 
alkotás-teremtésfolyamat egyik lényeges láncszeme.  

DV/192. „A virágok és az elefántok ugyanazt a célt ’szolgálják’ 
mint az élővilág összes többi tagja: a DNS nyelven írott ’Másolj le!’ 
programok terjesztését. 

Új TF: Dawkins állítása az élő szervezettségi szintű rendszerekre 
vonatkozik. Azonban az Új TF a létezés teljességét, minden rendszer és 
rendszer-komponens rendszer teljes területét átfogó megoldást fedezett fel. 
Az ARSZO kozmikus útján /É/; a létezés folyamat minden pillanatában 
értéktöbblettel növelve valósítja meg önmagát, változtatja meg kozmikus 
kódját /É/ és környezetét. Ez a természeti fejlődés mindenre kiterjedő 
rendje. Ld.: 12. f.  

DV/200. Az élet „Sokan úgy gondolják, hogy rengeteg bolygón 
megtörtént, ám bizonyítékunk csak arra van,” hogy egyetlen bolygón 
történt meg.  

Új TF: Az élet a létezés keretében csupán biológiai szervezettségi 
szinten létezik a létezők végtelen sokaságán belül. Amelyek mindegyike 
rendelkezik a környezetében betöltött feladatkörrel, valamint lét- működés- 
és szervezettség formákkal és működik. Ld.: 11. f. 

 „A világegyetemben lebegő bolygószigetünket azonban 
megfelelően hitelt érdemlő források szerint, még soha nem kereste fel 
senki.”  

Új TF: Itt az alapkérdés az, hogy ki a senki? Dawkins itt az élőkre 
gondolt és nem az élőket is magában foglaló létezők végtelen sokaságára. 
Ld.: 7. f.  

DV/228. „Az idegrendszerek és agyak kialakulásával jelenhettek 
meg világunkban a tervezett dolgok.”  

Új TF: Ez nincs így. Ld.: /É/ Természeti alkotás és tervezés 
módszere. 
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19. Green, Brian: Az elegáns univerzum 
Szuperhúrok, rejtett dimenziók és a végső elmélet kihívása 
c. művénél (I/52) Az oldalszám hivatkozásoknál a cím röviden BG/… 
oldal.   

BG/9. „Életének utolsó harminc évében Albert Einstein 
fáradhatatlanul kutatott az ún. egyesített elmélet után − ez egy olyan 
elmélet lenne, amely a természet erőit egyetlen, mindent magában foglaló 
koherens rendszerbe szervezi.”  

„… az elmúlt fél évszázad minden új fizikus generációja /…/ 
megpróbált az elődök tapasztalatainak felhasználásával összerakni egy 
teljesebb képet arról, miként is működik világunk.” 

Az Új TF: E problémaköröket megoldotta. Ld.: Új TF/I-V. k.  
BG/15. „A probléma a következő: a modern fizika két pilléren 

nyugszik. Az egyik Albert Einstein általános relativitáselmélete, …” „A másik 
a kvantummechanika, …” „Az elmúlt évek során a fizikusok hihetetlen 
pontossággal igazolták mindkét elmélet megfigyelhető jóslatait.” 

BG/16. „… a kvantummechanika és az általános relativitáselmélet 
közötti ellentétek az Univerzum megértésének mélyebb szintjét teszik 
szükségessé”  

Az Új TF: Megoldását a Szubjektum /É/, a szubjektív aktivitás 
/É/ és a  Szubjektum-objektum relativitás /É/ adja. 

BG/21 „A tárgyak tömege annak a mértéke, hogy mennyi 
gravitáció kifejtésére és érzékelésére képesek.” „Mikroszkopikus 
szinten az elektromos töltés ugyanazt a szerepet tölti be az 
eletromágneses erő esetében, mint a tömeg a gravitáció esetében: …”  

BG/22-23. „… közös jellegzetesség a kölcsönhatásban való 
részvétel erősségét jellemző tulajdonság létezése: gravitációnál a 
tömeg, elektromágnesességnél az elektromos töltés, ’erős és gyenge 
töltések’ az erős és gyenge kölcsönhatás esetén.” „… a tömegek és 
töltések sajátos értékeire nincs magyarázat.”  

„… miért pontosan négy a kölcsönhatások száma?  
Új TF: nem négy, hanem öt, de lehet több is. Az ötödik 

kölcsönhatás  a szubjektív aktivitás /É/. 
„Miért ennyire különbözőek a tulajdonságaik?” 
Új TF: Mert a Természet rendjében különböző környezeti feladatokat 

ellátó létezők létrehozására és működtetésére alkalmas- és szükséges 
rendszerfolyamatokká fejlődnek.  

BG/25 „ A fizikusok és matematikusok közösségének jelentős 
része egyre nagyobb meggyőződéssel vallja, hogy a húrelmélet 
képviselheti a megfelelő választ.”  
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Az Új TF: véleménye más: Húr energia nélkül nem létezik. Minden 
létező funkciót teljesítő lét-, működés- és szervezettségforma. Ha lenne 
rezgő húr az is tárgyiasult ERSZF lenne.  

BG/27. „Majdnem mindenki egyetért abban, hogy a mindenség 
elméletének megalkotása után is szükség lesz pszichológiára, 
biológiára, genetikára, kémiára, vagy éppenséggel fizikára, melyek a 
mindenség elméletébe nem olvadnak maradéktalanul bele.”  

Új TF.: Akkor nem mindenségelmélet. Az Új TF mindenségelmélete 
minden létezőt magába foglal. (a pszicológiait-, a gondolatot stb.-t, is.) 

„… Az Univerzum mikroszkópikus szinten való magyarázatának 
megalkotása egy olyan elméleté, ami semmilyen még alapvetőbb 
magyarázatot nem igényel, …”  

Új TF: Ez nem helyes, húr nem létezik. Természeti funkciója, valamint 
lét- működés- és szervezettségformái is még alapvetőbb tényezőből, az 
energiából jöhetnének létre. Az energetizmus filozófiája az, amely az 
alapkérdést és ráépülve minden kérdést megoldani képes.  

BG/29. „A húrelmélet egyik úttörője és vezető kutatója, Edward 
Witten, …” „Witten és a tudományterület többi kutatójának véleménye 
szerint évtizedek vagy éppenséggel századok telhetnek el a húrelmélet 
teljes kidolgozásáig. A húrelmélet matematikája olyannyira bonyolult, 
hogy napjainkig nem ismeri senki az elmélet pontos egyenleteit.”  

„… arra a felismerésre vezetett, hogy a húrelmélet egy 
mégnagyobb szintézis része, …”  

Új TF: Az Új TF eredő állítására Ők is rájöttek, csak Ők nem 
tudták mi az és nem tudták meg sem fogalmazni. 

BG/57. Einstein „… azt állítja, hogy egy test energiája (E) és tömege 
(m) nem független fogalmak, hanem az energiát meghatározhatjuk a 
tömegből ....”  

BG/59. „Newton gravitációelméletét nagy egyesítőnek is nevezhetjük, 
mert azt mondja ki, hogy minden a világon gravitációs erőt fejt ki 
minden másra.”  

BG/61. „ Einstein új gravitációelmélet után kutatott, /…/ Így jutott 
el az általános relativitáselmélet felfedezéséhez /…/.” 

BG/81. Einstein „… amikor az egyenleteket nem elszigetelt 
objektumokra, /…/, hanem az egész nagy Világegyetemre alkalmazta, 
arra a figyelemre méltó következtetésre jutott, miszerint az Univerzum 
méretének időben változnia kell.”  

BG/83. Az Ősrobbanás „… hintette szét azokat a csírákat, 
amelyekből az Univerzum általunk ismert formája kialakult.”  

„Az Ősrobbanás nem egyéb, mint az egyetlen pontba préselt tér 
fogságból való kitörése.”  

Új TF.: Az Ősrobbanás nem a tér fogságból való kitörése. 
Létező nélkül nincs tér. Az Ősrobbanást megelőző pillanat létezője a „tiszta” 
Ősenergia az EGY rendszer és minimális méretű tere, az Ősszubjektum 
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/É/. Az Ősszubjektum Ősrobbanása /É/ hozta létre Univerzumunk- és 
rendszerkomponenseinek ± bővülő folyamatát saját gravitációs tereikkel és 
ERSZF-ikhoz tartozó téridőszervezettség folyamataikkal, véges lét- 
működés- és szervezetség formáikkal valamint környezeteikben betöltött 
funkcióikkal.  

BG/86-87. „1965-ben Richard Feynman, a kvantummechanika egyik 
legjelesebb művelője, a következőket írta: ’Az újságok szerint hajdanán 
a relativitáselméletet csupán 12 ember értette.’ ’Ezzel szemben teljes 
bizonyossággal állíthatom, hogy a kvantummechanikát máig sem érti 
senki’.” 

„Bár a fenti véleményét Feynman több mint három évtizede 
fejezte ki, megállapítása máig érvényes.”  

„A kvantumechanika felhasználói azonban csupán az elmélet 
’atyjai’ által lefektetett szabályokat, formulákat és egyértelmű számolási 
eljárásokat követik anélkül, hogy bárki is értené mitől működnek 
az eljárások, mi a valódi jelentésük.” 

Az Új TF: közérthető felfedezése a Természet 
kvantummechanika /É/ a Szubjektum és Szubjektum-Objektum relativitás 
/É/ az Általános lét- és rendszerelmélet második kiadásában olvasható.  

BG/90. „Planck kimutatta, hogy a hullámok energiájának 
darabossága megváltoztatja a végtelen energia felhalmozódásának 
képtelen jóslatát.”  

BG/92. Plancknak más oka nem volt a forradalmian új 
energiaadagok fogalmának bevezetésére, mint az, hogy így működött 
a dolog.” 

Új TF.: Ez nagy hiba volt.  
BG/102. „A kvantummechanika szerint az Univerzum szigorú és 

pontos matematikai formalizmus szerint fejlődik, de egy adott jövő 
bekövetkezésének csupán a valószínűségét tudjuk meghatározni, azt 
már nem, hogy beteljesül-e.” 

„Einstein szerint a valószínűség csupán azért jelenik meg a 
fizikában, mert megértésünk valamilyen alapvető hiányosságban 
szenved.” 

Az Új TF: szerint A Szubjektum-, Szubjektum-objektum relativitás 
kellő ismeretének hiányában.  

BG/112. „De mi az, ami egy üres tértartományban lebonyolíthatja 
a cseréket? A válasz: minden. Szó szerint: Az energia…” „…E=mc2…” 
„… az energia tömeggé alakítható és fordítva.”  

Az Új TF: válasza: Üres tértartomány nem létezik, ahol energia 
van az nem üres. A képlet azt fejezi ki, hogy az energia tömeggel- térrel- 
idővel- feszültséggel rendelkező ERSZF. A létező jelenfolyamatára 
nevesítve az einsteini képlet hiányossága, hogy nem foglalkozik 
azzal, hogy az energia tárgyiasulása a környezetében betöltött funkciót 
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realizáló létszükséglet hatására szerveződik és változik. Továbbá  a 
téridő jelenfolyamat korszerű alapjául szolgáló szervezettséggel és a 
környezetben betöltött funkcióval.  

BG/113. „A fizikusok /…/ rádöbbentek a speciális 
relativitáselmélet központi szerepére a jelenségek kvantummechanikai 
leírásakor.” „… az energia megdöbbentően sokféle alakban 
nyilvánulhat meg, ...” 

Új TF: minden, ami létezik ERSZF.  
BG/115. „… Glashow, Salam és Weinberg kimutatták, hogy 

megfelelően magas hőmérsékleti viszonyok és energiák mellett  −mint 
például egy másodperc töredékével az Ősrobanás után− az 
elektromágneses és a gyenge erők feloldódnak egymásban, 
megkülönböztethetetlenné válnak …” „Amint a hőmérséklet csökken, 
/…/ az elektromágneses és gyenge kölcsönhatások a közös 
nagyenergiás állapotukból különbözőképpen kristályosodnak ki, …”  

BG/117. „A gravitációs erő kilóg a sorból …”  
Az Új TF.:  szerint; mert a gravitációs erő és a szubjektív 

aktivitás végtelen. 
BG/121. A gyakorlatban „A kvantummechanikát és az általános 

relativitáselméletet egyaránt figyelembevevő számolások jellemzően 
ugyanazt a képtelen eredményt szolgáltatják: a végtelent.” 

„… a végtelen mint válasz, a természet figyelmeztetése 
számunkra, hogy valamit meglehetősen rosszul kezelünk.”  

BG/123. „Mind az általános relativitáselmélet, mind a 
kvantummechanika olyan megváltoztatására, mely felszámolná ezen 
alapvető összeférhetetlenséget, a fizikusok már számtalan kísérletet 
tettek. Ötletességük és merészségük ellenére ezen próbálkozások 
ez idáig kudarcot kudarcra halmoztak.”  

Új TF: mert a Valóság végtelen! 
BG/’149. „Ha gravitációsan hatnak egymásra a részecskék /…/ a 

kölcsöhatásnak egy adott pontba való sürítése katasztrofális 

következményekhez vezet, a korábban említett végtelenekhez.”  

Új TF: A valóságban gravitáció ugyanolyan végtelen mint 
az energia és a Természet törvényei szerint működnek. 

BG/194. „Az anyag építőköveinek és 
kölcsönhatásainak megmagyarázása kétség kívül a 
legnagyobb tudományos vívmányok sorába tartozna.”  

Új TF: Az anyag a létezőknek csupán az anyag 
szervezettségi szintjét foglalja magában. A tudományos 
eredmények felhasználásával az Új TF felfedezte a lét 
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teljességére vonatkozó rendszert és a rendszer-
komponens építőköveket,  a kölcsönhatásokat és 
működésüket. Ld.:az Új TF. köteteiben)  

BAL/229. „ A fekete lyukak szintén példát szolgáltatnak olyan 
helyzetekre, amikor a téridő a végletekig el van torzulva.”  

Új TF.: Nincs eltorzulva. A tér a tárgyiasult ERSZF  
létszükségleteinek megfelelő elválaszthatatlan velejárója.  

BG/244. „Az egyesített elmélet utáni hosszas kutatás közben Einstein 
azon töprengett, hogy ’Tudta- volna másmilyennek teremteni Isten a 
világot?”  

Rejtély „ki vagy mi hajtotta végre a minden bizonnyal végtelen 
számú választást, melyek miatt a Világegyetem olyan, amilyen? 

Új TF: Válasza: A rendszer-rendszerkomponens-rendszer folyamatok 
természeti értelmének együttműködése a környezeteikkel. Ld.:  e kötetben.  

BG/249. „… mind Newton, mind Einstein szerint minden tárgy 
gravitációs vonzást gyakorol az összes többire, …” „ … gyakorlatilag 
lehetetlen az összes felsorolt hatásnak kitett /…/ pontos mozgását 
kihámozni az egyenletekből.” 

Új TF: A folyamatok együttműködő kölcsönhatásokból épülnek fel. Az 
egyes létezők funkciói, lét- működés- és szervezettségformái az ERSZF-k 
szervezettségük növekedésével válnak egyre bonyolultabbakká. Egy 
rendszer változása a ± létszükséglet feszültségétől a lehetőségtől a 
környezettel való együttműködéstől és a szubjektív aktivitástól függ. 

BG/301-302. „… számítások azt mutatják, hogy az Ősrobbanás után 
hozzávetőlegesen 10-35 másodperccel és ennél korábban az erős, 
gyenge és elektromágneses kölcsönhatások egyetlen ’nagy 
egyesített’, vagy ’szuper’ erő részei voltak.”  

BG/303. „Amint a hőmérséklet a 1028 alá csökkent, az Univerzum 
fázisátmeneten esett át,….” „… a 1015 Kelvin eléréséig /…/ Ekkor az 
Univerzum a második fázisátmeneten is átesett, melynek során a 
gyenge és elektromágneses erők szétváltak, …”  

BG/311. „… Gasperini és Veneziano javaslata az Univerzum 
számára hosszú előtörténetet enged meg −mely az eddig nulla 
időpontnak nevezett pillanatnál jóval régebbre visszanyúlva− a 
Planck-nagyságú kozmikus embrió kialakulásához vezet.”  

Új TF: Már Hawking professzor is elismerte, hogy nem létezik nulla 
időpont, az idő végtelen. 

 „Nem ismerjük az Univerzum kezdeti feltételeit, de 
még a leírásához alkalmas fogalmakat, gondolatokat, 
nyelvezetet sem.”  

Az Új TF köteteiben megtalálhatók.  
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BG/315. „Nem tudjuk, értelmes-e a kezdeti feltételek 
meghatározásával próbálkozni, vagy ez a kérdés 
örökösen kívül marad minden elmélet hatáskörén …”  

Az Új TF: I./90./45-55. o. olvasható a megoldás..  
BG/324-325. „A központi szervezőelv, mely a 

felfedezések összességét egyetlen, mindenre kiterjedő 
rendszerbe foglalná /…/ még hiányzik.”  

Az Új TF: köteteiben olvasható a felfedezés.  
BG/326. „… a téridő szövedékének részletes alakja közvetíti a 

gravitációs erőt …”  
Új TF.: Ez nincs így! A gravitációs erő a végtelen energiától 

elválaszthatatlan. Mint, ahogy energia nélkül  
- nincs tér, nincs idő, nincs szervezettség, nincs gravitáció, 
- nincs létező- és nincs létezés „=  tárgyiasult 

energiarendszerfolyamat, 
- nincs térbeli mozgás, nincs idő-múlás,  
- a szövedék változásának kvantumos hullámzása sincs energia 

nélkül, másrészt a jövő változása is energiafüggő.  
- a létező alakja létszükségletének hatására formálódik. 
„… feltehetjük a kérdést: mi igazából az Univerzum 

szövedéke?”  
Az Új TF: felfedezését ld.: az I./93. kötetben 
BG/329. „A tér és idő kialakulásának megértése hatalmas 

lépéssel vinne közelebb azon a kulcsfontosságú kérdésre adandó 
válaszhoz, hogy a geometriai alakzatok közül melyik valósul meg?  

Új TF: A tér és idő a végtelen energia velejárója. Mind a térfolyamat-, 
mind az időfolyamat- valamint a szervezettségfolyamat-, és a 
téridőszervezettség-folyamat elválaszthatatlan ERSZF és végtelen 
változásfolyamat. A továbbiakban ld.: az Új TF I./93., I./89. köteteiben: Az 
Általános lét- és rendszerelméletben, valamint a II. Általános érték- és 
működéselmélet köteteiben.  

BG/330. „… miután rájöttünk, hogy az Univerzumot 
kvantummechanikai elvek vezérlik, elméleteinknek már kezdetektől a 
kvantummechanikára kell támaszkodniuk.”  

Új TF: hasonlót állított (még Brian Greene könyvének megjelenése 
előtt), a Természet kvantummechanikája /É/ minden létező fejlődésének 
alkotóeleme.  

BG/333-334. „Lehetséges-e, hogy ezután is kísérleti 
meghatározásaikra leszünk utalva, …”  „… vajon ezt az esetleges 
kudarcot úgy kell-e értelmeznünk, hogy még alapvetőbb elmélet 
kidolgozására lesz szükség, vagy pedig annak jeleként, hogy a 
valóság ezen megfigyelt jellemzőire nincs magyarázat?”  
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Új TF.: A tapasztalati tényekre épülő valószínűsíthető jövő (a 
Természet kvantummechanikája /É/) nem csőd, ez a valóság 
természetes képe..  

„Meglehet, hogy az Univerzum bizonyos tulajdonságait a véletlen 
vagy az isteni beavatkozás határozza meg.”  

Új TF: Nincs véletlen. Az orientáló „isteni beavatkozás” ténye 
fennáll.   

BG/341. „A három nemgravitációs kölcsönhatás 

kvantumelméletének kialakulása során a fizikusok végtelen 
eredményekhez vezető számolásokra bukkantak. Idővel azonban 
rájöttek arra, hogyan szabadulhatnak meg ezen végtelenektől a 
renormálásnak nevezett eljárás segítségével.”  

Új TF: Ez igen nagy hiba volt, ugyanis az energia minden 
tárgyiasult energiarendszerfolyamatban végtelen, csupán a lét-, 
működés-, és szervezettségformák, valamint a környezetben betöltött 
funkció véges.  

BG/353. „Egyesített elmélet, egyesített térelmélet. Az összes 
olyan elmélet, mely a négy kölcsönhatást és az anyag összességét 
egyetlen, mindent magában foglaló rendszerben egyesíti.”  

Az Új TF: egyesített elmélete nem csupán az anyag, 
hanem minden létező összességét egyetlen, mindent ─az öt 
kölcsönhatást is─ magában foglaló rendszerben egyesíti.  

BG/361. „Végtelenek. Jellemzően értelmetlen 
válaszok, melyek az általános relativitáselmélet és a 
kvantummechanika pontrészecske megközelítésében végzett 
számolásokból  erednek.”  

Új TF: Brian Green alapvető tévedése. A végtelen 
energiától elválaszthatatlan a saját környezetben funkcionális feladatot 
teljesítő létezésfolyamat-, a térfolyamat-, időfolyamat-, 
szervezettségfolyamat-, a gravitáció-, a szubjektív aktivitás-, a mozgás- és 
változásfolyamatok végtelensége.  
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20. A Mindenség Istene. /Az Új TF IV/9. fejezetéből/ 
 

Miatyánk ki a mennyekben vagy 
Szenteltessék meg a Te neved 
Jöjjön el a Te országod 
Legyen meg a Te akaratod 
 
Ez a fohász az Istenhez szól és nagyon sok ember 

imádkozza a Földön. A történelem tanúsítja, hogy az Ember 
mindvégig kereste a maga felett álló, mindenre ható „égi” 
hatalmat. E hatalom mindentudó értelmét és akaratát érezte 
megnyilvánulni létezésének minden pillanatában.  

Carl Gustav Jung: Gondolatok a látszatról és a 
létezésről c. könyvének 106. oldalán olyan egyszerűen és 
találóan ír erről az érdekfeszítő témakörről, hogy Önökkel is 
meg szeretném ismertetni: „... Isten titok, s mindent amit 
erről mondunk, emberek mondanak és hisznek. Képeket és 
véleményeket alkotunk magunknak, s amikor én Istenről 
szólok mindig arra a képre gondolok, amelyet az 
emberek készítettek róla. De, hogy Ő milyen azt 
senki sem tudja, ..." 

Erről is szól ez a könyv. Ebben a nem könnyű 
munkában nyújtottak méltó segítséget a hosszú ideig 
Rómában élt tudós Békés Gellért gondolatai. 

Megoldást keresve; –az Ember multba tűnő 
történetében– az emberi közösségek különböző 
Istenképeket alakítottak ki, amelyeket a történelmi 
folyamatban a viszonyok és a helyzet változásával együtt 
formáltak mindaddig, ameddig az egyes vallások ki nem 
alakultak és ki nem alakították a maguk Istenre vonatkozó 
dogmáit.  

Ezzel azonban akadályozták, hogy az Ember 
látókörének kibővülésével, a történelmi viszonyok 



174 
 

változásával együtt az Istenképek is változhassanak. A 
kapcsolatos feszültségek pusztító válságokat okoztak /pl: 
bálványimádás, Nap Isten hit, több Isten hit, egy Isten hit 
stb, stb./  

Az Embert története során mindvégig áhitattal töltötte el 
a Valóság fenségessége és látszólag szövevényes, 
megismerhetetlen szerveződése; a környezetével 
együttműködő általa megismert és ismeretlen jelenségek 
világa. Keresték a közös alapot, amelynek segítségével 
érthetővé válnak a dolgok és a világ. 

A Természet csodálatos rendjét; teremtő Istenek, vagy 
Isten művének tekintették. Különböző istenképeket és 
hozzájuk elképzelt viszonyrendeket alkottak. Ezeket a más-
más felkészültséggel készített „vallásfilozófiákat", –
amelyeket az intézménye védett vallások képviselői 
fogalmaztak meg,– a maguk korában vallási dogmákká 
avatták. 

A saját koruk elképzeléséhez merevedett állításaik nem 
tudtak változni az idő, és a természetet mindjobban 
megismerő Ember látókörének, egyre bővülő tudásának 
változásával. Ezért mind több olyan ellentmondás 
keletkezett, amelyek a különböző történeti istenképek és 
vallásfilozófiák bukásához vezettek. 

A jelenlegi helyzetben mindinkább érzékelhető, hogy az 
évezredekben is kifejezhető múltban dogmatizált vallásfilo-
zófiák, valamint az elmúlt évszázadok természetmegismerő 
tudománya; –beleértve a napjainkra viharosan felgyorsult- 
és egyre gyorsuló állapotát is– az ellentmondások mind 
nagyobb feszültségét gerjeszti ezekkel az istenképekkel és 
vallás-filozófiákkal szemben. 

Az Emberekben mind több a kétkedés, és ezzel együtt 
jár az ateizmus rohamos terjedése. 

 
Találóak a Paul Davies: Isten gondolatai c. könyvének 

9-10 oldaláról vett alábbi szavai:  
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„Sok tudós, bár nem vallásos a szó hagyományos 
értelmében, beismeri, úgy érzi, van „valami” a hétköz-
napok felületi valóságán túl, valamilyen a létezésben 
rejlő mélyebb értelem.” „Magam a tudósoknak ahhoz a 
csoportjához tartozom, akik ha nem is osztják a 
hagyományos vallás tanait, mindazonáltal tagadják, hogy a 
Világegyetem a vak-véletlen céltalan terméke." „Kell lennie 
/.../, valami mélyebb magyarázatnak. Hogy aztán Istennek 
hívja-e ezt valaki, meghatározás és ízlés dolga." 

 
A problémakör lényegét megismertük, de mi a kiút? 
Olyan istenképre és vallásfilozófiára van szükség, 

amely nem mond ellene a Mindenség rendjének, a 
tudományos megismerésnek. Ezt az igényt sok tudós és 

teológus is elismeri
19. 

De hogyan lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy a vallás- 
a tudományos megismerés-, és a Világmindenség számára 
is elfogadható legyen? 

Abból kell kiindulni; hogy, ha van Isten, az Ember 
Istene nem különbözik a Mindenség Istenétől.  

Az Ember a Mindenség parányi része; ebből eredően 
istenképeit-, és a hozzájuk tartozó viszonyokat is, a 
mindenkori sajátos helyzetének és felkészültségének 
megfelelő képességekkel fogalmazta meg. 

Ennek során sok olyan tulajdonságra talált, amelyek a 
végtelen Mindenség vélt, vagy valóságos jellemzői. Azonban 
megfelelő megértésükre, általánosításukra és rendszerbe 
fogásukra teljességében –a már ismertetett okok miatt– nem 
került sor. A szükséges természeti tudás és megfelelő 
módszer hiányában nem volt képes megtalálni, 
mégkevésbbé megérteni a Mindenség elméletét és a 
végtelen egy igaz Istent. Csupán néhányat felsorolva: 

- A Mindenség; a Természet megismerésével 
kapcsolatos tudományos felfedezések igazságai sok ponton 
szembe kerültek a különböző vallásfilozófiák állításaival. Az 
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ennek során kialakult küzdelemben a tisztánlátás zavarai 
váltak uralkodóvá. 

- A tudományok tudományát, a természetfilozófiát 
lejáratták, tönkre tették. A „hivatalos" tudomány, még a 
tudományok sorából is kitaszította, noha nélküle, –amint 
ennek a különböző tudósok megnyilvánulásaikban is 
bizonyosságát adták–, még ma is tehetetlenek; még csak 
nem is látják az alkalmas megoldás útját. 

- Legalább megközelítően reális Mindenség elméletet a 
mai napig sem voltak képesek felállítani, így ennek 
megfelelő vallásfilozófiát sem. 

 
Az Új Természetfilozófia kötetei rávilágítanak a 

kritikus pontokra és –mai szemmel– reális és tartós 
megoldást kínálnak.  

Szemben állva a korábbi idők mitikusságba burkolt 
teológiáival, a tudás általánosítása a feladatunk.  

A világ ésszerű rendjéből az értelem fénye sugárzik. Az 
Absztrakt Reális Szubjektív Objektum, mint a végtelen 
természeti rend és rendszerkomponenseinek értelmes 
képmása a konkrét Szubjektum szellemének fényével hatja 
át és működik együtt külső és belső környezetének minden 
létezőjével, azonban nem mint külön szellem, hanem mint a 
minden létezőben meglévő értelem. 

Az együttműködés során minden közlés /hatás/ 
szubjektív személyi kapcsolatot teremt a felső hatalom, a 
végtelen isteni lét véges létformákban megnyilvánuló 
létezőivel. A létező személyi valóságában a LÉT, csak a 
létezőkön és környezeteiken keresztül eszközölt közléséből 
ismerhető meg. A közlés a Szubjektum — környezet 
együttműködésével –különböző áttételeken keresztül– 
közösséget teremt Közte és a Szubjektum között. 

A LÉT, A MINDENSÉG ISTENE sajátos mivoltában 
dinamikus létezés folyamat. Hasonló gondolatot fejez ki a 
létezés biológiai szervezettségi szinvonalán megnyilvánuló 
élettel kapcsolatosan: II. János Pál pápa üzenetének utolsó 
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előtti mondata, amit a Pápai Tudományos Akadémia teljes 
üléséhez intézett: „... az élet egyike a legszebb neveknek, 
amit a biblia Istennek ad: ő az élő Isten.” Kelt a Vatikánban, 
1996. október 22-én)  

A létezés értelmes teremtésfolyamatában sajátosan 
együttműködő LÉT személyes „életközössége". A teremtés; 
Teremtő-, a teremtett-, a létezés-, végtelen 
együttműködés-folyamata. A létformákban tárgyiasulva 
változó ERSZFa maga természeti értelmével. 

Korábban megvilágosításra került, hogy Isten fogalma 
megnevezése- szóhasználata-, az istenkép-, emberi alkotás. 
Azonban ez a körülmény semmivel sem csökkenti Őseink 
megállapításainak értékét; amely szerint Isten mindenható, 
mindentudó, mindenütt jelenlévő, Ő a teremtő. A LÉT, az 
Ősenergia az ATYA, a MINDENSÉG ISTENE. A FIÚ az 
Ősszubjektum, aki “életét” feláldozta a létezőkért, Ő a 
Teremtő, aki a vallás hite szerint emberi testben is 
megnyilvánult. 

Az Új Természetfilozófia Isten létét szükségszerűen 
vallja. Azt állítja, hogy más néven is nevezhetnénk. 
Azonban Őseink alkották e nevet, amelyhez annyi emberi 
érzés tapad – nem lenne helyes más szóval helyettesíteni. 

Sem a Természetben, sem a Természeten kívül nincs 
ömagában álló létezés. A LÉT létezőben tárgyiasul és a 
létező létezésfolyamatában nyilvánul meg. 

Minden Absztrakt Reális Szubjektív Objektum, 
─önmaga számára Szubjektív Objektum─ a végtelen 
Természet hierarchikus rendje létezőinek általános részese-, 
képmása, eredetijét tükrözi és működik együtt a teremtett 
Világban. Személyiségük természeti értelme áthat és 
megért, szüntelenül teremt, fenntart, beteljesít minden 
létezőt. 

A közlés /az adott és kapott hatás/, a kommunikáció 
személyes kapcsolatot teremt a létező környezeti világával. 
Személyi valóságában a létet is csak a környezeten 
keresztül eszközölt közléséből és kommunikáló 
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együttműködés során lehet megismerni. Az isteni közlés, ha 
megragadom közösséget teremt Közte és köztem. 

A LÉT sajátos mivoltában a Természet egész rendjét 
átfogó dinamikus létezés. A Teremtő-, a teremtett-, a 
teremtés sajátos együttműködése. A létezőkön keresztül a 
LÉT személyes életközössége.  
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21. Az Új Természetfilozófia által feltárt igazságok  
ellenőrzése. 

 
Az Új Természetfilozófia feladata: olyan 

igazságok keresése és megtalálása, amelyek segítségével 
megérthetjük a létezést, hogyan működik a Természet 
egésze és minden része, valamint az Ember helyét a 
Világban. Olyan általános modell megtalálása, amely 
egységbe foglalja, összehangolja, érthetővé és 
ellenőrizhetővé teszi a valóságos rendszert és 
működését. 

A tudományos cél olyan hatalmasan nagymérvű, hogy 
az Ember szinte fel sem tudja fogni terjedelmét. 

Valamely feladatot reálisan akkor lehet végrehajtani, ha 
a cél-, az eszköz-, a módszerek egymásnak megfelelnek és 
valamilyenfajta ellenőrzéssel-, tapasztalással bizonyítható 
az elért eredmény realitása. 

 
A Világegyetem egésze- és minden részének 

működésére kiterjedő elméletet és igazságainak 
bizonyító, ellenőrző rendszerét kellett fellelni. Ez pedig 
csak a valóság általános egész- és részstruktúráit átfogó 
igazságok feltárása-, és a nekik megfelelő ellenőrző- 
bizonyító módszerek megtalálásával volt elérhető. 

A legáltalánosabb ilyen átfogó igazságokat, általános 
természeti elveket tartalmaz az Új Természetfilozófia 
Minden létező alapvető elmélete: Új TF/I. k. Az általános 
lét- és rendszerelmélet, Új TF/II. k. Az általános érték- és 
működéselmélet. 

Az Ember számára a "legkisebb létező-" illetve a “Nagy 
Egész” nagyságrendjének irányába távolodva a "jelenben" 
lejátszódó események és jelenségek értékei más-más 
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jelentőséggel bírnak, és vizsgálatuk is mind bonyolultabbá 
válik. Hasonló a helyzet a térbeni-időbeni-szervezettségbeni 
távolodás esetén. 

Bizonyos határt meghaladva már csak statisztikai, 
illetve kvantummechanikai és folyamatosan kifejlesztésre 
kerülő más módszerek segítségével van-, vagy nincs 
lehetőség az igazságok információinak érzékelésére, 
megértésére. Pl.: az Ember számára a „nem”, csak 
eszközeivel, vagy azokkal sem érzékelhető jelenségek. 

Térben és időben a nagysággal összefüggő folyamatok 
intervallumai az Emberiség-, a biológiai lét tér- és 
időintervallumait kifejezhetetlenül-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 

Természetfilozófia által feltárt igazságokat a Valóság 
minden létezőjére ellenőrizni, illetve igazolni lehessen? 

 
Abból kell kiindulni, hogy minden jelenség a létezők 

számára –funkciójuktól, szervezettségüktől, „nagyságuktól”, 
képességeiktől, helyzetüktől, valamint lét- és környezet-
folyamataiktól függő mértékben– relatív.  

Annak érdekében, hogy a problémát közelebb hozva 
reálisan megközelíthető szintre egyszerüsítsük, az 
elvonatkoztatás módszerét kell alkalmaznunk: 

Csak konkrét létező számára, csak konkrétan észlelt 
(észlelhető) jelenségek bírnak konkrét értékkel. Másrészt a 
létező működni csak a környezetében; a hatóképessége-, 
illetőleg az érzékelőképessége határán belül képes. A 
környezeti hatások- és a létező hatásai is 
környezetstruktúráltak, eredendően a tér-idő-szervezettség 
környezetváltozások és a téridőszervezettség 
létezésfolyamat összefüggései szerint. Ez a tétel általános 
érvénnyel bír minden ismert és ismeretlen létező számára.  
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Eszerint bizonyításra, csak a létező környezetében 
van lehetőség, mégpedig a vizsgálódó Szubjektív Objektum 
/SZO/ rendelkezésére álló eszközeinek, kultúrájának, 
képességeitől és tapasztalataitól függő mértékben. 

Tehát a természetére korlátozott körben, de a 
Természet minden létezője számára biztosított, hogy 
képességeitől függő mértékben az Új Természetfilozófia 
igazságainak realitását ellenőrizze. Ezt szükségletei 
szerint, létezésfolyamatának minden pillanatában meg is 
teszi, még akkor is, ha ennek nincs tudatában, mert az 
olyan természetes. 

Így tehát a bizonyítékokat az egyes Szubjektív 
Objektumok és környezeteik örökölt lét- működés- 
szervezettség formáinak örökölt memóriájában ─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 ugyancsak 
két kötet foglalkozik: a III. Értelmes létezők az 
Univerzumban és az Emberiség, valamint, a IV. Mind a 
maga útját járja mégis egy úton haladunk, –amelyben a 
szerző felhasználta a napi tudomány megismert és 
kiválasztott korszerű eredményeit. 

"A minden mindennel összefügg" a környezetükben 
funkcionáló létezők rendszerében különböző közvetítések 
révén térben, időben, szervezettségben az egész Univerzum 
minden jelenségét átfogja. A távolság-, az idő-, az 
érzékelés-, és a kommunikáció lehetőségparadoxon 
összefüggés rendszerének korlátai szerint. 

A jelenségek észlelése a létezésfolyamatban az idő- a 
tér- és szervezettség paradoxon törvényei szerint történik.  

Az észlelés multban történt jelenségek létező által, a 
létező jelenében érzékelt dominánsainak megismerését-, 
reagálását-, tapasztalását- és azt jelenti, hogy azok a 
kozmikus útjukon /É/ a Szubjektum szerkezeti rendszerébe: 
"memóriájába" beépültek és előhívhatók. 
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Itt azonban álljunk meg egy pillanatra és pontosítsuk a 
mindenre kiterjedő korlátozottkörű lehetőségeket. A 
Természet felépítési rendjében, a Természet természete 
szerint, a „minden” csupán minden szükségesre korlátozva 
értelmezhető és ilyen módon általánosítva az alábbi 
következtetéseket vonhatjuk: 

Az Absztrakt Reális Szubjektív Objektum /ARSZO/, 
csupán a multból a jelenbe integrált:  -a jelen számára 
korábbi szükséglet által fennmaradásra minősített-  külső és 
belső környezetében ─a kozmikus kódjában─ rögzített 
emléknyomok előhívására képes. 

Az elmélet tényezőinek bizonyítására ezen 
természeti memóriák, természeti nyelvek, természeti 
értelem tényezőinek felhasználásával van mód.21.  

Értő művelői úgy  "olvashatják" a Természetet, mint 
ember a könyvet. Pl.: az Embernél, az emberben, 
kultúrájában, környezeti rendszerében tárgyiasult, örökölt 
tapasztalatok megértésével és célszerű felhasználásával 
lehet bizonyítást adni, jelenleg az Ősszubjektum, az 
Ősrobbanás pillanatáig. 

 
A fentiek alapján az elmélet bármely állítását –a 

maga felkészültségi szinvonalán– bármely Absztrakt 
Reális Szubjektív Objektum-, így minden ember is 
ellenőrizni tudja. 

 
Javasolom minden Olvasónak, hogy a lét-, a létezés-, 

a változás-, illetve az Új Természetfilozófia által feltárt 
elméleti állítások bármely területét kiválasztva azok 
igazságainak bizonyosságát maga ellenőrizze, tetszés 
szerint kiválasztott dolgokon, jelenségeken. 

A természeti értelem, a tudás, és a képességek 
fejlődése a ma még  "sötét"  területeket is képessé válik 
bevilágítani. A Világmindenség mértékében általánosított, de 
e munkában csupán az Univerzumunk létezőinek szintjére 
konkretizált természeti értelem és gondolkodás, a természeti 
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nyelvek- és kommunikáció most már tudatos felderítése és 
megismerése, mind nagyobb mértékben segítheti az emberi 
problémák céltudatos megoldását és ezzel együtt 
automatikusan igazolni fogja az Új Természetfilozófia 
állításainak helyességét. 

 
Alkalmazása a jelenleg megoldhatatlannak tűnő 

tudományos feladatok megoldásának garmadát képes 
elősegíteni: 

Csak példaként említem: 
- a relativitás-elmélet és a kvantum-elmélet látszólagos 

ellentmondásának feloldása, 
- az értelmes Természet, a természeti értelem működési és 

irányítási rendszere, 
- a természeti nyelvek összefüggésrendszere és megért-

hetősége, 
- a természeti kommunikáció, 
- a matematika régóta keresett természeti hatékonysága, stb., 

-  stb. 
- az egységes térelmélet közérthetően felépíthető. Így írt er-ről 

Albert Einstein l942-ben barátjának, Hans Mühsam or-vosnak: 
"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 igéret földje..." 

Heisenberg l959-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 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 
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arra, hogy a vizsgált folyamatok lényegét megragadjuk és 
szemléletes módon magunk elé képzeljük". 

- Hasonlóképpen feltételezhető további kölcsönhatások 
megismerhetősége. Pl.:  a fizikában keresett új kölcsönhatás, nem 
csak a fizikát, hanem a Természet egészét átfogó és minden 
Absztrakt Reális Szubjektív Objektumra kiterjedő végtelen 
rendszererő, a szubjektív  aktivitás. 

 
- Az új megvilágításba került- és mindinkább kerülő 

értelmes Univerzum kutatása és annak várható 
eredményei, új távlatokat nyitnak az emberi géniusz 
számára. 

- Az Univerzum minden létezője tárgyiasult energia, 
ezért kellő tudástól-, technikai megoldástól és ráfordítástól 
függően, elvileg minden mindenné átalakítható. 
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JEGYZETEK - IDÉZETEK – MEGJEGYZÉSEK 
 

1. EPIKUROSZ"A csalódás és a tévedés  oka mindig 
a hozzágondoltban van." (Epikurosz levele 
Herodotoszhoz.Filozófiatörténet. Kossuth Kiadó. 1972.11. 
oldal)  

Új TF: Bármely elmélet érték- és valóságszínvonalát 
tartalmának korszerű realitása;  benne a tudás és a 
"hozzágondolt"  lényegi alkalmassága-, valamint az iránta 
való szükséglet feszültsége minősíti. 

2. Néhány természetfilozófiai elmélet bemutatása és 
fejlődésük érzékeltetése: 

Dr HAHN ISTVÁN az emberi szellem ébredésének 
reprezentatív alkotásairól így ír:"... az ÓSZÖVETSÉG  -mint az ókori 
kelet egyik kulturális szempontból jelentős népének kollektív emlékezete és 
kollektív tudása-  egy sorba állítható az emberi szellem ébredésének, az 
önmagukra eszmélésnek olyan reprezentatív alkotásaival, mint a 
GILGAMESZ-EPOSZ, az ILIÁSZ, az ODÜSSZEIA, a VÉDÁK, vagy az 
AVESZTA GYÜJTE-MÉNYE. Mindezek az alkotások az emberi fejlődés (...) 
évezredekkel ezelőtti stádiumait 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 mindennek a titkoknak: az 
emberi munkának és szenvedésnek, sikernek és kudarcnak, bűnnek, 
büntetésnek és megbocsátásnak, szerelemnek és gyűlöletnek, bátorságnak 
és okosságnak, szándék és megvalósulás ellentétének-  születésnek 
éselmúlásnak okát, eredetét, célját és értelmét. 

A válaszok -az emberiség gyerekkorának válaszai- lehetnek mitikus 
jellegűek és akár gyermekdedek is: de mindig megragadó lesz a nyiladozó 
emberi értelem birkózása a létnek azokkal a végső  -és akkor először 
megsejtett-kérdéseivel, amelynek megválaszolásáért azóta is minden 
kornak és minden nemzedéknek a maga szellemi  eszközeivel kell újra 
megküzdenie."  58/20. 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 megfogalmazzák általánosító 
ismereteiket, vélekedéseiket magyarázataikat."  

"... a mitologikus világkép az emberi gondolkodás, megismerés 
történetében a tudományos gondolkodás kezdeteit megelőző hosszú 
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korszak világmagyarázata."  "... a közvetlen tapasztalással elérhetetlen, 
megismerhetetlen dolgok, jelenségek megismerését célozza..."(167/185-
186. o.) 

A Természet megfigyelésének reális eredményei 
azonban mindinkább ellentétbe kerültek a mitologikus és a 
vallási természetfilozófiai világképek  "hozzágondolt"  
részeivel, kezdetben a csillagászati megfigyelések és a 
fizika talajáról. 

 
A világkép forradalma először Görögországból indult 

ki: 
 

THALÉSZ (kb. i. e. 590) szerint minden test éltető lényege a 
víz. 

 
ANAXIMANDROSZ (i. e. 610-547): se víz, se levegő, hanem az anyagot és 

szellemet egyaránt magában rejtő Őselem (ARCHE) formájában 
bontakozott ki a Mindenség a végtelenből /.../ örök mozgásban és 
változásban van, stb. I./9./53. o.) 

 
HERAKLEITOSZ (i.e.kb. 500 körül): Tűzből keletkezett az egész világ, 

tűzből keletkeztek az egyes 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 szükségszerűség 
alapján..."  "A világfolyamat ciklikus: A "NAGY ÉV"  leteltével 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. (175/206. old.) 

 
ANAXAGORASZ görög filozófus (i. e. 500-428)  "szerinte  

az anyag  számtalan azonos apró elemből áll, ezek össze- 
tétele mindennek az alapja. A mindenséget a világész (NUSZ) 
irányítja, amely szintén anyagi természetű. Semmiből nem lehet valami, a 
valami nem válhat semmivé." 
(Magyar Larousse Enciklopédia 108. old.) Feltevése szerint nincs 
keletkezés és elmúlás, csak vegyülés van és szétbomlás,  az anyagok 
állandó alakulásban vannak. I./9./56.o.) 
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 EMPEDOKLÉSZ (kb. i. e. 492-432): Minden négy elemből épül fel: 
földből, vízből, levegőből, tűzből. 

 
LEUKIPPOSZ (i. e. 5. sz.) és tanítványa DEMOKRITOSZ(kb. i. 

e. 460-  370): A különböző formában megjelenő  testek oszthatatlan 
részecskékből, atomokból épülnek fel. 

   
ARISZTOTELÉSZ (i. e. 384-322): Az elemek négy alapvető  

"princípium"  egyesülése révén jönnek létre. Léttanát új kategóriákra 
(szubsztancia, anyag-forma, lehetőség, valóság) alapozta és elképzelése 
szerint rendszerezte a valóság mozgásformáit. Véleménye szerint, ahogyan 
a szavak egyes hangokból állnak, hasonlóképpen az élők élettelen 
részekből tevődnek össze; miként a szavak túlmennek az egyes hangok 
egyszerű összegezésén, az életjelenségek is egyféle  többletet képviselnek 
az élettelenhez képest.  

Felhívta a figyelmet: a holttest anatómiai sajátosságainak  
vizsgálata nem az élőről nyújt ismeretet, ez utóbbit csak akkor nyerjük, ha 
az élőlényeket funkcionáló állapotukbanvizsgáljuk."I./148./45.old. 
 

PTOLEMAIOSZ (i. e. 87-165) azt állította,hogy a Föld mozdulatlan 
és gömb alakú. 
   

N. KOPERNIKUSZ (1473-1543): A belső bolygók és a Föld is 
körpályán keringenek a Nap körül. Szembekerülta Bibliával, valamint az 
arisztotelészi, ptolemaioszi világképpel. A "De Revolutionibus ..." c. 
művének III. Pál pápához írt előszavában így ír: "... legelőször Cicerónál 
találtam utalást arra, amely szerint HÜKETASZ ...(i. e.5. sz.) úgy véli, hogy 
a Föld forog (...) a PÜTAGOREUSZ PHILOLAOSZ azonban úgy véli, hogy 
a Föld tűz körül kering" (195/73. o.) 

 
GIORDANO BRUNO a velencei inkvizíciós törvényszék előtt 

mondotta az 1592 júniusi kihallgatásán: "... 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 együttvéve végtelen összességet 
alkotnak a végtelen térben. Ezt nevezem végtelen Univerzumnak." 
(Fordította: Koltai-Kastner Jenő.) 
 

KEPLER, JOHANNES (1571-1630.) „Az égi gépezet −írta egy 
levelében− /.../ olyasmi mint egy óramű, amennyiben csaknem valamennyi 
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mozgást egyetlen egészen egyszerű mágneses anyagi erő hoz létre“ 
(9./160. o.) 

 
LEIBNIZ, GOTTFRIED, WILHELM (1646-1716) A természetet 

harmonikusnak és tökéletesnek tartja. Metafizikus pontokból építi fel a 
világot, a neve MONASZ  A Világegyetem élő tükre, kicsinyített mása 
mikrokozmosz (9./202. o.)  A Világmindenség apró elemekből áll, 
az alapelem nem holt, hanem élő valami, anyag és szellem 
közös egysége. Élettelen és élő között nincs éles határ. 
Ember, állat, növény, szervetlen világ csak fokozatokban térnek el 
egymástól. I./9./152. o. 

 
NEWTON, ISAAC (1643-1727). A klasszikus mechanika,  

az egyetemes tömegvonzás törvényének megalkotója, 
amely az egységes fizikai világkép alapjává vált. 
 

HOLBACH, PAUL (1723-1789) A természet rendszere c. 
Munkájában így ír: „Nem észlelünk mást magunkban és mindenütt 

csak anyagot és ebből azt következtetjük, hogy az anyag érezni 
és gondolkodni képes.“ I./9./209. o. 

 
KANT, IMMANUEL (1724-1804). Nevéhez fűződik az első 

tudományosan megalapozott bolygókozmogónia, köd-elmélet, amelyet 
LAPLACE, PIERRE SIMON (1749-1827) fejlesztett tovább és amely szerint 
a Naprendszer magas hőmérsékletű forgó anyagból keletkezett. A 
LAPLACE--ROCHE elmélet szerint a kihűlés miatt 
összezsugorodógázfelhőből keletkezett. 

  
HOYLE, FRED (1915-) által kidolgozott bolygókeletkezési 

elmélet  -a Kant-Laplace elmélet ellentmondása-  szerinte a Nap és a 
bolygók rendszere, ugyanazon folyamat eredményeképpen jöttek létre. 
  

EINSTEIN, ALBERT 1879-1955). Az energia és az anyag 
összefüggésrendszerének meglátása és törvénybefoglalása 
új alapokra helyezte a tudományos munkát, új perspektívát 
adott az Emberiség és környezete számára. 
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"... élete utolsó pillanatáig hitt abban, hogy vannak olyan  
alapvető törvények, amelyek egyaránt szabályozzák a csillagoknak, a 
bolygóknak, csakúgy mint az atomok bel-sejének mozgását." I./39./174. o., 
15. idézet. 
 

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 folyamatbanmateriális elemekből jött létre, és benne még ma is 
érvényesülnek ugyanazok a törvények, amelyek az elemekben uralkodtak."  
"... az összehasonlító magatartáskutatás egész tényanyaga azt bizonyítja, 
hogy az egymással számtalan kifinomult jellegükben összevethető 
mozgásminták hasonlóságukat olyan genetikai programnak köszönhetik, 
amely a törzsfejlődés során pontosan úgy jött létre, mint a testet felépítő 
összes szerv programjai." I./107./30., 33. és  117. old. 

Megjegyzés: Zseniális meglátása az egész világegyetem 
minden létezőjének lét- és működésformájára 
általánosítható. 

 
HUBBLE, EDWIN POWELL (1889-1953) felfedezte, hogy a 

Metagalaxis tágul. 
   

FRIDMANN, ALEXANDR ALEKSZANDROVICS (1885-l925) és 
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-
fokosháttérsugárzásnak. 

   
PENZIAS, ARNO (1925-) és WILSON, ROBERT (1936-) 

felfedezték a Gamov által megjósolt háttérsugárzást. Ezért Nobel-díjat 
kaptak 1978-ban. 
 

Új TF.: "Igy látszólag a  "NAGY BUMM"  Fridmann-
Lemaitre elmélete bizonyítást nyert, a tudományos 
felfogásmégsem egységes. Azonban a vita már nem a 
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spekulatív természetfilozófia, hanem szaktudományok  
specializált fegyvereivel folyik. 

Ahol nincs energiarendszer, ott nincs tér, 
idő, szervezettség és funkció sem, de ahol 
energiarendszer van, ott tér és idő valamint 
téridőszervezettség folyamat is van. 

 
BIBLER V. SZ.  "Korunk elméleti forradalma (...) eddigmég nem tudott 

létrehozni semmiféle új elméletet, a teoretizálás radikálisan új 
szubjektumát pedig mégkevésbé." "Ez az új szubjektum és tárgy 
egyenlőre még nincs meg, csak a kétkedés (...) hogy a klasszikus 
szubjektum (és tárgy) valóban egyedülálló és sérthetetlen lenne." 
I./15./193. o.) 

AZ ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA  elmélete az 
Absztrakt Reális Szubjektív Objektum ARSZO, önmaga 
számára SZO-mint univerzális alaprendszermodel-  
fogalomkörében megtalálta a keresett és valóságos 
Szubjektumot. 

 
3. A legkiválóbb filozófusok megközelítették, de ők sem  

találták meg azt a vonatkoztatási felépítményrendszert, 
amelyet a korszerű természetfilozófia és benne a 
reális,működőképes társadalomelmélet megkövetel: Már 
évezredek óta ismert a "panta rhei"  =  minden folyik, minden 
mozog, a jelenségek lényege a mozgás. Régóta ismeretes, 
hogy a mozgás ellentétekben történik. 
a)Arisztotelész számtalan állítása, gondolata eredetiben, 

vagy módosítással ma is korszerűnek mondható. Így pl.: 
A létezők természetét vizsgálni annyi, mint fennállá-suk 
elvét, alapját vizsgálni elvonatkoztatással. A természet 
forma is, anyag is, tudatos cél is. Léttanában 
hangsúlyozta a lét egyetemességének az egyes, a 
konkrét anyag és az általános összefüggését. 

 
A földi történést az ég irányítja stb. 
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A kor, amelyben élt, nem rendelkezett gyakorlati tapasz-
talaton és alkalmas kísérleteken alapuló ismeret-
anyaggal. Ezért saját spekulatív rendszert állított fel, a-
melyet saját korában nem cáfoltak meg eredményesen. 
Később dogmává avatták. 

 
b) Kant  rendszere a maga korában jelentősen szolgálta a 

fejlődést. Hatalmas anyagot hagyott hátra, de e munka 
keretében csupán a lényeggel lehet foglalkozni. "A tiszta 
ész kritikája",  "A gyakorlati ész kritikája"  és  "Az ítélőerő 
kritikája" c. könyveiből kitűnik, hogy elméletében a 
természet általános 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 felépítését, amely 
olyan struktúrájú, hogy lehetőségének szükségképpen 
egy erről alkotott eszmén kell ítélőerőnkben alapulni." 
(83./99. old.) Megjegyzés: Zseniális gondolatával 
megközelítette a természet általános ítélőerő elvét, 
azonban a megfogal-mazott módon és környezetébe 
helyezve az nem lehe-tett működőképes. Kant érezte, 
hogy valami nem stim-mel, elméletét ezért komplikálta 
agyon. Kereste a meg-oldást, remélte, hogy menet 
közben megtalálja. Sajnos, nem sikerült, és emiatt 
nagyszerű gondolatait különböző spekulatív elképzelések 
zsákutcájába vitte. Maga is elismeri: "... elméleti 
eszünkre nézve kétségkivül megnyugtatóbb, ha ilyen 
kerülőút nélkül maga meg-oldaná ama feladatokat, s 
belátásként őrizné meg őket a gyakorlati hasznosítás 
céljából. Azonban úgy áll a dolog, hogy elméleti 
képességünk nincs jó helyzetben." I./82./ 5. old. 

 
c. Hegel az örök általánost keresve elképzeléseit az 

általános szükséglet, a dialektikus mozgástörvények 
érvényesülését az  -azonos szubjektum-objektum 
előfeltevése alapján megkonstruált-  abszolút eszme 
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önmozgásának gondolatába próbálta besűríteni. 
Elképzelését azonban nem tudta működőképesen 
megalkotni, mert nem találta meg a megoldást. 
Megjegyzés: A szubjektum - objektum viszony, a filozó-
fia tárgyának egészére kiterjedő olyan viszonyrendszer, 
amely nem sűrithető csupán a hegeli társadalomelmélet 
keretébe. Lényegében ez az oka annak, hogy a kitűnő 
alapgondolataihoz fűzött következtetései nem vezettek 
sikerre. Nagyszerű meglátása, hogy  "... minden valóság 
a magánvalósága szerint törvényszerű" I./66/84. o.) 
"Hegel felismerte, hogy minden folytonos mozgásban, 
változásban van. (...) A törekvés, amely ezzel 
kapcsolatban Hegelt vezette az volt, hogy megtalálja "a 
belső összefüggést a mozgásban és a fejlődésben" s 
kimutassa azt a törvényszerűséget, amely (...) minden 
területen érvényesül. (...) Valójában Hegel nem tudta a 
maga elé kitűzött feladatot következetesen 
megvalósítani." "... a hegeli filozófiában a módszer 
dialektikus volt ugyan, a rendszer ellenben metafizikus, 
hogy ezáltal a rendszer és módszer feloldhatatlan 
ellentmondásba kerültek egymással." (Idézet az Erdei 
László által írt bevezetésből. Hegel: A logika tudománya. 
(64/ XIII-XVI. 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. Frankfurt am Main 
1968. (Idézet I./130./12. old.) 

 
d. Marx, Engels, Lenin. Úgy, mint Hegel, szintén a társada-

lomelmélet, de ezen belül a munka fogalmi sémájába 
próbálták beszorítani  -általános mozgatóként-  a társa-
dalmi dinamizmus problémáját. A feladatot nem tudták 
megoldani. A marxizmus-leninizmus filozófiája helytele-
nül értelmezte és alkalmazta többek között a szubjektum 
objektum viszony, az emberi egyenlőség, az értékek, a 
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munka, az elosztás, a kulturális hagyomány szerepét, 
valamint a tudás értékítéletét stb. 

4. Ismert tudósok véleménye a természetfilozófia 
általános igazságai megkeresésének, megismerésének 
fontosságáról, helyzetéről: 
 

 PLINIUS, C. (1779)  "A természetnek mindenütt jelenlévő 
 ereje és méltósága elvész, ha csupán részeit látjuk, de  
 nem tekintjük át az egészet." /Historia Naturalis (Quos 
 Recensuit et notis illustravit: Gabriel Brotier) Paris, 
 J. Brotier/ 

  
FICHTE, JOHANN GOTTLIEB (1762-1814): "Ha találunk olyan 

tételt, mely rendelkezik minden emberi tudás alaptételének belső 
feltételeivel, akkor próbáljuk, hogy a külsőkkel is rendelkezik-e; hogy 
vajon minden, amit tudunk, vagy tudni vélünk, vissza vezethető-e rá. Ha 
sikerül bebizonyítanunk, (...) hogy az emberi tudásnak van olyan 
rendszere, amelynek ez az előtárása. 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./44/....) 

  
EINSTEIN, ALBERT (1879-1955) "A fizikusok legfőbbfeladata, 

hogy kutassák azokat az általános alapvető törvényeket, amelyekből 
tiszta dedukcióval megszerkeszthető a világ képe." (Idézet: I./1/114. 
old.) 

  
SCHRŐDINGER, E. (1887-1961) "... a tudomány különböző 

ágainak az utolsó száz év során mind szélességben, mind mélységben 
való növekedése furcsa dilemma elé állított bennünket. Világosan 
érezzük, hogy csak most  kezdünk elég megbízható anyagot 
összeszedni ahhoz, hogy minden ismeretünket egységes egésszé 
olvasszuk össze (...)  félve, hogy igazi célkitűzésünket örökre elve-
szítjük szem elől: közülünk valakinek vállalkoznia kell a tények és 
elméletek szintézisére..." (I./133./47-48. o.) 

 
ZALAI BÉLA (1882-1915) Világviszonylatban is úttörőként 

látta meg a rendszerek elméletének  és 
rendszerezésének a fontosságát, és megkísérelte azt 
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megoldani. Ő maga még nem tudta, hogy az általános 
rendszerelmélet megoldásával az általános lételmélet 
problémáját is megoldhatta volna. Munkáiban nagyszerű 
érzékkel ragadta meg azokat a kritikus alappontokat, amelyek 
megoldása meghozta volna a sikert. A feladattal azonban nem tudott 
megbírkózni. Nem oldotta meg helyesen: 
- a lét- és létformák összefüggését, 
- a külső és belső környezetek rendszerkapcsolatait, 
- a tér és az idő, valamint a téridőfolyamat,- a létformák, a létezés, a 

funkció, 
- a szubjektum-objektum és viszonyaik, 
- a szubjektivitás és szervezettség stb., problémákat és emiatt elméletét 

saját és másoktól vett spekulációkkal volt kénytelen kiegészíteni. 
 
BERTALANFFY, LUDVIG VON (1901-): "Ha végigpillantunk a 

modern tudomány fejlődéstörténetén, azzal a figyelemreméltó 
jelenséggel találkozunk, hogy (...) a tudományos gondolkodást 
kezdettől fogva elementarista típusú elvek irányították (...), ma azonban 
a fejlődés valamennyi tudományban nem elementarisztikus, hanem 
totális (synholistik) típusú problémákat vet fel."  "A világ mint káosszal 
szemben kifejlődni látszik, a világ, mint organizáció új koncepciója."  
"Az ötvenes évektől egyre nagyobb szabásúvá vált a rendszerkutatás 
tudományos mozgalma, számos irányzat, megközelítési mód jött létre."  
"Az általános rendszerelméletet nem sikerült felállítani..." (12/25-35. o.) 
"A rendszereknek egy egységes átfogó elmélete nem létezik..." (13/76-
78. o.) 

Az Új TF általános lét- és rendszerelmélete megoldotta 
mindkét problémát. Megismerésével a filozófia új 
szakasza kezdődhet új alapokról. Nyitánya lehet új 
filozófiák és tudományos eredmények kifejlődésének. 
 

LORENZ, KONRAD (1903-1989): "... az ember által végezhető 
oksági kutatások végső értelme, végcélja az, hogy olyan eszközök 
birtokába jussunk, amelyekkel uralkodni  tudunk a természeti 
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./107./48. old. 

 
LUKÁCS GYÖRGY: Az egyes szférák saját belső racionalitásuk 

alapján szerveződnek meg. A szaktudományok önnön racionalitásuk 
büszke tudatában megvetéssel tekintenek a filozófiára, de nem tudnak 
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megszabadulni tőle, sőt "saját filozófiájuk formájában belső 
ellentmondásuk fiktív feloldásával maguknak is foglalkozniuk kell." (2/... 
o.). 

 
J. I. PARNOV:  "... nehéz, talán lehetetlen az utóbbi években felfedezett 

tényeket a hagyományos elképzelések szűk keretei közé beilleszteni. A 
tudósok új (...) eszméknélkül már nem tudnak előrehaladni. Olyan 
eszmékre lenne szükség, amelyekkel a megfigyelt  (...) jelenségeket 
kielégítően írhatnánk le." (I./124./255. o.) 

 
LÁSZLÓ ERVIN :  "Sohasem volt még olyan történelmi  korszak, 

amelyben ekkora szükség lett volna tudatosan  irányított változásra, s 
amely oly kevés hibalehetőséget engedélyezett volna, mint a jelenlegi." 
(I./102./176. o.)  

 
SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Bevezetés a ciklus 

szemléletbe c. könyvének kiadását a lektor ellenezte. A 
szerző végakarata volt, ezért a Magyar Tudományos 
Akadémia kompromisszumos megoldásként jelentette 
meg. A könyv előszavában Bartha György akadémikus így ír: "... a 
tudománytörténet már számos esetet ismer, amikor a következő 
generációk a kortársak által meg nem értett gondolatokat utólag 
értékelik" 
A szerző tudta, hogy a "sebességszintes elemzéssel", az  
univerzális ciklusreláció felfedezésével valami újat- 
valami nagyszerűt fedezett fel. Ezért tartotta annyira 
fontosnak, hogy végakaratában, utolsó kívánságában 
kérje a mű megjelentetését.  
Ha összehasonlítási lehetőségeket keresünk az Új 
Természetfilozófia felhasználta Stewen Weinberg 
Ősrobbanással összefüggő állításait és felfedezte  "az 
energiaszervezettségszintes" rendszert saját lételméleti 
alapjára építve.  
Kiderült azonban, hogy az Szádeczky-Kardoss Elemér 
alapgondolatrendszerével sok vonatkozásban 
összecseng. Az Új Természetfilozófia ugyan 
véleményem szerint módszerében, tartalmában, a 
ráépített konzekvenciákban és a ráépíthető 
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lehetőségekben korszerűbb, Szádeczky-Kardoss 
Elemér úttörő munkája mély tiszteletet és elismerést 
érdemel. Jelentős felfedezéssel járult az Univerzum 
működésének megértéséhez.  

 
STEPHEN W. HAWKING "A tudomány egész története annak a 

ténynek a fokozatos felismeréséből áll, hogy az események nem 
önkényes módon zajlanak, hanem bizonyos alapvető rendet 
tükröznek,..."  léteznie kell valamilyen elvnek, amely alapján egyetlen 
kiindulási állapotot, egyetlen modellt választhatunk a világegyetem 
leírására. (I./60./128. o.) "Ha végül is sikerül megtalálnunk a teljes, 
egyesített elméletet, (...). Az emberi értelem leghatalmasabb diadala 
lesz, (...). (uo.: 177. old.) 

 
5. INFELD I. M., ALBERT EINSTEIN: A speciális és 

általános relativitás elmélete. (I./37./174. o.) 
 
6. Felmerül a kérdés,  mi hát az a valódi vonatkoztatási 

rendszer, amelyre a reális, működőképes természet-
filozófia és benne a társadalomelmélet is felépithető? 

 
Az Új Természetfilozófia képes alapul szolgálni és utat 
mutatni  új tudományos alapok (pl.: a véges-, a végtelen, 
stb., stb.) és korszerű társadalomelmélet felépítéséhez. 
Alkalmazásának  "rendező sugárözönében"  a helyére 
kerül és új értelmet kap: a kanti boldogság létezés-
értelme, amely a Szubjektum bővített önmegvalósításán 
keresztül az "általános természeti boldogság" elvében 
talál önmagára. 
- a hegeli szellem és az abszolút eszme "a minden műkö-
dés természeti elvében",  "természeti tudásában", 
"természeti tudatában"  leli meg a helyét. 
- a társadalmi igazság  "a természeti igazság elvében"  
érvényesül. A Természet egész rendjében a 
Szubjektumok eredményes működése a Természet 
értékeinek, képes ségeinek olyan szelektív 
munkateljesítménye, amely a létszükséglet 
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kielégítésének mértékében minősíti és ho  norálja a 
végzett munka értékét. Ezzel valósítja meg  "az 
igazságos természeti elosztás elvét."  A Szubjektum  -
illetve természeti képességeinek, mint a produktum 
kritériumának-  bővített, vagy szűkített újraelőállítását. "A 
szubjektív természeti boldogság, vagy boldogtalanság" 
valamely formájának érvényesülését. A természeti 
munkateljesítmény  -mint érték-  a kielégített 
létszükséglet mértékében minősíti és honorálja-
szabályozza- minden Szubjektum fejlődésének 
lehetőségét; amely a honoráriumtól függő mértékben új 
létszükségletek kiindulópontjául szolgál. 

 
Így valósul meg a Természet természetében a Termé- 

szet igazsága. Ez a kritériuma az ARSZO és SZO  
természeti igazságosságának, csak ezen alapulhat a  
társadalom és minden elemének tartósan optimális  
fejlődése is. 

 
7. EINSTEIN-INFELD: Hogyan lett a fizika nagyhatalom. 

I./38./213. old. 
 
8. J. I. PARNOV: A végtelenek keresztútján. I./124./255. o. 
 
9. LUDWIG VON BERTALANFFY: ... ám az emberről sem- 

mit sem tudunk. I./13./118. o.  
 
10. Különösen nagy segítségemre voltak: 
- a filozófusok hatalmas írásos anyagot képező gondolatai, 
-Albert Einstein elméletei, 
-E. P. Hubble, Fridman, Gamov ősrobbanáselmélete, a táguló 
Világegyetem és Steven Weinberg idevágó elgondolásai, 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, 
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- Pierre Curie paramágneses törvénye, 
- Le Chatelier-Brauntól a rendszerek stabilitásra való törekvésének elve, 
- Newton-Galilei: a földi és égi mozgástörvények egységességének a 

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

a létért való küzdelem szerepe, 
-Szent-Györgyi Albert, az anyag élő állapotával kap-csolatos kutatásai, 
- J. P. Pavlov reflex, feltételes reflex, felsőbb idegtevé-kenység 
vizsgálatával kapcsolatos megállapításai, 
- K. E. Ciolkovszkij meglátásai a kozmosz értelméről, 
- Zalai Béla: a rendszerek általános elméletével kap-csolatos gondolatai, 
- Ludvig von Bertalanffy biológiaelmélet és általános rendszerelmélet 

megteremtésére irányuló erőfeszítései, 
- Egyed András jelentéstörténete, fogalmi szerve-ződéselmélete, 
- Zsilka János nyelvtudományos munkássága,  
- Neumann János rendszerelmélettel kapcsolatos gondolatai, 
- Konrad Lorenz gondolatai, 
-Szádeczky-Kardoss Elemér univerzális ciklusrelációja, 
- Roger Penrose a fekete lyukakról kialakított elképze-lései,  
- Stephen Hawking  elméleti kozmológiája,  
- Továbbá:  L. S. Carnot, J. C. Maxwell, Max Planck, Stephan-Boltzmann, 

Szilárd Leó, Teller Ede, W. Heisenberg, A. S. Eddington, V. L. 
Ginzburg, J. Sz. Sklovszkij, Jánossy Ferenc, Gyarmati István, 
Szigetvári S., Dr Gánti Tibor, Andrej Linde, Henri Bergson, Selye János, 
F. C. Bartlett, Márföldi Gábor, Soós Gyula, László Ervin, Dr Csányi 
Vilmos, Nánási Irén, Sipos János, Dr Dudich Endreés sokan másoktól 
vett gondolatok célorientált átgondolása, értékelése, rendszerezése 
nélkül nem lettem volna képes az elmélet felállítására. 

 
11. A  tulajdonság  elválaszthatatlan a maga Szubjektumától. 

Tulajdonság nélkül nincs Szubjektum és Szubjektum nélkül nincs 
tulajdonság. Még általánosabban kifejezve: A tulajdonság általánossá- 
ga a léttel egyidős, vagyis végtelen.  

 
12. Aképesség  a Szubjektumnak az a tulajdonsága, amellyel valamely 

létszükségletet megszüntetni képes. A képesség kritériuma maga a 
Szubjektum, a saját tulajdonságaival és lehetőségeivel, amely magában 
foglalja a szervezettségtől függő mértékben-  a szükséglet kielégítését 
célzó feladatok elvégzésére alkalmas potenciális természeti tudást és 
szubjektív aktivitást is. 
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13. A  lét- és mozgásforma teremtése.  Az Absztrakt Reális 
korszerű lét- és mozgásformái genetikai történetében keletkezett a 
korábbi szükségletek és tapasztalatok által minősített-  jelenbe 
integrálható olyan emléknyomok, amelyek sajátosan rögzültek a 
Szubjektum szerkezetében, szervezettségében, viszonyaiban, 
természeti memóriáiban Csak a létszükséglet-folyamatban 
értékminősített jelenbe integrálható emléknyomok érhetők el a jelenben 
a jövő számára. 

A korszerű létforma teremtésfolyamata nem más, mint 
a jelenfolyamatban  -másként mondva a téridőszervezettség 
folyamatban- a létező önmegvalósítása. Vezető ereje a saját 
szubjektív természeti érzelem- és értelemvilága a maga memóriájával, 
értékeivel, szükségleteivel és szubjektív aktivitásával. 
Az önmegvalósítás képessége minden létező örökölt 
elemi tulajdonsága;  "tudásképesség önmaga 
megvalósítására." 

 
 14. Különösen hangzik az Ember számára  "természeti  

erkölcs", pedig az erkölcsi felfogás nem csupán az Em- 
beri társadalmi  szervezettség sajátja. Valaminek az er- 
kölcsi értéke attól függ, hogy elősegíti-e önmaga és kör- 
nyezete együttműködő önmegvalósítását. Így a maga  
szervezettségi színvonalán mindennek van "erkölcsi fel- 
fogása". 
A jó, vagy rossz, a kellemes, vagy kellemetlen csak a  
helyzetnek megfelelő képzet. Feszültséggel teli 
"érzéssé", erkölcsi felfogássá csupán a Szubjektum - 
környezet együttműködésében válnak. 

 
 15.  Az Ősenergia folyamatban az Ősszubjektum 

létezésének tényét az Ősrobbanás ténye bizonyítja.  
 Az energia-szerveződés fejlődéstörvényei 
fennállnak: Akár a táguló Világegyetem, Ősrobbanás 
elméletének érvényesülése, akár a Whimper-
kozmológiának megfelelően a téridő pozitív és negatív 
tartományainak átlépése jelenti az energia 
Ősrobbanáshoz hasonló átalakulását. Ezért munkámban 
az Ősrobbanás szót használtam. A kozmológiai vita 
eldöntése a szaktudomány feladata. 
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A Természet az Ősszubjektum Ősrobbanását követően 
is a maga térben és időben változó sajátosságainak 
megfelelő-  egységes rendszer, állandó mozgás-
változásban lévő dinamikus és dialektikus 
létstabilitás.  

 
16. Az észlelés az, amit a SZO észrevett; felfogása-, -aktív 

memóriája- megismerése számára. Itt kell megemlíteni, hogy 
Nicola Tesla oly nagy fontosságot tulajdonított ennek az ismeretnek, 
hogy önéletrajzába is beírta: “A szervetlennek nevezett, holtnak vélt 
anyag is reagál ingerekre és egyértelmű tanújelét adja valamely 
belső lételvnek. Minden létező, lett légyen az szerves vagy 
szervetlen, eleven vagy tehetetlen, fogékony a külső stimulusra.” 
(Nicola Tesla önéletrajza Hart Bros, 1982. Eredetileg 1919-ben jelent 
meg az Electrical Esperimenter Magazinban. Olvasható volt a Ludvig 
Múzeumban Budapesten a rezonancia – elektromágneses terek 
kiállításán. 

 
17. Részletesebben megismerhető Szádeczky-Kardoss  

  Elemér: Bevezetés a ciklusszemléletbe. (Akadémiai  
  Kiadó, l986. 142/169-179 old.) 
 

18. Pl.: az Ősrobbanástól egymásra épülő változások az 
Ember múltjának megfelelő irányokban tárgyiasultak; 
térenergia a maga térkvantumaival- erőterek- elemi ré-
szecskék- szervetlen- és szerves anyagok- élőlények és 
közösségeik- emberek és társadalmaik.  
Nagyon érdekes Charles Darvin nagypapájának Erasmus  
Darvinnak az 1714-ben megjelent „Zoonómia avagy a 
szerves élet története c. Könyve, amelyben leírja, hogy a 
fajok ugyanúgy fejlődésben vannak, mint az egyedek. A 
fejlődést külső körülmények, a szükséglet és a 
célszerűség határozzák meg. Kezdetben minden 
szervezet végtelenül egyszerű volt, külső körülmények 
változására léptek fel az új szükségletek, majd 
képességek, amelyek az eredetileg közös ősből eltérő 
fajokat fejlesztettek. I./9./256. o. 
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19-20. "Az egyéni alkotóképességről" (...) "vázolt kép egy 

olyan hegyet idéz föl, amelynek bár jól láthatóak az oldal-vonalai, mind 
a csúcsát, mind pedig a lábát sűrű ködök borítják. Az egész hegy 
ezáltal lebegni látszik." 
"De vajon teljes mértékben a miénk-e a felelősség a jelzett helyek 
kidolgozatlanságáért? Nincsenek-e tátongó hiányosságok magukban a 
részletek részleteinek részleteire vonatkozó, aggasztóan elaprózódott 
kutatásokban. Itt meg-valljuk, hogy a kellő tudományos anyag 
hiányában módfelett sokszor éreztük magunkat ingoványos talajon." 
- J. P. Guilford szerint tágan felfogott intelligencia aspektusa 
- H. Eyseneck szerint a személyiségszerkezet egy fajtája 
- D. Boyle szerint ritka adomány 
- C. Rogers szerint a kreativitásból mindenki részesül valamilyen 

mértékben 
A szakemberek többsége képességnek könyveli el. 
Mások előidézhető pszichikus állapotként tartják számon 
- Magyari Beck István szerint  "... az előttünk járó történelmi  
  időszakok legtöbbjében a magasszintű kreativitás néhány  
  kiemelkedő személyiség áldása és átka volt, ma a kreativi- 
  tásra, mint tömegjelenségre van szükség." 
A kreativitástesztekkel is alapvető baj van: J. Abinum, illetve  
"L. Hudson szerint semmiféle bizonyíték sincs arra nézve, hogy azok az 
emberek, akiket normálisan kreatívnak nevezhetünk, magas 
pontszámokat érnek el ezeken a tesz-teken" (...) "sőt a bizonyítékok 
arra utalnak, hogy nem érnek el. Ilyen formán úgy tűnik, hogy a 
kreativitástesztek nem a kreativitást mérik e szó általánosan elfogadott 
értelmében." 
"Az áttekintett kreativitáselméletek nem voltak képesek 
arra, hogy megjelöljék és megmagyarázzák a kreatív ember 
konstruktivitását.""Nem találtuk meg az alkotó emberre olyannyira 
jellemző értékorientációt sem." 
Rendkívüli módon megnőtt a szükséglet egy 
általános elmélet iránt. 
Milyen javaslatok tehetők a könyvben érintett témák 
alaposabb kidolgozására?  Ideje lenne visszatérni egy 
nagyobb léptékű szemlélethez, újra fel kellene tenni a 
kreativitás alapkérdéseit:..." 
Magyari Beck István a pszichológiai tudományok 
kandidátusa: A TEHETSÉG MINT MEGHASONLÁS.  
AZ ALKOTÓKÉPESSÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSI 
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KÍSÉRLETE 
Tankönyvkiadó, Budapest, l988. (7, 9, 10, 11, 15, 67, 68, 
71, 143, 147, 162, 206, 207, 212, 213 oldalakról) 
Megjegyzések: 
- minden alkotó hozzájárul környezete kultúrájához 
- az általános kreativitástesztek azért nem vezettek kellő  
  eredményre, mert az alkotóképesség az alkotáshoz 
mint konkrét feladathoz kötött. A szituációs tényezők az 
alkotón keresztül fejtik ki hatásukat. 
- Az intelligenciaismeretek által meghatározott 
korlátozottkörű alap bizonyos célszerű színvonala 
szükséges a létszükséglet problémáinak megoldásához, 
azonban minden alkotó  külső, belső kultúrája- 
intelligenciája-  a szükséges alkotások egymásra épült 
folytonossága, tehát mind-mind eltérő. Minden alkotás 
más-más szempontból, más-más szituációban, más-
más térben, időben, téridőben más-más célt szolgál, 
megoldásukhoz is más-más ismeretekre van 
szükség. Minden létező alapintelligenciája más-más, 
és más-más kiegészítő ismeretekre van szüksége.  
Ez az oka annak, hogy az emberi szervezettség egyes 
kutatói által készített általános pszichodiagnosztikai 
kreativitási tesztek a feltételezett eredményre nem 
vezettek.  

 
21. Új Természetfilozófia. Általános lét- és rendszerelmélet.  

I./81./1, 2, 5, 6, 8, 16 f. 
 
22. F. Bartlett is meglátta az összefüggést  "Az ügyesség és 

a gondolkodás között. Bartlett szerint csupán az a kü- 
lönbség, hogy az előbbi testi mozgásokkal, az utóbbi pe- 
dig jelekkel, szimbólumokkal kapcsolatos." 
Magyari Beck István: A tehetség mint meghasonlás 
Az alkotóképesség újraértelmezési kísérlete. (Tankönyv- 
kiadó. l988. 102 old.) 
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Megjegyzés: Mindkettő természeti gondolkodásforma 
más 
szervezettségi szintnek megfelelő megnyilatkozásokkal. 

23. Rubinstein: "...az elméleti gondolkodást még az is jel-
lemzi, hogy anticipiálja olyan problémák megoldását, 
amelyek a gyakorlatban csak a jövőben bukkannak fel. 
Így az elmélet mintegy elébe megy a gyakorlatnak és 
irányítja a cselekvést." Magyari Beck István: A tehetség 
mint meghasonlás. Az alkotóképesség újraértelmezési 
kísérlete. (Tankönyvkiadó. 1988. 123 od.) 24. 
Wertheimer (1925)  "Ami valamely egész egy részében 
történik, az nem történik függetlenül az egésztől, hanem 
azt a hozzá tartozó egész belső struktúra törvényei 
határozzák meg." Lénárd Ferenc: 
Problémamegoldógondolkodás. Akadémiai Kiadó, 1984. 
68. old. 

25.  Max Scheler: Formalizmus az etikában és a materiális 
értéketika. Fordította: Berényi Gábor, ellenőrizte Vajda  
Mihály  (Gondolat Kiadó, 1979. 11. old). Az eredeti mű  
címe: DER FORMALIZMUS IN DER ETHIK UND DIE  
MATERIALE  WERTETHIK. Max Niemayer Verlag, 1927 

"Minden értéket  -valamennyi lehetséges dologi értéket, 
továbbá minden, személytelen közösséghez és szerve- 
zethez kapcsolódó értéket is-  alá kell rendelni a szemé- 
lyi-értékeknek" 

26. De itt van még valami, amit érdemes megjegyezni:  
Bármely szervezettségű, bármely ARSZO kozmikus útjának bármely 
pillanatában nem csupán a korszerű hatásnyelvén kommunikál, hanem 
emlékezik és használja a korábbi szervezettségek kozmikus úton 
használt hatásnyelveit is. Pl.: az Ember tudatosan vagy öntudatlanul érti 
és kommunikál a gravitáció, a vonzás-taszítás a sugárzások, a 
szervetlen-, a szerves-, a biológiai létezők-, stb., jelzéseivel.  
Az Emberek a tárgyak, jelenségek, viszonyok, mennyiségét, 
cserearányát kezdetben újjakon, vagy fára-, csontra-, stb., történt 
rovásokkal és stb., mérték. Így azonban csak kevés mennyiséget tudtak 
megmérni. A nagyobb mennyiségek mérésére később kavicsokat és 
golyócskákat használtak. A növekedő szükséglet hatására kitalálták a 
helyi értékes tizes számrendszert, az abakuszt és a vele való 
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számolást. A golyócskákat egymás felett 10 darabonként felfűzték. Az 
egyes sorokban foglaltak helyet az egyeseket, tizeseket, százasokat, 
ezreseket, stb. képviselő golyócskák. Ez a műveletek végzésére is 
alkalmas rend  5000 évig szolgálta az Embert. Saját tapasztalatom 
szerint még 1945-ben a szovjet hadsereg és vállalatok is használták.  
 Összeadni – kivonni csak egyfajta létezőket lehet, azonban bármely 
létező cserélhető bármely létezővel a cserélő partnerek reális 
szükségleteinek igényei és lehetőségei szerint. A csereértékeket a 
cserélő partnerek által külön-külön értékelt saját- és szükséges értékek 
egymáshoz közelítő-, majd elérő nagysága a piaci csereérték 
határozza meg.  

28. A biológiai társadalmi szervezettség viszonyai között pl.: 
Az ember számára látszólag ellentmond a látszólag 
kézzel fogható tapasztalat, amely szerint úgy tűnik, mint 
ha a dolgok árai fejeznék ki a dologi értékeket; pl: a 
kirakatokban látható rengeteg árcímke- vagy a különféle árjegyzékek 
rengeteg ártétele szerint. Ezek az állandóan változó ártételek sokak 
érdekeit érvényesítik a társadalom viszonyai között. pl.: a hasonló 
árukészletű eladók és a hasonló szükségletű vevők). Ebben a körben  
az ár ugyan piaci kategória  -ami nempontosan egyező a Szubjektum 
értékével-, de a társadalmi szervezettség színvonalán a piaci 
árrendszer közre működik az értékek valamely általános célzatú 
meghatározásában. 

Azonban ebben az  esetben is önmaga számára külön-külön 
minden vevő önmagában minősíti az értéket a vélt- vagy 
valóságos szükségleteihez viszonyítva, és így jön létre 
"számára" az  érték.  "Enélkül nincs adás- vétel", nincs 
együttműködés. 
A fentebb vázolt emberi sajátosságok azonban nem 
alkalmasak az általános természeti érték- és értékviszo-
nyok megváltoztatására. Bármely érték csak a létező 
számára jelent értéket. 

29. Hegel: A szellem filozófiája. I./65./262. o. 
30. Hegel: A szellem filozófiája. I./65./263. o.  
31. Szádeczky-Kardoss Elemér is meglátta, hogy a tudat 

nem csupán az Ember sajátja.: Bevezetés a ciklus-
szemléletbe c. könyvének 142/15. oldalán így ír: "...a"tudat" 
kezdetleges formában a növényeknél és fokozottabban az állatoknál is 
megjelenik. Ezt a kezdetleges, de emberi szinten is továbbműködő 
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tudatot a köznyelv ösztönnek nevezi. A még kezdetlegesebb, már az 
egysejtűeknél meglevő reagálás a külvilág hatásaira pedig a "reflex". 

32.Ez a törvénya lét végtelenségével egyidős. Különös 
hangsúlyt kap, amikor az Ember a Világmindenségben 
az értelmes lényeket keresi. Az Új Természetfilozófia 
szerint a komplex természeti értelem értelem létező 
sajátja. Ld.: 5. f. 
Minden Absztrakt Reális minden döntése egymásra 
épülve más-más irányba terelte jövőiket. Illetve a 
Világmindenségben minden létező az Ősrobbanásig 
visszavezethető “genetikai” előzményeinek egymásra 
épült döntései által meghatározott. 
Minden ARSZO-nak egyedien komplex nyelvrendszere 
van és környezetével téridőszervezettségben egyeztetve 
ezt fejleszti tovább. 
Ez azonban azt jelenti, hogy az Univerzumban végte-
len sokirányú értelem és értelmesség fejlődött ki. 
Mindenben a természet értelmét, az értelmes 
Természetet, a megértés lehetőségét kell keresni, az 
Ember célú jobb együttműködés érdekében. 

 
33. Jánosy Ferenc: A gazdasági fejlődés trendvonaláról. 

(80/150-152. old.) 
34.Kiss Miklós: Az Ember és a társadalom intenzitásának 

optimális növelése. Tanulmány. Kéziratban. I./87/20. o. 
35. Minden ARSZO rendelkezik természeti 

nyelvrendszerekkel. A szervezettségének megfelelő 
természeti matematika, a komplex természeti nyelvek a 
létezők genetikailag egymásra épült megelőző 
szervezettség-viszonyai között: 
 a "tiszta energia" értelmes  ősi feszültség nyelve, 
 az Ősszubjektum energiaszervezettség nyelve, a megelőző nyelvvel, 
 a térenergiák energiaszervezettség nyelve, a megelőző nyelvekkel, 
 erőtérszervezettség nyelvrendszerek a megelőző nyelvekkel, 
 fizikai szervezettség nyelvrendszerek a megelőző nyelvekkel, 
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 kémiai szervetlen szervezettség nyelvrendszerek a megelőző 
nyelvekkel, szerves szervezettség nyelvrendszerek a megelőző 
nyelvekkel, 

 biológiai szervezettség nyelvrendszerek a megelőző nyelvekkel, 
 társadalmi szervezettség nyelvrendszerek a megelőző nyelvekkel 
 programozott céltudatos szervezettség nyelvrendszerek 

programnyelv szerint a megelőző nyelvekkel. 
 
36. Pl.: Az esemény információs hatásai: 

 vonz, taszít stb., 
 a folyadék elpárolog, megfagy, folyik, vegyül stb., 
 a szilárd anyag törik, horpad, formálódik stb., 
 a növény elfordul, kúszik, szaporodik, elpusztul stb., 
 az állat keres, védekezik, támad, szaporodik stb., 
 az Ember különféle bonyolultságú műveleteket végez stb., stb. 
A funkciójának-, szervezettségének- és viszonyainak megfelelő 

komplex természeti nyelveken.  

37. Minden korszerű természeti nyelv szervezettsége 
egymásraépült komplexum. A kommunikálás során így is 
működik. Emellett a nyelvhasználat komplexitása abban is 
megnyilvánul, hogy például: az emberi társadalmi szervezettség 
hangnyelve a megelőző gesztusnyelvvel- a látással- hanggal- valamint 
a biológiai- kémiai- fizikai-erőtér-energiaszer-vezettség nyelvemlékeivel 
együtt  teszik hatásosabban ért-hetővé a nyelvi közlést. Az Univerzum 
természeti nyelvei a maguk tradicionális fejlődéstengelyén az 
Ősszubjektum Ősrobbanásáig vezethetők vissza. 

38.Giordano Bruno szerint a gondolkodás belső írással ábrázolja, 

amita Természet külső írással ábrázol. Einstein az egész 
fejlődésmenet első szakaszaként emelte ki azanyagi tárgy 
kialakulásának fogalmát. Max Planck a tárgyak tárgyakként való 
érzékelését tekintette a kiinduló, az alapvető mozzanatnak  "a reális 
világ"  megismerésében. (Horváth György: Tartalmas 
gondolkodás.Tankönyvkiadó. Budapest. 1986.88.old.)  
Megjegyzés: Azonban tiszta képet nem tudtak 
kialakítani, mert nem ismerték a Szubjektum-objektum, a tér- az 
idő- a szervezettség-téridőszervezettségfunkció jelenfolyamat-, a külső- 
és belső környezetek-, a természeti értelem  és gondolkodás-, a 
természeti nyelvek és kommunikáció- összefüggő együttműködésének 
megoldását.  
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39.Talán valahol itt keresendő az idealista és 
materialista filozófiák ellentmondásosságának rejtett 
megoldása.  

 
40. A környezeti hatások végső soron az Univerzum 

változásával függenek össze. Azonban a maga 
konkrétságában az ARSZO, SZO közvetlen környezeti 
rendszerének közvetítésével érkeznek, de közben 
áttételek- és viszonyok miriádnyi tényezőjének befolyása 
orientálta azokat.  

 
41.Az ARSZO  téridőszervezettségfunkció horizontjában az 

esemény konkrét megtörténte, nagyságrendje, stb., és a 
hatásérzékelés között a távolság függvényének 
megfelelő időeltolás, másrészt a távolság mértékével is 
összefüggő hatáscsökkenés tapasztalható. Vagyis az 
érzékelő Szubjektum téridőszervezettségfunkció “jelen 
pillanatában” csak a múltban megtörtént események 
korrigált hatását érzékeli, és csak ennek megfelelően 
képes reagálni; természetesen a természeti 
kvantummechanika tényezőinek figyelembevételével.  

 
42. A kommunikálás módja eszköze és vezérlése is 

változik a Szubjektum- és helyzetének, 
szervezettségének, képességeinek változásával. Pl.: 
Galaktika, Nap, Föld, sejt, atom, növény, állat, és 
egyedeikként is más-más; vagy a  fizikai, kémiai, 
biológiai, társadalmi szervezettség esetében úgyszintén. 
De pl.: "tárgyiasított tudással"  létre hozott Szubjektum a 
tudatosított  -programozott-  mód-,  eszköz- működési elv 
szerint lép működésbe, a hordozó szervezettsége  
szerint. Így pl.: nemesített növény, betanított állat, vagy 
tárgyiasított tudással felruházott szervetlen anyagok:  
ruházat, járművek, szerszámok, célgépek, számítógépek, 
hírközlő berendezések, robotok stb., tárgyiasított 
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funkciója szerintműködhet, azonban pl.: magas 
hőmérséklet hatására el is éghet.  

 
43. 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." (Idézet Szigetvári SándorA 
fogalmak dialektikája c. könyvéből. (148./45. old.) 

 
NIELS BOHR  "Az élőlények sajátságainak magyarázatát szervezeti 

felépítésükben kell keresnünk..."  Az atom-elmélet mutatja meg az utat, 
amelyen haladva összhangba hozhatjuk a fizikai törvényeket az 
életjelenségek leírására alkalmas fogalmakkal..."  I./18./19. és 38. 
oldalak.  

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."  (146./29-30 oldalak) 

 
 WERNER VON HEISENBERG  véleménye szerint  "Az élő 

szervezeteket (...) sok, magasabb struktúrába szerveződött atom 
ruházza fel az élő lényekre jellemző sajátságokkal."  I./69/ 29. o. 

  
ALFRED CASTLER:  "Ha össze akarjuk hasonlítani az élő szervezetet 

egy fizikai rendszerrel, akkor nem kristályok statikus rendjével kell az 
összehasonlítást megtenni, hanem a fizikai rendszerek minden jelleg-
zetességével 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 megérthetőa fizika törvényeiből kiindulva..."I./25/260-
261.old. 

J. BROOKS G. SHAW  szerint két alapvető kérdés létezik; az egyik 
annak az eredete és természete, amit életnek nevezünk, a másik az 
Univerzum keletkezése és mibenléte. Valójában lehetséges, hogy itt 
egyetlen kérdésről van szó.  (22./10-11 old.) 

 
DR GÁNTI TÍBOR:  "Az élő rendszerek minőségileg  különböznek az 

élettelen rendszerektől, vagyis az élő rendszereknek vannak olyan 
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minőségi sajátosságaik, amelyek kizárólagosan az élő világban 
fordulnakelő..."I./49./66.o. 

Megj.: A közérthetőség érdekében példaként gondoljunk az 
emberi társadalmi szervezettség szintjén egy konkrét 
vállalatra, amikor csődbe megy. A benne tárgyiasult 
energiák nem képesek többé az eredeti módon 
funkcionáltatni a céget. Ezért:  

-felszámolják: Megszűnik a funkció és rendszere; a rendszert működtető 
energiák szétáramlanak. Pl.: 

- a dolgozók máshova mennek dolgozni, 
- a különböző eszközöket, gépeket, építményeket, pénzeszközöket stb., 

megvásárolják és más rendszerbe rendszerezve hasznosítják. 
-  mint többé használhatatlant kidobják  
- eladják: a funkciót és rendszerkomponenseit új cél és új szükség-

lehetőség igények szerint átszervezik. 
A maga szervezettségének megfelelő szinten sajátosan minden létezőnél 

hasonló a helyzet. 
 
 
Máthé János: Az anyag szerkezete. A modern fizika alapjai. 

c. könyvében idézi a Chatelier-Braun elv minden ARSZO-ra 
általánosítható megállapítását. (Műszaki Könyvkiadó. 1979. 367. old.) 

A tendenciát a Curie féle paramágneses törvény is 
illusztrálja. Lényegében a hőmérséklet csökkenésével az 
"anyagi" szervezettség növekedését elősegítő erők, a termikus mozgás 
erőit meghaladják.  

 
Az Ősrobbanást követő termodinamikai küszöbszintek 

hőmérsékleti sávjai: 
Mai felfogás szerint kb. 15 milliárd évvel ezelőtt történt az 
Ősrobbanás. Hőmérséklete meghaladta a 100 milliárd fok C-t. Az egész 

Univerzum csaknem tiszta energiávávált. Az ezt követő  "időpontokban" 
és hőmérsékletken létre  jövő energiaszerveződések, tárgyiasulások és 
tovább szerveződési folyamatok: 

- 1/200 mp 100 milliárd fok C: fotonok, elektronok, pozitronok stb. 
- 1/20 mp 30 milliárd fok C. 
- 1/1 mp 10 milliárd fok C. 
- 3 perc múlva 1 milliárd fok C: protonokból, neutronokból kialakuló 

atommagok, fény, 73% hidrogén atommag, 27 % hélium atommag. 
- Néhány ezer év múltán az elektronok atommagokhoz kapcsolódtak. 

Hidrogén és hélium atomokat hoztak létre. 
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- Később csillagászati változásokkal nitrogén-, szén-, oxigén-, 
sziliciumatomok keletkeztek. 

- A gáz csomósodni kezdett és kiváltak az Univerzum galaxisai és csillagai, 
stb. 

- A mi Tejútrendszerünk kb. 10 milliárd éve-, és a Naprendszer kb 6 milliárd 
éve keletkezett, és így tovább,pl.: a Földünk esetében a fejlődés, illetve 
a továbbszerveződési folyamat fontosabb állomásai: kb milliárd  
években:  

- szilárd földkéreg4.5 
- az első életnyomok 3.5 
- az első őssejtek3.2 
- algák: fotoszintetizálók  2.5 lélegzők 1.6 
- soksejtüek 1.0 
- gerinctelenek0.57 
- növények, rovarok 0.43 
- erdők, hüllők0.34  
- emlősök0.23 
- előemberek 0.005 milliárd évvel ezelőtt alakultak ki.  
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 foglaltakat. 

 
J. I. PARNOV: A végtelenek keresztútján c. könyvéből 

Werner von Heisenberg idézetek. (Kossuth Kiadó, 1971. 
162 és 164 oldalak.) 
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1 IRODALOMJEGYZÉK (I.) 
Mindent felhasználtam ami a kezembe került, amit meg 

tudtam szerezni, aminek az olvasására időt tudtam 
szakítani. Minden gondolatot; amelyhez hallás-látás- 
olvasás réven jutottam, amelyek megmutattak a múlltat, 
jelent, jövőt, amelyek biztatást adtak e munka 
megírásához A pozitív és negatív tapasztalatokat 
egyaránt hasznosítottam. 

Az irodalomjegyzékben a szövegben szerző es író szerint 
nem említett könyvekre is utalás tálalható Az ismereteket 
pozitív és negatív következtetésekkel esetleg 
átrendezve, vagy figyelmen kívül hagyva hasznosítottam. 

1 Ambarcumjan V. A.: Az Univerzum kutatásának filozófiai 
kérdései Gondolat, Bp. 1980. 

2 Ágh Attila Tudományos technikai forradalom es 
művelődés. Magvető Kiadó, 1977. 

3 Balogh Béla. A végső valóság. Harmadik kiadas. 
Bioenergetic Kft. 2001 

4 Barabási Albert-László: BEHÁLÓZVA. A hálózatok új 
tudománya. Kiadta a Magyar Könyvklub, Bp. 2003 

5 Barrow, John D.: A Világegyetem születése. Kulturtrade 
Kiadó, 1994. Fordította: DR Both Elődi. A mű eredeti 
címe: The Origin of the Universe. 

6 Barrow, John D.: A fizika világképe Akadémiai Kiadó 
Buda-pest, 1994. A fordítás az alábbi kiadás alapján 
készült: John D. Barrow: The World within the World. 
Osford University Press 1990, Fordította: Fejes Erzsébet 
es Henczel Laszló Lektorálta: Fehér Marta. 

7 Bartlett, F. C.: Az emlékezés. Gondolat Budapest, 1985. 
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: F. C. Bartlett 
Remembering. A Study in Experimental and Social 
Psichology. Cambridge University. 

8 Dr. Bánki M. Csaba: Életünk és az agy. Biográf Kiadó, 
1995. 
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9 Benedek István: A tudás Útja. Magyar Könyvklub. Bp. 
1994 

10 Bergson Henri: Temető fejlődés. Kiadta a Magyar 
Tudományos Akadémia, Bp. 1930. 

11 Bernal John D: Tudomány es történelem. Gondolat, 
1993. 

12 Bertalanffy: Az általános rendszerelmélet problémai... 
In: Kindler J.-Kiss I. (Szerk.) Rendszerelméleti válogatott 
tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1979. 

13 Bertalanffy Ludwig von: … ám az emberről semmit 
sem tudunk. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Bp. 
1991. 

14 Békés Gellért: Istenkeresés. Új utak a mai teológiában. 
Szent Gellert Hittudományi Főiskola, Szent Gellert 
Egyházi Kiadó, Pannonhalma. 1991. Egyházi 
jóváhagyással. 

15 Bibler, V. SZ.: Alkotó gondolkodás. Gondolat kiadó, 
1982. 

16 Blickle Tibor: Anyag es hőátadási rendszerek 
matematikai modelljei. Műszaki, Bp. 1977 

17 Bognár János: Elemző kémia. Tankönyvkiadó, Bp. 
1979.  

18 Bohr Niels: Atomfizika es emberi megismerés. Gondolat, 
Bp. 1984. 

19 Bolberitz Pál: A metafizika alapjai. JEL Kiadó 2000. 
20 Bolberitz Pál: LÉT ÉS KOZMOSZ (Az anyagi világ 

keresztény szemlélete) Ecclésia Budapest. 
21 Brockman, John: A következő 50 év. A tudomány a 

huszonegyedik század első felében. Vince Kiadó 2001. 
22 Brooks J.-Shaw G.: Az élő rendszerek eredete es 

fejlődése. Gondolat, Bp. 1981. 
23 Bruckner Győző. Szerves kémia. Tankönyvkiadó, Bp. 

1979-82. 
24 Capra Fritjof: A FIZIKA TAÓJA. A modem fizika és a 

keleti miszticizmus közötti párhuzam feltárása. Tericum 
Kiadó. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: THE 
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TAO PHYSICS Flamingo edition published by Fontana 
Paperbacks, 1990. Fordította: Pavlov Anna, Dankó 
Zoltán.ű 

25 Castler Alfred: Az a különös anyag. Gondolat, 1980. 
26. Csányi Vilmos: Magatartásgenetika. Akadémiai, Bp. 

1977 
27. Csányi Vilmos: Kis etológia I. Gondolat, Bp. 1985 
28. Csányi Vilmos: Kis etológia II. Gondolat, Bp. 1986 
29. Csíky Lajos: Hit, remény, szeretet. Imádságok és 

elmélkedések. Harmadik javított kiadás. Bp., 1892 
Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája. 

30 Davies, Paul: Az utolsó három perc. Feltevések a 
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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. 
 I./…= Irodalomjegyzék szerint a könyv  sorszámozott kötetében 

olvasható,  
pl.: (I./120./48. o.)  Irodalomjegyzék sorszáma = 120. Neumann 

János: Számítógép és az agy. 48. oldalán olvasható.  
 E kötet 14-19 fejezeteiben megjelölt könyvekből oldalszámra 

hivatkozással vastag betűvel írt idézetek olvashatók. A 
kapcsolatos vékonybetűs írások az Új TF észrevételei, 
megjegyzései. Hiánya tudomásul vételt-, egyetértést vagy 
későbbi összevont 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 munka 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, önmaga 
számára Szubjektív Objektum SZO, = Szubjektum Az Új TF 
felfedezése. Bármely létező /É/ megnevezésére alkalmas 
általános individuális összefüggésrendszer folyamat. Az 
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objektumok, egymással Szubjektumokként kommunikálnak és 
érvényesül a Szubjektumobjektum relativitás /É/, a Rendszer 
rendszerkomponens relativitás /É/, a mikromakro relativitás É/.  

Lét- működés- és szervezettségformáik végesek. Energiaváltozás 
hatására, jönnek létre és  változnak. Változásuk végtelen 
energiarendszerfolyamat. Véges létformáik magukban 
hordozzák a végtelen létet. 

Bármely konkrét térben és időben elhelyezkedő ARSZO – 
környezeti együttműködés folyamattal összefüggő– tradícionális 
múlt láncolattal rendelkezik. Téridőszervezettség 
jelenfolyamatának „jelenpillanataiban“ kozmikus útja jelenbe 
integrált tradícióinak csúcsa: a kozmikus kódja (É). 

~céltartalma: a létszükséglet; a környezetváltozással együtt járó 
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, 
amelyek folyamatában a környezetével együttműködő lét- 
működés- és szervezettségformájuk-, funkciójuk-, megnyilvánul 
és változik, 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-, 
képesség amely “téridőszervezettségfunkció pillanatának” 
folyamatában  érték-többletet előállító változó rendszereként 
létezik tovább, és működik együtt környezetfolyamataival. 
Másrészt a létezők története során az értelem és a képességek 
mind bonyolultabbakká váltak. A kialakult képességek 
kölcsönhatás változást érzékelni-, értékelni-, alkotni tudó 
képessége potenciális civilizációs energia. A szükségletek 
megoldása érdekében az ARSZO munkavégző képessége. 



227 
 

A természeti értelem, gondolkodásgondolattudástudat
szubjektív aktivitás a jövő szolgálatában a Szubjektum kritikus 
cselekvőképessége a létezés szorító viszonyai között. A 
Szubjektum és célszerű képességeinek bővített újraelőállítása 
minden alkotás, minden hatékonyságnövelés előfeltétele (8. f.). 

Felmerül a kérdés, hogy a civilizációs energiával elért többlet érték 
viszonylatában az energia megmaradásának törvénye hogyan 
képes helytállni, ugyanis 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 
memóriába és környezetébe tárgyiasított többlet tudás az új 
ismereteket  korszerűbb célrendszerbe szervezi, stb. Ezzel 
olyan további új értékek alkotását teszi lehetővé, amelynek 
működtetése is konkrét értéktöbbletet állít elő a hasznosítás 
során.  

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 = ERSZF, = minden ami létezik. Az egész 
Világmindenséget és minden rendszerkomponensét átfogó 
általánossága 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-, hatás- és változás viszonyok 
összességét átfogják; sajátosan az Embert is, annak minden 
értékével.  

- a Szubjektumok és környezeteik együttműködésének szabályozó 
eszközei.  

- A létszükséglet „emberi közösségi” méretű eltérített kifejezője a 
piaci érték. A rendszer a saját létszükségletének megfelelő 
téridőben-, szervezettségbeni értékviszonyt kénytelen 
összhangba hozni a közösség téridőben általánosított piaci 
értékviszonyával. 
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érték- és értékítélet: összefügg azokkal az információkkal, 
amelyeket 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. 
Önmegvalósításuk, mint legfontosabb értékük jelenti létük; 
egyetemes értékfolyamatuk szubjektív kényszerválasztásos, 
jövőt alkotó vezérelvét. 

Az ARSZO “belső” környezetének rendszerkomponensei feletti 
hatalmi szervezet. Ez irányú működésének fontos feltétele, 
hogy rendszere érdekeinek megfelelően képes legyen 
befolyásolni belső környezete objektumainak értékválasztásait. 

Ezen belső viszonyok közötti létezés fenntartása olyan 
együttműködést 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 magasabb 
szintű ARSZO-nak működésében szubjektivitása és a 
kölcsönös érdekek 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. Szubjektív értékítéleteit ennek megfelelő 
korlátozottsággal alakítja; működési lehetőségei is hasonlóan 
korlátozottak. 

érzékelés: Az ARSZO a szervezettségének, funkciójának érzékelő 
aparátusának, természeti értelmének és memóriájának 
képességei, valamint a Szubjektumobjektum relativitás /É/ 
határozzák meg a megismerés szubjektív képet alkotó 
lehetőségét. A szervezettség minden szintjén az ARSZO 
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kozmikus kódjában rögzített emlékei alapján érzékel. 
Környezetét, történeti természeti nyelvei szerint ismeri meg. A 
Szubjektum funkciójának és szervezettségének megfelelő 
„fizikai”, kémiai-, biológiai-, közösségi, „társadalmi”, stb. 
érzékelés sajátos természeti nyelvek és kommunikáció útján 
történik.  

érzéklet: Az érzékelt hatás memorizálása. A Szubjektum-objektum 
viszony és relativitás /É/ szerint minden mindennel összefügg. 
A hatások érzékletei szimbolizáltak és korlátozott körűek. 

fejlődés kényszer: A végtelen környezetváltozás, mint orientáló 
kényszerfolyamat a ± változás kényszerét is magával hordozza 
mind az ARSZO, mind a környezete számára. A 
környezetváltozás orientáló hatása és az ARSZO 
problémamegoldása örökölt ismereteihez képest a céljának 
megfelelő  értéktöbbletet is közvetít környezetébe, stb. 

genetikai tradíció, ld.: információ örökletes /É/. Jelenbe integrált 
összessége a létező kozmikus kódja /É/. 

gravitáció: térenergia, amely az Ősenergia végtelenségével 
egyidős; az energia elválaszthatatlan tulajdonsága. A 
gravitációs kölcsönhatás energia-tömeg-függő mértékben 
minden szervezettség minden létezőjére hat, a tömeg nélküli 
részecskékre is, amelyeknél helyzeti energiájuk a tömegük 
alapja. Univerzumunkban a rendszerrendszerkomponens 
(önmaga számára rendszer) folyamatok és kapcsolatok átfogó 
hierarchikus rendjében a tágulási és szűkülési időszak 
jellemzőinek figyelembevételével a mind nagyobb tömegű 
tárgyiasult energiarendszerek gravitációs hatásai 
összegeződnek. Így Univerzumunkban nagyon nagy mértékű 
energiák a makro-, illetve a kozmikus világban tapasztalhatók. 
Az Ősszubjektumban-, az EGY rendszerben éri el az 
energiasűrűség és a gravitáció maximumát, amelyhez 
közeledve az Ősrobbanás után keletkezett kölcsönhatások és 
szervezettségi szintek lét- működés és szervezettség 
formáikkal együtt megszűnnek létezni.  

hatásérzékelés: Környezetváltozás, helyzetfelmérés, 
összefüggés-keresés, összehasonlítás, helyzetkép, 
következtetés. A Szubjektum jelenfolyamatának 
„jelenpillanataiban” külső- és belső környezeti információ, amely 
létszükségletet indukál.  
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hit: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,…” (Az 
Újszövetség 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./88./15. o.). 

információ: Az ARSZO és környezete közötti együttműködés; 
természeti kommunikáció- természeti nyelvek közvetítésével 
bonyolított 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 
környezettel egyeztetett természeti nyelveken. Ezekre 
emlékezik és ezeket használja fel korszerű problémáinak 
megoldásához. Emlékezeti tudás nélkül nincs működés. 

Az emlékezés olyan örökletes képesség, amelynek segítségével, 
az emlékek potenciális állományából újra felidéz és 
érzékelhetővé teszi a korábbi ismereteket  4. f.  

jelenpillanat nem létezik, miután a jelenfolyamat egy pillanatra 
sem áll meg. A szóhasználat: képzett „pillanat“, amelyet 
összehasonlítás-, következtetés céljára a megfigyelő kiragad.  

Jel-jelrendszerek: A környezettel való együttműködés  a 
természeti kommunikáció, természeti nyelvek, jelrendszerek 
közvetítésével történik. Jelrendszer minden 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 
objektum) viszonyban fordulhatna elő, de az nem véletlenszerű, 
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Csupán 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, 
ahogyan előzetesen eltervezték, annak a Szubjektumobjektum 
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 egymásra hatás 
információcsere. A Természet általánosságában ebben a közös 
folyamatban realizálódik a természeti kommunikáló 
együttműködés, kölcsönös változásokkal. Természeti nyelvek:  
jelrendszerek közvetítésével történik a nyelvi szervezettség 
sajátos színvonalán. 

korszerűség: önmaga számára; téridőszervezettségfunkció 
folyamata „jelenpillanataiban” nyilvánul meg. Azonban ezek a „
pillanatok” alkalmasak a létező múltjával összefüggő kozmikus 
kódjának és jövője kezdeti feltételének kifejezésére is. 

környezet: A Szubjektumhoz kapcsolódó korlátozott körű tér, -idő, 
-szervezettség folyamat. 

~ belső: Belső rendszerkomponens rendszer folyamatainak-, 
létfeltételeinek-, és viszonyai működésének 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 
feszültségével, más-más távolságból és távolságkorrekciókkal, 
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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 korlátozottsággal alakítják ki. 
Működésüket is ennek megfelelően formálják. A távolság 
növekedésével érvényesül a környezet relativitása. 

~ változás: A külső- belső objektumokba és viszonyaikba 
tárgyiasult energiák változásfolyamata. Folyamatosan 
változtatják a Szubjektum léthelyzetét ezzel befolyásolják a 
Szubjektum és környezeteinek  változásait.  

~tel való együttműködés kényszer: Minden létező környezet-
folyamatainak hatása alatt áll, amelyekre változó helyzetében 
reagálni kényszerül. Ennek során tanulással, mind újabb isme-
retek-, mind újabb, fejlettebb és bonyolultabb, –szervezettebb– 
rendszerek alakultak ki, mind alkalmasabb problémamegoldó 
képességekkel, szabadabb cselekvő magatartásokkal. Az 
energiaáramlás irányának jelenlegi folyamatában növekedtek a 
természeti értelmi képességek, a döntések szabadságfokai, a 
szubjektív aktivitás. Ld.: a 6. fejezetben.  

kozmikus kód: kozmikus útján az ARSZO jelenpillanatáig tartott 
története önmaga és környezeti múltja együttműködésének 
jelenbe integrált tapasztalatairól. Funkció, lét- működés- és 
szervezettségformák, természeti nyelvek, környezeti helyzetek, 
stb., stb. Természeti értelme munkájának segítése a jövő 
érdekében. Az ARSZO egésze tárgyiasult memória, amely jövő 
kezdeti feltétele. Az Új TF felfedezése. 

kozmikus út: Univerzumunkban minden létező kezdete 
Ősszubjektumunkig vezethető vissza. Ősszubjektumunk 
Ősrobbanásától bármely ARSZO jelenpillanatáig szerveződött 
sok áttételes út. Az Új TF felfedezése. 

kvantummechanika: Minden létezés és viszony állandóan változó 
tárgyiasult energiarendszer folyamat. Állapotból állapotba 
vezető átmenet. A kvantummechanika a létezők múltbeli 
tényezőinek a jövő valószínűsítésére való felhasználása. A 
kiszámított valószínűség oksági alapon áll, nem a véletlen 
terméke. Nem mikro- és makro létezőkkel kapcsolatos állítás. 
Alaptényezői a Szubjektum (megfigyelő)objektum (megfigyelt) 
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viszonyban keresendők. A buddhista Asvaghósa: A hit 
ébredése. c. munkájában olvasható: a valóságot “ilyenségként” 
tapasztaljuk. 

Statisztikus rendszer (csoport = képzett rendszer) komponenseinek 
a vizsgálat céljával összefüggő lényeges tulajdonságainak 
értelmezése sajátos módszerekkel és matematikai 
műveletekkel. Véges- végtelen és részeként folytonos-, sajátos 
csoportok-, tömegközpontú rendszerek-, és 
rendszerkomponens folyamatok-, sajátos összefüggései 
térbeni-, időbeni-, szervezettségbeni eltolások lehetőségével.  

Ajánlott irodalom: Neumann János: A kvantummechanika 
matematikai 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 BohrKramersSlater 
elmélet- Később Heisenberg és Max Born értelmezésével 
szemben az energia megmaradást bizonyította: “Bay Zoltán 
elektronfoton ütközésben az energia és lendület 
megmaradásának pontosságát még százszorosra fokozta. 
Ezek tehát szigorú megmaradási törvények, nem csupán 
statisztikus átlagban érvényesek. Bothe Nobel-előadásában 
büszkén idézte Bay Zoltánt aki a koincidencia általa mért 0,001 
másodperces pontosságát 0,000 000 000 01 másodpercre 
javította! 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 
megfigyelőre vagy adott megfigyelő más-más tér, idő, 
szervezettség, 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 
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energiarendszerfolyamatban ARSZO-ként nyilvánul meg. A lét 
általánossága a létező sajátosságában érvényesül. A lét és 
létezés energiaváltozás-folyamata végtelen, konkrét 
megjelenési létformái azonban végesek. A létezésfolyamatban 
a véges és a végtelen egységfolyamat. A véges létformák 
magukban hordozzák a végtelen létet. 

~-működés-, szervezettség-formák egyedei a létezésfolyamat 
örökölt láncszemei. Előzményük és folytatásuk van. 
Univerzumunkban ezek kialakulása az Ősrobbanással 
kezdődött 7. f. 

létezés a létező jövőbe tartó jelenfolyamata (téridőszervezettség-
folyamat). A változó környezethez való szüntelen viszonyulás 
folyamat. Energiarendszer folyamat, 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 
során önmagában és környezetében tárgyiasítja. Ezzel a 
megértéshez 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 
környezet befolyásolja az egyedi érték választásokat és egyben 
biztosítja alrendszerei számára a tájékozódás és a 
szükségletüknek megfelelő bővített önmegvalósítás 
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lehetőségeit. Létezésének folytonosságát a környezeti 
közösségi kommunikáción keresztül a közösségi rendszerek 
őrzik meg. Átadják az utódoknak azt, amit az elődök 
megoldottak. 

~jelenségek téridőszervezettség ábrája minden létező „
nézőpontjából” eltérő képet mutat. A helyzetváltozással 
összefüggő létszükséglet minden létező tér-, idő-, 
szervezettségében és a környezetben betöltött funkciójában 
sajátosan, más-más igényekkel és feszültségekkel jelentkezik. 

folyamatot szervező természeti értelem, az együttműködő 
komplex természeti nyelvek és szervezettségük a genetikai 
tradícióval együtt fejlődtek a maguk fejlődési „útvonalán” a 
korszerű ARSZO kozmikus kódjának színvonalára. 

Ennek az útvonalnak mérhetetlenül sok döntéspontja, 
útkereszteződése 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 
rendszerében a környezeti feltételek között-, azokkal 
együttműködve önmegvalósúlni. A létezés jelenfolyamattal 
összefüggő funkcionális energiarendszerfolyamat, amely tér-
idő-szervezettség környezeti koordinátarendszer folyamatokban 
helyezkedik el. A környezet-változás által gerjesztett –a 
létszükséglet feszültségében megnyilvánuló- energia 
működtető hatására, jelenfolyamataik téridő-pillanataiban 
realizálódik.  

létező = energiarendszerfolyamat = ARSZO = 
rendszerkomponensrendszer = önmaga genetikai tradíciója. 
Önmaga számára Szubjektum, minden más számára objektum. 
A környezetekkel való együttműködés során 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, létszükséglet 
folyamataikkal, szubjektív aktivitásukkal, saját környezeti 
együttműködés folyamataikban létrejött komplex természeti 
nyelvrendszereikkel, kozmikus kódjukkal. Mindezek 
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Univerzumunk hierarchiájában –funkciókkal rendelkező 
rendszerkomponensekként– valósítják meg önmagukat 
tradicionális láncolatuk csúcsán, környezeti tér- idő 
szervezettség folyamatban, saját téridőszervezettségfunkció 
folyamattal. Minden létező a környezeti funkció-, a lét-, 
működés-, szervezettség formája megismerése és környezeti 
helyzete mértékében fogalmazható meg. Ezáltal valamilyen 
logikai rendben 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 viszonyulás folyamat. Energiarendszer folyamat, 
amely a létezőt folyamatos újjászületésre; állapotból állapotba 
jutó változásra, energia tárgyiasulásra és tárgyiasításra 
kényszeríti. A folyamatos egyensúlyi stabilitáshiánnyal 
összefüggő dinamikus működés a változásának 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 
téridőszervezettségfunkció helyzetét. 

létszükséglet a környezetváltozással összefüggő környezeti 
együttműködés szubjektív konzekvenciája; a jelen állapottól 
való eltérés 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 
energiafeszültségeként változtatja, működteti, szabályozza a 
Természetet és annak minden komponensét. Természetesen 
az Embert is. 

memória:  Az ARSZO és környezetének egésze.  Az Új TF 
felfedezése. 

mikromakro relativitás: Közöttük általános határvonalat keresni 
meddő próbálkozás, mert e fogalmak által meghatározandó 
nagyságrend megfigyelőfüggően relatív. Az Új TF felfedezése. 
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Mindenség, Világegyetem, Univerzum I./90./39. o.  
Mitologikus világkép:  Komoróczy Géza írásából: "Az ókori keleti 

kultúrák világképe mitologikus volt." "A mítosz volt az a tudat 
forma, az a gondolkodásmód, amelynek törvényei szerint 
megfogalmazzák általánosító ismereteiket, vélekedéseiket 
magyarázataikat." "... a mitologikus világkép az emberi 
gondolkodás, megismerés történetében a tudományos 
gondolkodás kezdeteit megelőző hosszú korszak 
világmagyarázata." "... a közvetlen tapasztalással elérhetetlen, 
megismerhetetlen dolgok, jelenségek megismerését célozza..." 
(I/164/185-186. old.). 

Működés: A SZO értékracionális „cselekvésfolyamata” 
értékstruktúrált környezetben természeti kommunikáció útján 
„természeti nyelvbeszéd” segítségével.  

nyelvi szerveződés: Mindenfajta működés nyelvi szerveződéssel 
jár. Ennek során a Szubjektum szelektív és generalizált 
kapcsolatrendszerben elvonatkoztatás segítségével mindent 
átkódol és egyben a tényleges hatást a környezettel egyeztetve 
szimbolizálja. Ez az a közös kód, amely a természeti 
nyelvekben tárgyiasul és amelyet mind a Szubjektum, mind a 
környezete megért. 

Öndetermináltság: Az a lét-, működés- és szervezettségforma 
komplexum, amely a létező jelenéig tartó kozmikus útján a 
kozmikus kódjába alakult ki környezeti együttműködés 
folyamatban. Folyamatában a jelen múltjának 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. Téridőszervezettség folyamata végtelen, a 
tér-, idő-, szervezettség változásfolyamatával együttműködően. 
Végtelenségének 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 tényelemek mozaikszerű 
összeillesztése is segít a megoldáshoz.. 
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~önmozgása során valósult meg Ősszubjektumunk –jelenlegi 
Univerzumunk- és rendszerkomponenseinek generatív 
univerzális– alaprendszere és alkotó- értelmes 
együttműködése.  

Ősrobbanás /más néven a Nagy Bumm/. Ősszubjektumunk az 
Ősrobbanás „téridőpillanatában” minimális terjedelmű, 
maximális energiasűrűségű, maximális sebességgel forgó 
minimális pont-szerű térben helyezkedett el –a maga szubjektív 
centrumával, értelmével– mint Univerzumunk „magja” és 
„csírája”. Előrehaladó mozgása a maximális energiasűrűséghez 
közeledve szintén forgássá alakult, hozzájárulva az 
antigravitációs erők energiájához. 

Az EGY rendszer egyidejű antigravitációs erői antigravitációs 
Ősrobbanást idéztek elő. A maximális sebességgel forgó tere a 
gyorsuló tágulás időszakába lépett, majd fokozatosan, a 
gravitáció ellenerői a tágulást és forgást lelassították. Eközben 
hőmérséklete a 100 MD C-t meghaladó értékről, kezdetben 
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 
saját környezetükben kialakult és funkcionáló-, a 
környezetváltozással összefüggően tovább változó– külön-
külön ARSZO-kká, saját világrendszerekké alakul. 

Ezek, környezeteik összefüggésrendszer változásának 
megfelelően követték az Ősrobbanás lökésének vezérfonalát. 
Minden létező környezetén át közvetítések révén egymáshoz 
kapcsolódik és az Ősrobbanás óta tartó energiaáramlással járó 
változásoknak enged. Ennek során pl. a 
hőmérsékletcsökkenéssel 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 
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kezdet a következő Univerzum Ősszubjektuma, az EGY 
rendszer. Amikor az energia maximális energiasűrűséggel, 
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 
meghatározó iránya és az a helyzetkép, amely közvetítések 
révén minden létező jelenpillanatáig kialakult. Univerzumunk és 
minden része pillanatrólpillanatra fölemészt valamit abból az 
energialökésből, amelyet az Ősrobbanás indított el. 

Problémamegoldó alkotás: Bármely ARSZO korszerű 
szervezettségének, értelmi színvonalának, komplex természeti 
nyelvrendszerének, kialakulása szerves kapcsolatban áll a 
probléma megoldások és alkotások egymásba fonódó 
láncolatával. Amely minden Szubjektum számára jelenbe 
integráltan korlátozott mértékben magában foglalja az 
Ősszubjektum és a saját téridőszervezettségfunkció folyamat 
pillanatai közötti genetikai történet vezérfonalának minden 
állomását, és miriádnyi problémamegoldását.  

reakció-létszükségletakció: az ARSZO kommunikációja 
során 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 
fennmaradásának-, bővített önmegvalósításának sikere 
érdekében szubjektív együttműködés a környezeteivel.  

A Szubjektum létszükségleteinek realizálására a célhoz vezető 
legmegfelelőbb megoldás érdekében olyan emléknyomokat keres és 
választ, amelyektől sikert vár. Majd társítással korszerűsíti-, tanulja meg 
és akcióként alkalmazza a szubjektív célhoz vezető legjobbnak vélt 
megoldást. 

rendszer, rendszerkomponens a Természettudományban 

korábban 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. 



240 
 

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 
érdeklődésük szerint eltérő jövőbeható értékítéleteket 
alkotnak. 

rendszerrendszerkomponens relativitás: Az Új TF felfedezése. 
Az Univerzum hierarchikus rendben működő 
rendszerkomponensek rendszere. Azonban minden 
rendszerkomponens önmaga 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 funkcionális feladatokat látnak el. 

szabályozás: Az értékek /É/ a Szubjektum és környezet 
együttműködésének szabályozó eszközei. Az 
értékkommunikáló érték-szabályozás a Természet egész 
rendszerének irányító alap-követelménye. 

Szubjektív aktivitás: .Az Új TF felfedezése. Az ARSZO 
szubjektivitásával összefüggő hajtóerő. Az örödik kölcsönhatás. 
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; 
látszólagos önzetlensége is közvetve a szubjektív érdekét 
szolgálja. A szubjektív aktivitás a domináns, amely minden 
létező elválaszthatatlan sajátja, ld. még: a fizika területéről I. 
/92./4.f., I./182./749.).  

Szubjektív Objektum röviden Szubjektum. Önmaga számára 
minden 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 
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rendszer, amely saját érdekében szabályozza belső 
környezetének rendszerelemeit. Olyan értékrendszer, amely 
önmaga számára alapvető értéket képvisel és amelyet a 
környezet folyamatok által indukált létszükségletek 
feszültségében kifejezett energiák működésre kényszerítenek.  

~múltjának emlékezete. A létezése során szükségesnek 
minősített –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. 

Azonban az ok-okozat elve nem sérül és nem kap teret a véletlen 
sem.  

~„tevékenységeit” szervezettségének és funkciójának megfelelő 
természeti értelme irányítja, a környezet- és helyzetváltozás 
orientációja-, a szükség feszültsége- és a szubjektív aktivitás 
hatása alatt. 

~tradíciójának láncolata: Az Ősrobbanást követő kifejezhetetlenül 
sok rendszer és rendszerfolyamat tradíciós láncolata közül pl. az 
emberi Szubjektum tradíciójának láncolata –durva 
megközelítésben– a saját kisebb környezetéhez, nagyobb 
környezeteihez: a Föld, a Naprendszer, a Tejútrendszer-, — az 
Ősszubjektum láncolatához kötődött. Alakult ki funkciója, 
szervezettsége, értelme, civilizációs energiája komplex 
természeti nyelvrendszerei és kommunikációs lehetőségei.  

Szubjektumobjektum relativitás: Az Új TF felfedezése. 
 A Szubjektum = Szubjektív objektum “egy” rendszer és nem 

választható külön egymástól. A Szubjektum külső környezeti 
funkcióval rendelkező saját létrendszer, olyan energiarendszer-
folyamat, amely külső- és belső környezetfolyamatokkal 
működik együtt. Számára környezeteiben minden objektumként 
funkcionál. 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 rendszerkomponensek 
önmaguk számára Szubjektumok kommunikálnak környezeti 
objektumaikkal. Csakhogy önmaguk számára ezek is 
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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, 
időfolyamat, szervezettség folyamat. 

~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 színvonalon– 
minden létező értelmes. A Természet hierarchikus rendjében az 
értelem működése Szubjektumhoz kötött I./90./1-2. f.). Az Új TF 
köteteiben gyakran használtuk a “természeti értelem” 
megnevezést, mert struktúrája komplex felépítésű.  
Univerzumunkban nem létezik ARSZO-tól független értelem és 
értelmes működés.  

kvantummechanikája: Az Új TF felfedezése. A 
kvantummechanikát nem az Ember találta ki, már az 
Ősrobbanást követően felismerhető. Egyes elemeire nagyon 
régen az Ember is rájött: pl.: az upanisádok jelenségvilágnak, 
Buddha “ilyenségeknek” nevezte őket. Kant szerint a külső 
ingerek keltette /.../ érzetekből /.../ adódó szemléletek /…/ csak 
jelenségek.”  

A természetben nincs ilyen név, azonban a funkció beazonosítható. 
A megfigyelő ARSZO-k és a megfigyelt külső- belső környezeti 
objektumok viszonyában tapasztalható jelenségvilág ilyenségei 
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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 
mélység- 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 orvosoknak ne 
kelljen megtanulniuk 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.  

természetes emlékezet: Minden létező „jelenpillanatában” 
önmaga kozmikus útjának megfelelő komplex memória; 
emlékkép kozmikus kód. Benne nyilvánul meg múltjának 
minden tudatos- és tudatalatti emléke.  Ennek során a 
környezeti működésének megfelelő minden esemény és 
tapasztalat önmagában; ─a szükség mértékében─ tárgyiasult 
komplex emlékezetté-, téridőszervezettségfunkció kozmikus 
kód folyamattá alakul. A jelenfolyamatban a memória-, az 
emlékezet emlékképei a konkrét létező képességei- valamint 
természeti törvények mértékében előhívhatók. Ld.: bővebben 4. 
f. 

természetes tervszerűség elve: ld.: természeti alkotás és 
tervezés módszerénél. 

természeti  
~alkotás és tervezés módszere: Minden létező és viszonya az 

Ősenergiából ered. Az ARSZO a környezettel összefüggően 
változó olyan energiarendszerfolyamat, amely magatartást 
kényszerítő 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 feszültségében 
teremtődik; a tervezés célja a célérték.  



244 
 

Az önmegvalósítás, –a változó feltételekhez való mind sokoldalúbb 
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 
korszerű ARSZO a kozmikus kódjával.  

Az ARSZO kozmikus útja emlékeinek jelenbe integrált tára, amely 
összefonódik a környezet és a közösségi létezés tényezőivel. 
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 
megvalósítására”. 

~civilizációs energia: ld. Civilizációs energiánál.  
~értelem - tudás - tudat: –a természeti intelligencia, illetve a 

civilizációs energia– a természeti tudásképességek 
szerkezetét, szervezettségét jelölő fogalom. Az ARSZO-kkal 
együtt járó 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 együttműködés fejlesztettek ki és fejlesztenek 
tovább problémamegoldás céljából. (8. f.)  

A Lét funkcióba tárgyiasult individuális energiarendszerfolyamat 
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. 
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Minden létező-, létezés-, viszony- és hatás kódolt információ, 
kódolt tudás. Megismeréséhez dekódolni kell, vagyis meg kell 
tudni érteni. 

A Szubjektum természeti értelmének együttműködése környezetei 
lét- működés- és szervezettségformáival emlékezeti tudáson 
alapul. A korszerű tudás megelőző tudásra épül és 
működtetése bővülő tudással jár. Az események tartós 
ismétlődése 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 múlt 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 
tárgyiasult. 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 helyzeteikkel 
összefüggő értékfeszültséget. 

~funkció: Minden létrendszer korábbi lét-, működés- és 
szervezettségformáinak jelenbe integrált funkcionális állapota, 
képességeinek, helyzetfolyamatának funkcionális 
meghatározottsága. A környezetben célszerű működés 
alakította és alakítja a Szubjektum rendszerében memorizált 
tulajdonságokat, amelyek jelenbe integrált célszerűsége a 
funkcióban –sajátos mozgásszervezettségében– nyilvánul meg. 
A funkcionálás az ARSZO környezetében kifejtett 
tevékenysége. A Szubjektum szervezettségi színvonalán 
működnek a funkcionáláshoz szükséges megismerő és 
„cselekvő” kapcsolat folyamatainak mozgás-rendszerei. I./89./2. 
f.).  

 fejlődés törvénye: A létezésfolyamatban a környezetváltozás 
hatására a korábbi rendből  értéktöbblettel növelt korszerűbb 
rend keletkezik. 
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~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 
végtelenségével egyidősek. Okuk a létezés, feladatuk a 
létezés-folyamatok együttműködésének és szabályozásának 
közvetítése. I./89./6. f., a természet kvantummechanikája (É).  

~létezők: Univerzumunkban a környezetükben létező-, belső 
környezettel is rendelkező-, természeti értelemmel tárgyiasított 
értelmes alkatrészek együttműködő rendszerkomponens 
rendszerfolyamatai. Absztrakt Reális Szubjektív Objektumok 
ARSZO-k, önmaguk számára Szubjektív Objektumok SZO-k = 
Szubjektumok. 

~létforma: A létezők létfolyamati végtelenek, létformáik azonban 
végesek.. Mindenhol ugyanazon alapelvek szerint épülnek fel 
és sajátosan működnek, változnak a környezeteikkel 
együttműködve. 

A létezésfolyamatban az ARSZO minden korszerű létformája 
„örökölt” láncszem. I./93./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-
szervezettség környezet-, a téridőszervezettség folyamat-, stb. 
viszonyok kifejezésére, kommunikációjára, rendszerező 
elhatárolására is alkalmas. Ezek megfelelő természeti tudás 
segítségével természeti matematika nyelvén értelmezhetők és 
megfejthetők. 

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 
számokra, műveletekre, függvényekre redukálni. 

Erdős Pál Wolf-díjas matematikus véleménye szerint: “A 
matematikai tételeket nem kitalálják, hanem fölfedezik” . 
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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 természettudomány 
(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 
diszciplína messze elvándorol az empirikus forrásvidéktől, 
pláne ha realitásból fakadt ideáknak már második
harmadik 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 
frissességének és vitalitásának megőrzésére.“ I./119/…  

~ memória: ld.: természetes emlékezet-nél 
~munkateljesítmény: a létszükséglet kielégítésének mértékében 

minősíti és honorálja a végzett munka értékét. Biztosítja „az 
igazságos természeti elosztás elvét.” A Szubjektum és 
képességeinek –mint a produktum kritériumának– bővített, vagy 
szűkített újraelőállítását. Az eltérített minősítés kontraszelekciót 
eredményez. 

~nyelvek: Mindent átfogó rendje az Új TF felfedezése. 
Kommunikációk céljára hivatott jelrendszerek – nyelvi 
közösségekben érvényesülnek. Univerzumunkban az 
Ősszubjektumtól tartó kommunikálás ok-okozati fejlődése során 
érték el korszerű szervezettségüket. (9-10. f.) 

~teremtés: ld.: alkotás és tervezés módszere. 
térenergiák: a térenergiákat Szádeczky-Kardoss Elemér A 

jelenségek univerzális kapcsolódása c kötetének I./143./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 

térfolyamattal, időfolyamattal, szervezettség-folyamattal 
működnek, és viszont. 
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~téridőszervezettségfunkció folyamat, “pillanat”: Minden 
létezés téridőszervezettség folyamat. A tér „az időben 
együttlétezők” egymásmellettiségének, az idő „a térben 
együttlétezők” egymásra következésének, „a szervezettség a 
létezők kozmikus útjukon elért értelmes bonyolultsági 
színvonalának” rendje. Az ARSZO-t komplex természeti 
nyelvrendszerei teszik alkalmassá a környezettel egyeztetett 
nyelvű megértésre és kommunikálásra. A távolság -vel 
érvényesül a környezet relativitása. 

Energiarendszerfolyamat-, időfolyamat-, térfolyamat-, 
szervezettség folyamat egymás nélkül nem léteznek. A 
Szubjektum önmegvalósítása saját téridőszervezettség 
folyamatban realizálódik. Számára- –mint megfigyelő számára– 
külső- belső környezetei- és környezeti rendszerkomponensei 
térfolyamattal, időfolyamattal, szervezettségfolyamattal 
működnek. 

A térfolyamat, időfolyamat, és szervezettségfolyamat 
találkozásfolyamata, az ARSZO jelenfolyamata = 
téridőszervezettség folyamata. 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 meghatározásra a kép, mint a 
fényképezésnél. Ha hosszú az exponálási idő lefényképezzük 
a mozgást. Pl.: a mozgás miatt életlen kép, vagy egy mozgó 
jármű éjszakai felvételénél világításának 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 
vonatkoznak azok létére, létezésére, lét-, működés- és 
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szervezettség formájára, funkciójára, értékrendjére, 
változására, stb.  

Univerzum. A Világegyetem működése a végtelen Ősenergia 
jelenfolyamatában ciklusosan változó Univerzumok 
létformáiban realizálódik..  

Univerzumunk a jelenlegi Univerzum Ősszubjektumunk 
Ősrobbanásának 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 önmaguk 
téridőszervezettségfunkcó-folyamatában szerveződő 
önmegvalósításaikkal. Az Ősrobbanás óta megtett kozmikus 
úton szüntelenül változtak Univerzumunk  tér-, idő-, 
szervezettség változásának 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 úgy véli, 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 Ősenergiarendszer folyamat a maga 
rendszer-komponenseivel és változásfolyamatával. 
Univerzumunk a Világegyetemünknek csupán részét képezi. 
(III/3. f.). 

 végtelen  teremtésfolyamat. A tárgyiasult energia lét-, működés-
, szervezettségforma és funkció energiatárgyiasulás folyamat. 
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 színvonalon (14. f.). 


