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Az Új Természetfilozófia 

Alapvető tézisei tovább léteznek,  
mint az Ember-, a Tudománya-, mint a Földünk, ⇒. 

 
A mű széles csapatmunka eredménye. A szerző korábbi szerzők munkáiból is válogatott 
ismereteket, és lépcsőről lépcsőre haladva több mint 50 év alatt jöttek létre 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, 2011. 
IV. Mind a maga útját járja mégis egy úton haladunk 1997. 
V. Az energetizmus filozófiája. 1999.  
VI. A Világegyetem működésének évezredek óta keresett megoldása 2011 

A második átdolgozott és bővített kiadások alapvető mondanivalója nem tér el az első kiadásoktól, 
de célracionálisabbak, közérthetőbbek. 

 Számtalan olyan kérdésre is megoldást adnak, amelyek megismerésére irányuló törekvések az 
Ember számára eddig nem jártak átfogó sikerrel.  

Néhány ilyet kiemelve:  
− A Természet működési rendje. 
− A Természet nyelvei, -kommunikációja, -matematikája, -működési- irányítási- és szabályozási mechanizmusa. 

Kozmikus út, kozmikus kód. A Mindenség Istene. 
− A természeti értelem-, az alkotás módszere; a természeti tervezés- és teremtésfolyamat. 
− Lét, létező, létezés, a lét- működés- és szervezettségformák, a véges- és a végtelen. 
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A KÖNYVET STEWEN WEINBERGNEK AJÁNLOM,  
AKINEK A GONDOLATAI NYOMÁN ÁLLT RENDSZERBE 

A MEGOLDÁS KÉPE. 
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Köszönet nyilvánítás: 
Az Új Természetfilozófia III/M. Kötetének teljes anyaga az I-II. Kötetek alapvetően ma is érvényes 
tartalmára épül, azokkal egységes rendszert alkot. Azonban miután megjelent az I-VI. Kötet, − a 
második kiadásban, e könyv írásakor ezekből is történt hasznosítás.  
 
Köszönetemet fejezem ki mindazok számára, akik bírálataikkal, tanácsaikkal közreműködtek az 
energetizmus általános rendszerének létrejöttében. Természetesen nemcsak a Filozófiai Vitakör 
alábbi tagságára-, hanem mindenkire vonatkozik, akik gondolataikkal segítettek. 

 
Hálás szívvel köszönöm Dr. Varjú Olgának, hogy a hosszú idő alatt a munka igazságába vetett 
töretlen hitelével, bátorításával –korábban– átsegített a nehéz helyzeteken. 
 
Köszönetet mondok a Filozófia Vitakör Tagjainak,  különösen azoknak akik a köteteket olvasták, 
vagy egy-egy rész elolvasásával-, megértésével-, megnemértésével-, tanácsaikkal-, bírálataikkal-, 
kritikáikkal segítettek: Dr. Dudich Endrének, Az energetizmus filozófiája kapcsán Géczy 
Istvánnak a Szerencsi FV vezetőjének (aki a 388. sz vitaűlésen elmondta, hogy háromszor 
elolvasta az I-III köteteket; a FV Elnökének írt és a Vitakörben felolvasot levelében leírta a véleményét 
(JIM: 48.):, Prof. Dr. Benkő Ferencnek (aki összehasonlításokat tett Szádeczky-Kardoss 
sebességszintes rendszerének eredményei és az Új Természetfilozófia szervezettség szintes kutatási 
eredményei között. Földi Tivadarnak (aki az első kötetek elolvasása után elismerését fejezte ki és 
megajándékozott egy tojás nagyságú külföldi útjáról hozott mocha-apát kővel; “varázs erejével ható” 
sok sikert kívánva. Az Új Természetfilozófia kapcsán Pataki Tamásnak, (aki egyetemi disszertációját 
az Új TF-ről írta),  
Dr Kónya Balázsnak, (az első kötetek elolvasása után az Ő javaslatára kerültem a Filozófiai 
Vitakörbe). Továbbá Prof Lontay Ervin Pálnak, Dr. Adonyi Zoltánnak, Dr Tavaszi Ferencnek. A 
természeti nyelvek, a természeti tudás és működés kapcsán Horváth Katalinnak, Deák Ferencnek. 
Az örvénytudomány kapcsán Agócs József tanár Úrral mindketten a saját igazunkat valljuk, a 
történelem majd eldönti melyik az igaz. Vitányi Pálnak ELTE (aki a 388 sz. Vitaűlésen mondotta: 
mindhárom kötetet elolvastam, “Miklós azt csinálta, amit én szeretnék. Fantasztikus dolgot produkált.”  
“… jó értelemben vett filozófia, amely nagyon széles területet fog át”  “.. Kuhnnal szemben Miklóssal 
értek egyet.”.  A természetfilozófia kapcsán Bánhidi Andrewnek. A rendszerelmélet kapcsán D. Dr 
Kovács Attilának. Utólagosan az I-VI kötetek tartalmának eszmecseréje kapcsán Fabó Lászlónak 
és Katalinnak. A FV-ben elhangzott előadások összefüggésében; a hozzászólásaiban kifejezett 
±véleményei és beszélgetéseink kapcsán Lombay Kamillának. 
 
Az ARSZO-, a szervezettség-, a természeti értelem-, a civilizációs energia-, a működés, az innováció, 
a semmi-, a semmiből teremtés stb., kapcsán Dr Szántó Borisznak., a történelem eldönti majd, hogy 
melyikőnknek van igaza. A lételmélet kapcsán Bokor Leventének. Az ősi kultúrák jelei kapcsán 
Záhonyi Andrásnak.  
Dr Detre Csaba: “Egység, sokság, mindenség dinamikus egysége a fejlődés. (M. Fil. Szemle 1986/3-
4.), “A fejlődés, mint folyamat absztrakt dinamikai modellje.” (ELTE Filozófia Tanszék Bp. 1990, 186 
pp.) “Elidegenedés és alkalmazkodás dialektikája”. Hozzászólás Újhelyi Mária: Adalékok az 
evolúcióelmélet továbbfejlesztéséhez c. munkáit is ±, 0 hasznosítottam. Dr Detre Csabának a FV 
Elnöke: −az Új TF I-III, kötetének 388 sz. vitaülésen elhangzott hozzászólása−: “Elismerést érdemel 
/…/ nem szokásos filozófia, /…/ egyes részek rendkívüli módon tetszettek, különösen a hierarchikus 
Univerzum.”  
A 388. sz vitaülés teljes anyaga hangszalagon van, amely. a Filozófiai Vitakör Elnökénél tárol.  
 
Heddy Kun világhírű festőművésznek, aki anyagi segítséggel támogatta az I. kötet angol nyelvű 
második kiadását. 
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Kiss Miklós, 2011. 
©  Megjelent a szerző saját kiadásában. Elérhető az INTERNETEN E-mail: 
http://ujtermeszetfilozofia.hu olvasás és letöltés céljából.   
ISBN 978−963−88948−0−9  
A III. kötet második kiadása kellő fedezet hiányában nyomdai kiadásra egyenlőre nem került.  
 
Amennyiben e kötet nyomtatott kiadásának címlapján látható hologramot az óramutató járásával 
megegyező- és ellentétes irányba forgatjuk, akkor –szemléltetésre alkalmas– durva kereszt-metszetet láthatunk az 
Univerzum tágulásáról és szüküléséről  
 
Az Új Természetfilozófia köteteiből vett információ felhasználása esetén szükséges, a 
forrásmunkára történő hivatkozás. 
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ELŐSZÓ  
 
Az EMBER eredői: a Földünk-, a Naprendszerünk-, a Tejútrendszerünk-, /…/ az Univerzumunk; 
Ősrobbanás következtében jöttek létre.  
Univerzumunk és rendszerkomponenseinek folyamata innét eredeztethető.  
Eddigi történetének bizonyítóerejű emlékekkel teli egyre bővülő tárháza.  
Így  
− milliárd években  
• Tejútrendszerünk    kb 10  
• Naprendszerünk     kb 6  
• Földünk    .  kb 4,6  
• Az első életnyomok    .kb 3,5 
− millió években  
• Az első előember   kb 5 
• A Homo Sapiens   kb 0,03  
− években  
• Anaximandrosz, Herakleitosz   kb 2500 
• Arisztotelész   .kb 2300  
• Kopernikusz    kb 500  
• Newton     kb 300  
• Maxwell,     kb 110  
• Einstein     kb 90  
• Stb. 
 
Ezek a számok azt is jelentik, hogy az Ember alkotó tevékenysége −habár számunkra a 
legfontosabb−; a hatalmas Univerzumon belül a parányok parányánál is kisebb arányt képvisel.  
Az Ősrobbanás indító lökése −és lényegében a hőmérséklet-csökkenése− következtében a végtelen 
Ős/energiarendszer-folyamat a −maga természeti értelmével, természeti nyelveivel, természeti érték-
mechanizmusával− a Természet rendje szerinti létezők végtelenül változó téridőszervezettség-funkció 
folyamatába-, de véges lét- működés- szervezettség-formáiba tárgyiasult⇒tárgyiasul.  
 
Emberi életünk a Világ hatalmas −funkciókba tárgyiasult− energiaóceánján belül a földi létezők sajátos biológiai 
szervezettségében nyilvánul meg. 
 
Amióta élünk a Földön az Ember mindvégig a Természet titkainek a megismerésére vágyott. Azonban 
mindenkori felkészültsége és módszerei behatárolták a lehetőségeket. Elképzeléseit 
természettudományos-, vallásos írásokban és különböző mitológiákban, filozófiákban fogalmazták 
meg. 
• A Természettudományos felfedezéseket korlátozta, hogy lényegében csak kísérletekkel igazolt 
tényeket fogad el. Ilymódon az Ember képességeit meghaladó, az Univerzum teljeskörű valóságához 
és méretéhez kapcsolt tények az Ember lehetőségeit meghaladják.  
• A vallásos felfogású elképzelések a Világmindenséget valamilyen Isten képhez próbálták és 
próbálják kapcsolni. Sajátos filozófiáikban ezt és ennek a változatait fogalmazták és fogalmazzák 
meg. Azonban az Ember Isten-képe csak azóta létezik, amióta az Univerzumunkban létezik az Ember.  
• Megérezték, hogy az Isten végtelen, Mindenható, Mindentudó, Mindenhol jelen lévő, de nem 
tudták konkrét realitással megfogalmazni, mert korlátozott képességeik nem tették lehetővé.  
• Az idejükben is különböző mítoszoknál-, filozófiáknál-, természet-filozófiáknál-, vallásfilozófiáknál 
a fentiekhez hasonló elképzelések és változataik uralkodtak. 
 
A Természettudomány-, és a Természetfilozófia a Természet megismerését kutatja, alapvetően 
eltérő munkamódszerekkel.  
A Természettudomány a Szaktudományok, az Ember és mind korszerűbb segédeszközeivel elért kitűnő eredményeit értékeli. A 
látszólag gyors előrehaladásuk mégsem elegendő a −céljukhoz képest a munkamódszerüknek megfelelően− elérhető mindent 
átfogó megoldáshoz  
A Természetfilozófia kezdetben az emberi elképzelések vegyes −gyakran ellentétes− orgánumait 
fogalmazta meg több kevesebb sikerrel. Azonban az Új Természetfilozófia 1992-től kiadott 
köteteiben alkalmazott módszerének és felfedezéseinek felhasználásával olyan mértékben tárultak ki 
a megismerés kapui, amelyre a természettudományok belátható időn belül nem képesek.  
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A kötetben leírt alapvető felfedezések valósága akkor is létezni- és működni fog, amikor az 
Univerzum- és rendszerkomponenseinek változása következtében a Föld-, a Földön az Ember-, 
és Tudománya nem léteznek már. 
 
Az Új Természetfilozófia állítása szerint Univerzumunk- és minden szintű-, mindenfajta 
rendszerkomponens létezője energiarendszerfolyamat Absztrakt Reális Szubjektív Objektum 
/ERF-ARSZO/, de önmaga számára Szubjektum.  

Ez az állítás könnyedén és egyszerűen hangzik, 
azonban, ha átgondoljuk, hogy tartalma a 

Valóság teljes −és szinte− elképzelhetetlen 
teljességét fogja át, akkor  cserben hagyhat 

bennünket a racionális gondolkodás.  
Ha mégis elindulunk valamilyen racionális képet 
kutatva pl.: a végtelenül nagy-, és a végtelenül 

kicsi létező irányába, akkor a legcélszerűbb, ha 
• A „végtelen nagy” irányába a Tudomány-, a 
Csillagászat kitűnő eredményeit − a 
tudományos szakismeretek irodalma-, a TV 
képernyőjén-, és a médiákon keresztül kísérjük 
figyelemmel.  
• A végtelen kicsi irányába fogalmat-mutató 
tudományos ismeretek megszerzése céljából 
célszerű a tudósok adatait felhasználni: 

Így pl.:  
− A. Einstein Nóbel díjas számításaiból 

aktualizálva: .:(Ir.: 38/ 54-55.o.) 
 „... a megfigyelhető mozgás a meg nem figyelhetőnek az eredménye.” “A Brown féle mozgásról 
egyáltalán szó sem lehetne, ha nem volna a bombázó molekuláknak /…/ tömegük és sebességük”  
“…a hidrogén a legkönnyebb elem- és tegyük fel a kérdést: hány molekula van egy grammban?” A 
felelet elképesztően nagy szám: 303, utána 21 zérussal. 
303 000 000 000 000 000 000 000 “ 
Ha arra gondolunk, hogy a molekulák még kisebb rendszerkomponensekből állnak, akkor a létezők 
száma sokszorta nagyobb, mégis mindegyikük ERF-ARSZO. 
“Általános filozófiai program  
Minden jelenség magyarázatát visszavezetni az anyag részecskéi között működő erők 
kölcsönhatására.” 
 Az Új Természetfilozófia nem csupán az Einstein által meghatározott általános filozófiai program, hanem minden 
létezőre, az anyagi részecskéket meghaladó különböző térerőkre- és az anyagi szervezettség részecskéi között 
működő erőkre is tartalmazza a megoldást. 
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−Egyes tudósok azt állítják, hogy az emberi test kb 1000 billió sejtből áll, amelyből naponta 600 
milliárd hal el és jön létre. Ezek mennyiségét sokszorosan meghaladja a rendszerkomponens 
molekulák-, atomok, elektronok, a “további elemi részecskék“ száma. Ha nemcsak egy Ember, hanem 
az Összes Ember, az összes élőlény, valamint a szerves-, szervetlen-, illetve az Univerzumunk 
összes létezőjéről és változásfolyamataik bonyolultságáról beszélünk, akkor egyedi 
konkrétságukban felfoghatatlan nagyságrendű probléma előtt állunk.  
 
− Dr Zombodi Zoltán írása szerint: Agyunk, mint a bel- és külvilági jelzéseket észlelő, feldolgozó-, 
valamint reagálásra parancsot adó vezérszervünk, az optimális alkalmazkodás kulcsszereplóje. (Ir.: 
238/123-124. o.)  
Megj.: az Új TF az agyunk szó helyett az értelmünk szót használná. A természeti értelem a Mindenséget átfogja, míg az agy 
csupán a biológiai szervezettségi szint egy részében működik 
Az agyműködés alapját az a 200 milliárd neuron képezi, amelynek mindegyike több ezer más 
idegsejttel kapcsolódik, így közel 200 billió (2X1014 ) összeköttetést hoz létre. (Ir.: 238/125. o.)  
 
− Szádeczky-Kardoss Elemér a univerzális ciklusrelációról ad tájékoztatást, amelyben a valóság 
folyamatait sebességszintes elméletéhez kapcsolta 
Ir.: 142/13, 26, 27, 51, 168, 169, 171, 177, 192 oldalak, valamint Márföldi Gáborról a 13, 45, 176,177 oldalai. 
A mű elolvasása javasolható, amelyből kiderül, hogy a sebességszintek kis eltéréssel az Új TF 
szervezettségszintjeivel megegyeznek annak ellenére, hogy a szerzőknek egymásról nem volt 
tudomásuk.  
Arra is rámutattak, hogy számításokkal „…a feltételezett táguló Univerzum maximális térméretén túl 
felfelé következő ’szuperstruktúrák’, továbbá az ismert fénysebességen túl feltételezett jelenségek 
(gravitáció) is konkrét formába önthetők.”  
„… a rezgő és forgó tér közös kvantuma, a térkvantum…” „ … a 10 –13  méret az elektromágneses 
rezgésekkel jellemzett tér legkisebb önállóan mozgó rugalmas részét, a térkvantumot reprezentálja.” „Ha 
az energia e határon túl növekedik, úgy a ciklusszemléleti posztulátum szerint a rezgés szinuszgörbéje 
önmagába visszafordul, a rezgés forgásba megy át.” „… az összekapcsolt térkvantumok alkotják a 
ciklusszemléleti posztulátum szerint a részecskéket.” „Az anyag-energia koncentrációval arányos 
gravitációs potenciál; G/MR sebességnégyzet dimenziójú, határértéke a fénysebesség négyzete, amiből 
Márföldi a vákuumbeli gravitációs sebességértéket vezette le, és azt a fénysebességnél 260-szor 
nagyobbnak találta.” 
 
A probléma végtelen nagy, az Új Természetfilozófia a Világegyetem térméretét 

megelőző  ’szuperstruktúrák’ kivételével mégis felfedezte a megoldást.  
 
Mind a legnagyobb égitest-, mind a legkisebb létezők és viszonyaik is tárgyiasult energiarendszerfolyamatok ERF-ARSZO-k, 
amelyek együttműködnek és funlciót látnak el a környezeteikben rendszerkomponensként. 
Feltételezhető, hogy a Világegyetem- és a Világmindenség hasonlóan együttműködő rendszer- 
és rendszer-komponens rendszer-folyamatokkal működik. 
A módszerek különbözősége teszi képessé az Új 
Természetfilozófiát arra, hogy a Tudomány, a Természettudományok csodálatos 
és kitűnő eredményeit meghaladva képes az ÉRTELMES LÉTEZŐK és MŰKÖDÉSÜK 
Világelméletének megalkotására. 
 
A természeti működés- tudás- tapasztalás jobb meg-ismeréséhez az út „a természeti értelem" „a természeti 
nyelvek", „a természeti memóriák", megismerésén keresztül vezet. 
 A természetben nincs teljesen új dolog, mindennek van előzménye. 
 
Az Új Természetfilozófia feladatául tűzte olyan igazságok megkeresését és megtalálását, 
amelyek segítségével –ellenőrizhető módon– megérthetjük a létet, a létezést, hogyan működik 
a Természet és annak minden része, s megérthetjük az Ember helyét a világban. 
 
A természetfilozófiának, mint a Természet és rendszerkomponensei létének-, működésének legáltalánosabb törvényszerűségeit 
tanulmányozó tudománynak különös szerepe van. 
 
Ismereteinek és módszereinek elsajátításával Univerzumunk teljességére feltárulnak a „
természeti értelem” „természeti memóriák”, a „természeti nyelvek”, titkai.  
 
Általános rendszerük- és működésük megértése kibővült látókörrel és további ismeretekkel képes segíteni értő művelőjét. 
Korunk emberének nagyobb szüksége van a természetfilozófia általános igazságainak, megismerésére, mint az Emberiség 
történetében bármikor volt. 
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Ennek kiemelkedő fontosságát talán másként fogalmazva, de számos elismert tudós megállapította. Néhányuk véleményét a 
jegyzetben idézem4  Plinius, C. Fichte, Johann Gottlieb, Albert Einstein, E. Schrődinger,  V. A. Henri Louis Bergson, 
Ambarcumjan, Konrád Lorenz, Zalai Béla, Ludvig von Bertalanffy, Je. I. Parnov, Lukács György, Szádeczky-Kardoss Elemér, 
Stephen W. Hawking, László Ervin,  stb. 
Az eddigi próbálkozások rengeteg részigazságot tártak fel, azonban a megoldást csak különböző 
oldalakról tudták megközelíteni. Megérezték- feltételezték- hittek a létezésében, de nem voltak 
képesek rájönni az átfogó megoldásra.5. 
 
A Tudomány a Világmindenség egészének leírására alkalmas egységes elmélet leírására 
törekedik. Ennek fontos tényezői a mitológiák, a filozófiák, a fizika, kémia, biológia, kozmológia, matematika, ürkutatás, stb., 
de fontos a szerepe a kutatások módszereinek is. 
A legtöbb Ember a Világmindenség, a Világegyetem, az Univerzum –fogalmakat gyakran megkülönböztetés nélkül, vagy 
felcserélve alkalmazza–. A világmindenségelmélet részletkérdéseivel-, főleg az időbeni változásokat leíró törvényekkel-, 
másfelől a kezdeti állapot kérdésköreivel foglalkozik, a mindent átfogó lényeg felfedezése nélkül. 
A Világegyetem lét- működés és szervezettség formáit szigorú törvények szabályozzák. Ha a 
természettudományok a maguk sajátos módszereivel csupán részeredmények elő-állítására képesek, 
vagyis nem találják meg az átfogó egységes elmélet megoldását, akkor célszerű áttanulmányozni az 
Új Természetfilozófia felfedezett Mindenség elméletét. 
 
Mindenek előtt meg kell különböztetnünk a Világmindenség- a Világegyetemünk- és Univerzumunk fogalmát. Tekintettel arra, 
hogy jelenlegi ismereteink szerint az alábbi megkülönböztetés tűnik célszerűnek, ezért az alábbiak szerint: 
- Univerzumunk minden rendszerkomponens-rendszerével és viszonyaikkal együtt energiarendszerfolyamat: Lét- működés- 
szervezettségforma- és funkció folyamat, amelynek múltjában-, jelenfolyamatában- és jövőjében végtelenül változó létfolyamat 
működik. 
- A Világegyetemünk a mult- jelen- jövő Univerzumainkat testesíti meg. 
- A Világmindenség az, amelyre jelenleg racionális rálátásunk nincs. Ezért csak általánosságban fogalmazható meg. Magába 
foglalja a Világegyetemünket és mindent ami azon kívül létezik. 
- az Univerzum úgy működik, mint minden más létező. Működését örökölt ismeretek rendje szabályozza a Természet általunk 
ismert és ismeretlen törvényein keresztül. Pl:  
 
- Az energiatárgyiasulás –szerveződés– és hőmérsékleti küszöbszintek kényszerpályás meghatározó viszonya (ld: 7. Fejezet.), 
vagy a tulajdonságok, képességek civilizációs energiák tárgyiasulási és szabályozási rendje. Lényegében ide tartoznak a 
különböző kölcsönhatások is, amelyek közül:  
- Ugyancsak a lét végtelensége óta működik a gravitáció és antigravitáció az Ősenergia ciklusos változását fenntartó, minden 
létező minden viszonyában működő feszültség kölcsönhatás, amelynek Univerzum méretű változása a –maximális 
energiasűrűségen-, maximális nyomáson-, maximális forgáson, maximális gravitációval, a minimális térből bekövetkező 
antigravitációs– Ősrobbanás. 
- A többi kölcsönhatás az alacsonyabb hőmérsékleti küszöbszinteken tárgyiasult energiarendszerek velejárója.  
- Stb., stb 
– Az ötödik kölcsönhatás: a létező szubjektív aktivitása–, a lét végtelensége óta minden létezőben működik. 
 
- A kialakult létezők különböző szervezettségű általános lét-, rendszer-, érték- és működésrendje. Szervezettségeik: Ős/energia, 
térenergiák, erőterek, anyagok: szervetlen, szerves, biológiai stb. állapotú. Téridőszervezettségben, a környezetükben betöltött 
funkcióban minden fajta; a legkisebbtől a legnagyobb méretű objektumokig. 
- Mindezek működését környezetváltozás befolyásoló hatására memóriájuk-, a természeti értelmük működése-, az értelmes 
Természet szabályozza. 
Az Új Természetfilozófia a Mindenségelméletét az Univerzum és létünk tényére alapozva 
fogalmazta meg. 
Első két kötete  
A minden létező alapvető elmélete: 
– Az általános lét- és rendszerelmélet,  
– Az általános érték- és működéselmélet. 

Ezekben a kötetekben a Mindenségelmélet 
általános természetfilozófiai felfedezéseire 
alapozott elméleti megoldás található meg. 

Természetesen ez az elmélet is,  –mint minden létező–  önmaga számára Szubjektív Objektumként-, környezete számára 
objektumként funkcionál; a maga téridőfolyamatával és a környezetváltozásfolyamat hatásának változás igényével. 
Helyzetünkből kiutat keresve6 nem lehet mindenre vonatkozó konkrét és egyben teljességgel általános 
elvet felállítani. Minden létező az összes többitől eltérő saját téridőszervezettség helyzetében 
individuálisan érzékel. A saját szubjektivitása szerint értékel és saját konzekvenciát von. 
A saját igazság (elv, konzekvencia, érdek, magatartás, működés) a létező saját múltjából téridőszervezettség-funkció-jelenbe 
integrált-;  –a környezeti együttműködés történeti tapasztalataira épült–  emlékei alapján kialakított-, a helyzetváltozás 
létszükségletével formált korszerű teljesítménye. 
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Építmény-funkciórendszert létrehozni csak megfelelő alapokra és szerkezetekkel lehet. Elméleti 
rendszer felépítéséhez is megfelelő elméleti alapokra és szerkezetekre van szükség. 
Minél átfogóbb és tartósabb elméleti rendszert akarunk létrehozni, annál átfogóbb és tartósabb, –a funkció hordozására és 
működtetésére képes– rendszeralapokra és felépítményi szerkezetekre van szükség. 
Az elméleti alap és felépitmény konkrét szükségletét az adott létező korszerű helyzete jelöli. Minél 
bonyolultabb, tartósabb és átfogóbb elméletet kell létrehozni, az annál inkább összefügg a 
természetfilozófia általános kérdéseinek megoldásával. 
A valóság elsajátításának gondolati eszköze az absztrakció. Az ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA alapját 
olyan univerzális modellrendszer képezi, amely nagyságra való tekintet nélkül ERF-ARSZO-
ként a Természet minden téridőszervezettség-helyi- és funkciójú modelljét magában foglalja és 
ezek működésére épül.  
Ezért az Új Természetfilozófiában leírt alapvető felfedezések valósága akkor is létezni- és 
működni fog, amikor az Univerzum- és rendszerkomponenseinek változása következtében a 
Földünk, a Földön az Ember-, és a Tudománya nem léteznek már. 
Eddig megjelent témafeldolgozások: 
I.  Általános lét- és rendszerelmélet.Magánkiadás. 1992., 2001. 
II.Általános érték- és működéselmélet. Magánkiadás. 1994., 2008. 
III. Értelmes létezők az Univerzumban és az Emberiség. 1996., 2011. 
IV. Mind a maga útját járja, mégis egy úton haladunk.1997. 
V.  Az energetizmus filozófiája 1999.  
VI. A Világegyetem működésének évezredek óta keresett megoldása. 2010. 
Megjelent az I. és II. Kötetek második kiadása is. 
A lét ténye tárgyiasult energiarendszer-folyamatban: létezőben ERF-ARSZO lét- működés-, szervezettség formájában–, 
és a környezetében betöltött funkciójában nyilvánul meg. Az Univerzumban minden rendszernek és rendszer-
komponensnek meg van a helye, a funkciója, külső- és belső környezeti összefüggés rendszere. Részletesebben ld.: I. 
kötetben 
Az általános lét- és rendszerelméletre épül az általános érték és működéselmélet.  
A működés –a létezés kényszerpályáján– különböző érdekek- értékek feszültségének érvényesülése. Így az általános 
működéselmélet és az általános értékelmélet szorosan összefüggenek egy-mással. Részletesebben ld.: a II. kötetben 
Az értelmes létezők az Univerzumban c. témakör feldolgozásával új megvilágításba kerül az értelmes Univerzum minden 
létezője és közöttük az Ember. 
 
Az elmélet kidolgozása és a  „természeti elvek"  megkeresése során fel kellett használnom a korábbi filozófiák-, a 
relativitáselmélet, a hullám- és kvantummechanika-, a csillagászat-, a fizika-, a kémia-, a biológia-, a magatartásgenetika-, a 
matematika-, az orvostudomány-, a nyelvtudomány-, a rendszerelmélet-, az értékelmélet-, a társadalomtudományok stb., 
mindazon eredményeit, amelyeket szükségesnek láttam és amelyet az általam megértett ismeretanyag számomra lehetővé tett. 
Albert Einsteintől idézek:  „Valamely (...) elmélet kialakulásában az alapgondolatok játsszák a legfontosabb szerepet. A 
fizikakönyvek rendszerint tele vannak igen bonyolult matematikai képletekkel. Azonban mégsem a képletek fontosak, hanem az 
alapgondolatok és ötletek, amelyek az (...) új elméletet útjára indítják. Később a gondolatok felöltik a mennyiségivé vált elmélet 
matematikai egyenruháját..."7. 
Általában nincsenek váratlan felfedezések, de ha mégis vannak ezek általában nem aratnak átütő sikert. Rendszerint feledésbe 
mennek. A tudománytörténet utólag ássa ki őket, mint ahogy Kopernikusszal, Lamarckal, Mendellel és sok más „látnokkal" 
történt. Ugyanígy sok felfedezést nem a szakterület talált fel ilyen pl: a gőzhajó, a szövőgép stb., stb. 
Egy könyv megírása nem csupán az író  teljesítménye, hanem nagyrészben a környezet- az örökölt és szerzett környezeti 
információk és a velük való célorientált együttműködés eredménye. Ugyanakkor a könyv szerzője írja meg. A felhasznált, 
átdolgozott és új elemeit ő állítja rendszerbe az általa elhatározott cél érdekében. A létrehozott új mű új teljesítőképessége a 
szerző által előállított értéktöbblet. Ez alól e könyv sem kivétel, létrehozásában közvetve sok-sok ember működött közre.8. 
 
A gyakorlat, –az összefüggések–, a létezés a tudomá-nyos fejlődéstől egyre általánosabb és átfogóbb 
fogalmak létrehozását várják. Ez a fejlődés követelménye és az emberi közösségek számára a 
tudományos haladás ütemének megfelelő, mind átfogóbb rendező elvek és korszerü célok kijelölését 
igénylik. 
Az Új Természetfilozófia nem mond le a konkrétság végtelenül sok részletéről, de a lényeget a 
Valóság felfedezéséből kiindulva, gondolati úton, absztrakció se-gítségével oldja meg. 
Jelenlegi ismereteink szerint a Természet, a  „Nagy Egész". A Világmindenség része Világegyetemünk –az Univerzumok 
rendszere a saját Univerzumunkkal– nem más, mint a világ, amelyben létezünk. Ha ez nem így lenne, a mindenkori 
ismereteknek megfelelően a fogalomkör megváltozik. Az Új Természetfilozófia képes a változó tartalom befogadására. 
A cél elérését biztosító főigazságok megismeréséhez a legrövidebb út a lét–, a létezés
–, a tér–, az idő–, a szervezettség a téridőszervezettség-folyamat–, a létezők (ERF-ARSZO-k) lét- és 
mozgás formái–, a működést vezérlő értékmechanizmus–, valamint a történeti funkciófolyamat 
összefüggésrendszerén keresztül vezet. A természeti memóriák–, természeti nyelvek– és természeti 
értelem segítségével. 
Az Új Természetfilozófia elméletének alkalmazása során minden vizsgálódás könnyebbé, 
gyorsabbá, eredményesebbé válik. Azonban a kritikus útról való letérés, elkalandozás –a fő téma 
szempontjából– mellékigazságok időtrabló labirintusába vezet. 
Mielőtt tovább mennénk : meg kell teremtenünk az elmélet elindításának feltételéül szolgáló közös alapokat: 
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Az Emberiség és kultúrája az Univerzum–, a Tejút-rendszer–, a Naprendszer–, a Föld–, valamint a közvetlen környezeti  
"energiarendszer"  téridőszervezettség környezet-változás viszonyai között jött létre, individuumcentrikus érzékelés és működés 
viszonyok között.. 
Az Univerzum- és minden rendszerkomponensének történetét eseménysorozataiknak 
természeti nyelvekben kifejezett–, önmagagukban és a különböző objektumokban tárgyiasult 
természeti memóriái tartalmazzák. 
Az Ember és az emberi nyelvek is a történelem ese-ménysorozatainak különböző szervezettségű „komplex természeti 
nyelvekben"   tárgyiasult kifejezései.   Az emberben –környezetében és a komplex természeti nyelvekben rejtőzik az  
Emberiség megismert– és potenciálisan megismerhető korszerű ismerete. 
Igy például az „emberi civilizáció" által nem–, vagy helytelenül „érzékelt, gondolt" lét– és működésformák jeleinek „természeti 
nyelvi" rögződése, „tudatosulása" nem, vagy helytelenül valósult meg, mert az információhatáron kívül estek. 
A természeti– és ezen belül az emberi közösségek eddigi történetében is minden változás a 
létezők és tulaj-donságaik-, stb., röviden: szubjektív funkcionális érté-keik tárgyiasulását és „
újratermelését" eredményezték. 
a valóság minden jelenségét–, összefüggését mindenkor csak konkrét téridőszervezettségben-
funkcióban és a meglévő kommunikációs képességekkel lehetett megismerni. 
A meglévő „fogalmak" –a valóság általánosított redukciói– azonban bármennyire világosak is, csak korlátozottan alkalmazhatók, 
különösen akkor, ha a bővülő megismerés új fogalmairól és jelenségeiről van szó. 
Ez a gond ebben a munkában is nehézséget okozott. Ezért azokat a szavakat, fogalmakat, ahol a leírtak nem pontosan fejezik 
ki a mondanivalót,  –hanem azt a leírt szöveg általános mondanivalója szerint kell értelmezni–,  idézőjelbe tettem. Ezek 
azonban megkülönböztethetők az idézetektől, mert az idézetek mellé számjelet is írtam.  Pl: „...."2 
Ugyancsak gondot okozott, hogy a szaktudományok,   –a maguk területén kiváló–  szimbolizált kifejezései a szakterületek 
számára készültek. Alkalmazásuk specializált ismeretigénye szinte lehetetlenné tenné az általános megértést. Ezért helyettük 
más szavakat kellett használni. 
A gondolatok széleskörű megértése és folyamatosságának elősegítése érdekében a különböző idézetek, levezetések, valamire 
való figyelem felhívások, megjegyzések stb., jelentős részét a jegyzet-részben és az értelmezőben rögzítettem.  
Remélem, hogy az alkalmazott megoldások elősegítik az elmélet megértését. 
A Természet önmegvalósító értékrendszerében és törvényei szerint távolság- és 
szükségletkorrekciós ér-tékkel minden mindennel összefügg. Adott létező rendszerében és a 
különböző rendszerkomponensfolyamataik, valamint külső környezeteik áttételrendszer 
szövevényében a viszonyok rendkívül bonyolultak. Ennek ellenére az Új Természetfilozófia által 
felfedezett igazságok ellenőrizhetők és bizonyíthatók.9. 
A múltra épült jelen megértése a jövőbelátás realitása.  
A  "felgyorsult"  emberi jelen korszerű problémáinak megoldásához és célszerű hasznosításához –a már-már elboritással 
fenyegető információáradat viszonyai között– olyan helyzetfelismerésre, biztos célra van szüksége az Embernek, az emberi 
közösségeknek, amely képes prob-lémáik reális elméleti– és gyakorlati megoldásához biztos alapul szolgálni. Korszerű 
általános célt–, rendezőelvet kell találni korszerű célkitűzéseik számára. 
Az Új Természetfilozófia olyan egyetemes tudomány-rendszert képes megalapozni és ezzel szilárd általános alapot képezni, 
amely a létről, a létezésről, a működésről az Univerzumról, –és benne pl.: a Földről, az Emberről– szóló ismereteket általánosan 
terhelhető –dogmáktól mentes, a „mélységben" el nem vesző– összefüggő rendszerbe foglalja. 
E könyv egyes fejezetei hozzásegítik az olvasót az elmélet megértéséhez, és ezen keresztül a saját környeze-tével kapcsolatos 
problémáinak, valamint az általa irányított rendszer  (család, munkahely, intézmény, ország stb.,) problémáinak racionálisabb 
megoldásához is. 
Létünk ténye, az emberi jövő és a hozzá fűződő problémáink fokozott erővel követelik az Új 
Természetfilozófia kérdéseinek tudományos feltárását és közkinccsé tételét, ér-tékeink, 
létfolyamatunk, szükségleteink megfelelő korszerűsítését. 
E gigantikus, az egész Emberiség, minden közös-ség és minden Ember személyes érdekét 
érvényesítő feladat végrehajtása közös érdekünk és boldogulásunk záloga.  
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BEVEZETÉS 
 
Azok számára akik az Új Természetfilozófia I., II., illetve/M köteteit nem olvasták az érthetőség 
érdekében fontos az előzmények összefoglaló megismerése. 
 
Az Ember tudása nincs, és nem is lesz abban a helyzetben, hogy a Világmindenségben 
mindent teljes-séggel megértsen. A Természet teljes totalitásban való felfogása az "Egészre" 
és minden részére általánosítha-tó korlátozott körű létrendszer megoldással, csak ERF-ARSZO, 
−létezőként− való felfogásuk alapján lehetséges.  
 
Az ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA kitűzött feladata olyan igazságok megkeresése és megtalálása, 
amelyek segítségével megérthetjük a létet, a létezést, hogyan működik a Természet egésze, és 
annak minden része. Az értelmes Természet-, a természeti értelem titkainak megfejtése, 
valamint az Ember helye és helyzete az Univerzumban.  
Az Új Természetfilozófia I. Általános lét- és rendszerelmélet keretében feltárult: 
- a Lét létezőben, funkcióba tárgyiasult energiarendszer-folyamatban ERF-ARSZO-ban /É/ nyilvánul 
meg, 
- a lét- létező- létforma- szervezettség- és funkció- rendje 
- a természeti kultúrák-, 
- téridőszervezettség-funkció kényszerpálya a létezés.  
- a létezés = változás-, 
- a téridőszervezettség centrum,  
- a külső- és belső környezetek-, 
- az általános- és szubjektív cél-,  
- a funkcionális célszerűség-, 
- a létszükségletek- az értékek- és a működés 
- szubjektív aktivitás  
- a Szubjektum – Objektum relativitás 
- a természeti értelem-, 
- a természeti nyelvek-, 
- a természeti memóriák-, 
- a természeti kommunikáció- és együttműködés-, 
- a természeti hatalom-, a hatalomgyakorlás- és vezetés-, 
- az élet-, a halál-, a túlélés-, 
- a tudatos jövőalkotás titkai. 
Az Új Természetfilozófia a leglényegesebb felfedezéseit már az I. kötetben kiadott 
“Általános lét- és rendszerelmélet “-ben- 1992-ben leírta, amely szerint a Lét létezőben-, 
tárgyiasult energiarendszer-folyamatban ERF-ARSZO-ban nyilvánul meg.  
Ez valójában azt jelenti, hogy minden létező ERF-ARSZO /É/ lényegében hőmérsékleti 
küszöbszintek összefüggésében a környezetében betöltendő funkcióba tárgyiasult.  
Azt is jelenti, hogy minden rendszerfolyamat külső- és belső környezetfolyamatok állandó befolyásoltsága alatt működik. Ennek 
során hatásinformáció útján a Szubjektum értesül megváltozott környezeti helyzetéről és szükség szerint reagál  
A környezeti hatásinformációkat az ERF-ARSZO-k természeti értelme dolgozza fel-, 
meghatározza a Szubjektum vélt-, vagy valós létszükségletét, reakció-akcióját; a 
környezetváltozással előidézett egyensúly-talanság és helyzetkép kedvező megváltoztatására.  
Az Új Természetfilozófia alapját olyan univerzális modell képezi, amely ERF-ARSZO-ként az 
Univerzum, a Természet minden rendszerének, bármely modelljét magában foglalja és  működésükre 
épül.  
Az adott folyamat konkrétságában a sajátosan kritikus út /É/ következetes történetiségében minden 
létezőtől elvezet  a lét- és mozgásformák “kezdet és vég” EGY rendszer megoldásáig.  
 
Hogyan valósul meg a teremtés eredő-folyamata és a folyamatos teremtés?  
A Mindenség végső eredője a végtelen Lét = az Isten =  az Ősenergia = a Teremtő. Univerzumunk 
eredő Ősszubjektumának Ősrobbanása, 100 milliárd fok Celsius feletti hőmérsékleten történt. Az 
Ősrobbanás indította be Univerzumunk alapvetően hőmérséklet-, forgási sebesség-, stb. 
csökkenéssel előidézett teremtés folyamatát: 
Az Ősrobbanást követően a hőmérséklet rohamos csökkenése −mint környezetváltozás− az energiát 
a hőmérsékleti küszöbszinteknek megfelelő célszerű,  funkciókba; értelmes −ERF-ARSZO-kba 
történő− tárgyiasulásra kényszerítette.  
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Az isteni teremtés során így jöttek létre a lét-, működés-, szervezettség formák a funkcióikkal. A 
térkvantumok /É/, elemi részecskék, erőterek, szervetlen-, szerves-, biológiai stb., szervezettségi 
szintek különféle létezői. A tárgyiasított tudással rendelkező létezők végtelen sokasága.  
Az első lépésben energiatárgyiasítással teremtett  létezők ERF-ARSZO-k objektumok, de önmaguk 
számára Szubjektumok saját világai, amelyek végtelen folyamatossággal változó külső- belső 
környezetekkel rendelkeztek és rendelkeznek. Dominánsan a külső környezetváltozás megváltoztatja 
a Szubjektum helyzetét, a Szubjektumot a probléma megoldására; az egyensúlytalanság és a 
helyzetkép igényére irányuló létszükségletének folyamatos megoldására kényszeríti.  
A létezésfolyamatban a Szubjektumok realizálják az egyes rendszerkonponens 
rendszerfolyamatokkal végtelenül terjedő egyre bővülő természeti értelem és tudás folyamatát. 
 
Az Új Természetfilozófia I. Általános lét- és rend-szerelmélete rendszerezte– egységbe fogta– 
érthetővé tette a valóságos rendszert; az Új Természetfilozófia II. Általános érték– és 
működéselmélete pedig a létrendszerek működését, változását világítja meg közérthető és 
ellenőrizhető módon.  
Az Új Természetfilozófia alapját olyan univerzális rendszer képezi, amely ERF-ARSZO-ként-, 
önmaguk számára Szubjektumokként, a Természet minden téridőszervezettség-funkció-helyi 
létezőjére vonatkozik és ezek működésére épül.  
A hierarchikus rendben a lét ténye a létezők létezésben tárgyiasult 
energiarendszerfolyamata-iban -ERF-ARSZO -kban- nyilvánul meg. 
Az Általános lét– és rendszerelméletre épül az Általános érték– és működéselmélet, amelynek 
lényege szerint az ERF-ARSZO létszükséglete –mint értékviszony– sajátos természeti érdekek–
, természeti értékek feszültségeként működteti a Természetet és annak minden 
rendszerkomponensét. 
 
Minden létrendszerfolyamat külső- és belső környezet-folyamatokkal rendelkezik, és azokkal létezése 
során saját téridőszervezettség-folyamata kényszerpályáján működik együtt. 
Az Univerzum történetét eseménysorozatainak termé-szeti nyelvekben kifejezett és a különböző 
objektumokban tárgyiasult jelenbe integrálható természeti memóriái tartalmazzák. 
Az Ember emberi léptékkel méri mindazt, ami  "nem emberi". A Természet általános igazságait a 
saját "szemüvegén át" a saját nézőpontjából érzékeli, értékeli, alkot értékítéletet és reagálja. 
A tárgyiasult energia minden fajtája és nagy-ságrendeje- objektum; illetve minden létező –
önmaga számára– SZUBJEKTÍV OBJEKTUM, –röviden SZUBJEKTUM–, amely 
“jelenpillanatában”, -kozmikus kódjában /É/ rögzült- készen talált viszonyok között, 
létszükségletei folyamatának hatására alakult olyanná amilyen. 
Minden létező környezet-folyamatainak része és magán hordozza környezeteinek vele szemben 
támasztott igényét és lehetőségét. 
Környezetének szervezettsége-, a környezetéből eredő funkcionális szükségletei-, valamint külső és 
belső lehetőségei által szabályozott. természeti tulajdonságai, képességei, tudása, tudománya is 
környezetváltozás hatására formálódnak. 
Minden Szubjektum célszerüen tárgyiasult ERF-ARSZO, −az Ember- és minden 
rendszerkomponense is− amelyek különböző közvetítések, szerveződések, szervezések révén elért 
korszerű szervezettségi szinvonalának eredményei. Mint ilyen, az Ősenergiafolyamat részeként az 
Ősszubjektumból ered. Ez az oka annak, hogy jelenlegi világunkban minden létező eredetének 
következetes és eredményes kutatása végül is -, az Ősenergiához, az Ősszubjektumhoz-, az 
Ősrobbanáshoz vezet. 
A Szubjektum, a benne memorizálódott képességek hordozója. Értékrend-struktúrája állandó 
változásban van.  
A körnezetváltozás végtelen folyamat és a létező helyzetváltozását eredményezi. Ez a 
körülmény a Szubjektum számára szükségszerű mozgáshelyzetet-, helyzeti értéket-, létszükségletet 
⇒ és célszerű reagálást hoz létre. Folyamatában sok egymáshoz kapcsolódó szükséghelyzet, 
mozgás- és változás következik be önmagában és környezetében egyaránt. 
A feszültség csökkenése, a létszükséglet megszűnéséhez; a rendszer egyensúlyi állapothoz 
közeledését jelenti a maga következményeivel.  
A változások felhalmozódása a Szubjektum új minőségbe történő átalakulásához vezet.  
A Szubjektum és környezeti kultúrájának fejlettségi színvonalát-, annak fő jellemzőit a benne 
tárgyiasult képességek mutatják. 
A működtetés eredményeként jelentkező produktum környezeti elismerése funkcionális képességei 
bővített vagy szűkített előállításának feltétele. A teljesítmény elismerésének értékszínvonala az 
alapfeltétele a Szubjektum és funkcionális képességei újratermelésének.  
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A Szubjektum létszükségleteivel és lehetőségeivel összefüggő “céljainak” irányába működik.  
A Világegyetemben csak egyetlen végtelen “cél” létezik, és az, az Ős/energia korszerűbb önmozgása. 
A lét-, működés-, szervezettségformák és a funkciók végesek. A célok és változások egymásba 
kapcsolódó végtelen folyamata orientálja kényszerpályásan a Szubjektumok mozgás irányát. 
Közvetett megnyilvánulásaik új célok energia-teremtő forrásai.  
A célszerű eszköz a célnak alárendelt, tárgyiasított tudás-képességgel rendelkező objektivitás.  
Minden Szubjektum lehetőséghatára relativ. Értékei a környezet által diktált szükségletek, 
lehetőségek és képességeinek dialektikus egymásrahatásából állnak össze.  
A képességek egymásraépült szervezettségű spontán-reflexszerű-ösztönös-élő tárgyiasult 
tudatosságú kiválasztá-sának időszakában a fejlődés is a Szubjektum szervezettségének megfelelő 
módon alakult. Kezdetben nagyon lassan, majd a rendszerbe tárgyiasult −és a rendszer környezetébe 
tárgyiasított− képességek szervezettségének, “kultúráltságának” növekedésével felgyorsuló 
tendenciával.  
Pl.: az emberi társadalmi Szubjektum kultúrszínvonalán a fejlődés mind dinamikusabb civilizációs 
fejlődésbe csap át.  
− Az Ősszubjektum fő alkotóeleme a tiszta energia EGY rendje és az Univerzum jelenlegi 
nagyságrendje között különböző fajta-, nagyságrendű-, szervezettségű létformákba tárgyiasult 
különféle rendszerkomponens-rendszerfolyamatok működnek. 
− Az energia önmozgásának végtelen folyamatában a tárgyiasult energia lét- működés- és 
szervezettségforma változása is végtelen. Így mind a rendszer-, mind rendszerkomponenseik 
folyamatosan változnak és eközben problémamegoldásukkal a saját jövőjüket ± építik.  
− Univerzumunk jelenlegi mozgáshelyzetéből fakadó alapvető téridőszervezettség 
mozgásirány, valamint az uralkodó energiaviszonyok az összes rendszer-komponens-folyamat 
helyzetét, létszükséglet-szerű mozgás írányát és feszültségét orientálják.  
− A létszükséglet feszültsége minden működés dinamikus indítéka. A Szubjektumot gerjesztett 
energia állapotba hozza és működésre kényszeríti. Minden létező-, −nagyságra való tekintet nélkül− 
minden téridőszervezettségben jelentkező létszükséglete eltér egymástól, mind a korábbiaktól. 
Megoldásuk értéktöbbletelőállítás, alkotás, teremtés, fejlődés. 
A megoldás színvonalát a környezet értékítélete minősíti és ± érdem szerint honorálja.  
A lét- és létezés ténye a létező téridőszervezettség-energiarendszerfolyamatában nyilvánul meg; 
tulajdonságai10 , képességei11, a környezetében betöltött funkciója szerint. 
A létezés folyamatában realizálódik a lét- működés- és szervezettség formák alkotása, teremtése12. 
Minden érték és értékítélet összefügg azokkal a hatásokkal, információkkal, amelyeket a 
környezet-változás nyomán gerjesztettek és amelynek alapján a Szubjektum természeti értelme 
a létszükségletét megformálja a saját érdeke és “természeti erkölcsi”13 felfogása szerint.  
Az információ a környezeti munkamegosztás- és együttműködés terméke és természetes 
szükséglete.  
A szervezettség növekedésének kísérőjelensége Felfogásuk, megértésük, gyűjtésük, a szükségletnek 
megfelelő rendszerezésük, értékelésük, információ-termelés. Felhasználásuk a jövő irányába ható 
további információ-termelés:  
− a saját részre a környetváltozás hatásinformációja alapján a létszükséglet meghatározása 
(cselekvés kényszer).  
− a környezet részére a hatásinformáció a létszükségletét cselekvéssel realizáló létező viselkedéséről 
és ugyancsak reagálás-kényszer.  
-  és az együttműködő  Szubjektum – Objektum relativitás 
Az információk a környezeti együttműködés folyamatainak katalizátorai. Mind újabb ismeretanyag 
termelésére indukálnak. Eközben maguk is integrálódnak; a folyamatok egyre mélyebb 
megismérésének informálódási és kommunikációs szükségletével.  
Az információ-felvétel és leadás sajátos; a környezeti tér- idő- szervezettség- funkció, saját 
téridőszervezettség-funkció változásfolyamattal összefüggő nyelvi és kommunikációs problémáival.  
Első hallásra a problémakör bonyolultnak tűnik, azonban, ha végiggondoljuk, megállapíthatjuk, 
hogy a Világegyetem egésze és annak minden része, így magunk is nap mint nap eszerint 
működünk, de a problémakörök 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. Majd a végrehajtással a Szubjektum gyakorol hatást a külső-, belső környezetre és azokban 
idéz elő változást; amely visszacsatolásként is jelentkezik. 
A létszükséglet a környezettel való egyöttműködés szubjektív konzekvenciája.  
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A szükséges információ a működés megszervezésének, az eredményesség növelésének forrása. 
Ezért az információs szükségletek optimális kielégítése minden Szubjektum értéktöbblet 
előállító működésének kritikus feltétele.  
A létszükséglet- és a célszerű működés szférájában jelenik meg a rendszer legegyszerűbb 
szervezettségi fokán a számára negativ vagy pozitív érték “jó” vagy “rossz”, mint a 
Szubjektum értékítélete. Természetesen a szervezettség magasabb szintjein a “jó” vagy “rossz”, a 
szervezettség bonyolultsági színvonalának kifejezésmódján jut meghatározásra. 
A Szubjektum létezésének szubjektív célja az önmegvalósítás. Ez a domináns, létszükségletének 
meghatározásakor. Törekvésének céltartalma a létszükséglet feszültségében megjelenő vélt- 
vagy valóságos érték, amely szubjektív aktivitásának alapja.  
A céltartalom értékérzésben nyilvánul meg, amely a teljesítés várható és tényleges eredményértékétől 
függően elégedettség vagy elégedetlenség forrása. 
Gyakran előfordul, hogy a költők megérzik, meglátják, felhívják a figyelmet a Valóság tényezőire. 
József Attila A Dunánál c. versében még 1936-ban az őssejtig; - korszerűséggel ír erről az 
érdekfeszítő témakörről egyszerűen. Néhány kivonatosan idézett versszak:  
“Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve 
nézem, amit meglátok hirtelen. 
Egy pillanat s kész az idő egésze,  
mit száz ezer ős szemlélget velem. 
 
Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,  
öltek, öleltek, tették, ami kell.  
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,  
mit én nem látok, ha valami kell.”  
 
“Megszólítanak, mert ők én vagyok már;  
gyenge létemre így vagyok erős,  
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,  
mert az őssejtig vagyok minden ős −  
az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:  
apám- s anyámmá válok boldogon,  
s apám, anyám maga is ketté oszlik  
s én lelkes Eggyé így szaporodom!”  
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1.Természeti értelem, értelmes Természet. 
 
A természeti értelem: a természeti „tudás” szerkezetét, szervezettségét, képességeit jelölő 
fogalom.  
Minden létező (ERF-ARSZO) –a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig a környezetében betöltött 
funkciójának és szervezettségének megfelelően– rendelkezik természeti értelemmel, tudással, 
képességekkel. Az intelligencia nem képezi a biológiai társadalmi lét, vagy az Ember privilégiumát; az 
minden létező elválaszthatatlan tulajdonsága14. 
A természeti értelem a lét végtelenségével egyidős. Ahogy a lét funkcióba tárgyiasult energia-rendszerben nyilvánul meg, úgy a 
természeti értelem elválaszthatatlan az ERF-ARSZO létezésétől.  
A Természet hierarchikus rendjében, az értelem működése Szubjektumhoz kötött tevékenység. 
Összehangolása és működtetése a létezők rendjében egymásra lelő természeti értelem 
munkája és célrendszere.14/a 
Minden Szubjektum önmagában és környezetében hordja funkcióját, természeti értelmét, célját, 
lehetőségeit önmaga megvalósítására. 
A természeti értelem örökölt és szerzett képesség, amelyet a téridőszervetettség-funkció 
változásfolyamat által generált, de önmaga által kialakított létszükséglet, és a környezeti 
együttműködés fejlesztettek ki és fejlesztenek tovább a létező problémáinak megoldására15. 
A Szubjektum természeti értelmének konkrét feladatait a létező meglévő lét- és 
működésformáinak működtetése mintázza a létszükséglet eszközeinek célhoz rendelésével. A 
hiányzó ismeretek pótlásával, valamint a működés tapasztalatainak hasznosításával. A memóriájában 
őrzött ismereteinek célszerű kombinálásával, átértékelésével, következtetéssel, kísérletezéssel a 
természeti gondolkodás révén olyan értéktöbbletet; olyan korszerű kombinációkat állít elő, amelyek a 
saját multjában, –a kialakított célszerűséggel– még nem léteztek.  
Az ismeretek és összefüggések új kombinációja révén  –a téridőben adott érzékleti összkép olyan 
kiegészítését teszi lehetővé, amely közvetlen érzékeléssel akkor nem volt elérhető. Az érzékleti 
összképet „gondolkodás" révén tovább lehet építeni. Azonban ez a korszerű ismeret –a szervezettség 
szinvonalán– környezeti kommunikáció segít-ségével még kiegészülhet mindazzal, amit a témával 
kap-csolatban a környezet „tud, akar, szivesen vesz, tiltakozik, stb."  
Itt különös hangsúlyt kap a természeti tudás szer-vezettségi szinvonala és a helyes 
problémamegoldás átfutási idejének összefüggése, amely a lehetetlentől a megvalósításig hatalmas 
időtoleranciát mutat. 
A létezés, a természeti információ (a megértett hatás), a természeti nyelv- és kommunikáció, a 
természeti gondolkodás, a természeti értelem összetartozó jelenségek a végtelenből eredő olyan 
± fejlődéssel, amelyeknek vége sohasem lesz. Eredménye működtet minden létezőt.  Megkapó a 
gondolat, hogy a témakörrel már Pál apostol is foglalkozott a Bibliában16. 
A természeti értelem működésének lényege a Szubjektum szervezettségének megfelelő 
gondolkodás (pl.: cselekvésben gondolkodás, tükrözéses, adogató, reflex-szerű, ösztönös, tudatos, 
céltudatos, tudományos, céltárgyi-asított, célautomatizált stb.) a szimbolikus fogalom, az "elméleti" 
tudás elvont gondolkodása. Vagyis az értelem működésének eredménye a tudás bővített 
újraelőállítása. 
A gondolkodás indítéka a külső- a belső környezet és önmaga változásának érzékelése. 
A természeti értelem munkája a természeti gon-dolkodás, megnyilvánulása a természeti 
gondolat, amely a Szubjektum fő segítője működése problémáinak megoldásában. Az 
önmegvalósítás téridőkényszerpályás létezésének feltétele és eredménye. 
A téridőkapcsolatok a “téridőpontok” jegyeiben válnak megismerhetőkké, létszükségletekké a jövő „létezésformájának" 
kiválasztására, alakítására.  
A választás kritikus döntés, amely határozott irányba tereli a jövőt17. 
Bármely Szubjektum természeti értelmének együttmű-ködése a saját- és környezete lét- és 
működésformáival em-lékezeti tudáson alapul. A korszerű tudás megelőző tudásra épül és 
működtetése bővülő tudással; alkotással jár. 
A fejlődés során kialakult lét- működés- szerve-zettség koordináció minden ERF-ARSZO  saját 
képes-ségeinek és funkciójának megfelelő örökölt és szerzett cél-program lehetőség; egyben 
természeti értelem, természeti gondolkodás, természeti tudás, természeti tudat, természeti nyelv, 
természeti matematika, természeti kommunikáció, természeti szabályozás. 
A létező jelenfolyamatának “jelen pillanatában” adottságai határolt képességek, amelyeket nem 
képes túllépni. Csak az ismereteknek megfelelő hatásokat képes megérteni és hasznosítani. A 
túllépés további ismeretszerzés útján válik lehetségessé. 
A magasabb szervezettségű ERF-ARSZO képessé válhat megérteni az alacsonyabb szervezettségűt. 
Megtanulhat kommunikálni is az alacsonyabb szervezettségű szinvonalán. Az alacsonyabb 
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szervezettség azonban magasabb szervezettségű kommunikációra nem, vagy csak segédesz-
közeivel és csak korlátozott mértékben képes. 
A természeti értelem a Szubjektum kritikus cselek-vőképessége a létezés szorító viszonyai 
között. Az ERF-ARSZO képességeinek bővített újraelőállítása minden hatékonyságnövelés 
előfeltétele. A teljesítmény, az alkotás alapkritériuma az alkalmas tudás. 
A civilizációs energia a lét és létezés végtelenségével egyidős. Az Ösenergiafolyamat, az 
Ősszubjektum ősértelme az Ősrobbanást követő, változó létformákkal együtt szárma-zódott- és 
szerveződött át a maguk létezésfolyamatában bár-mely Szubjektum “téridőpillanatáig” elért természeti 
értelmének sajátos színvonalára, és téridőszervezettség-kényszerfolyamat hatására fejlődik tovább. 
Bármely Szubjektum téridőfolyamata magában foglalja teljes múltját; benne mindennel, amiből és 
aminek hatására a jelen “pillanat” létrejött. Benne van a jelene a maga egészével, helyzetével, 
változásával, külső- és belső környe-zetváltozásával, A jövő irányát meghatározó létszükségletekkel 
és azok feszültségével, a lehetőségekkel, a jövő útját építő „cselekedetekkel". 
Ebben a létezés folyamatban a lét-, működés-, szervezettségformák és a funkciók átmenetiek, 
azonban a létezésük során alkotott tudás-, –annak környezeti szükségességével összefüggően– a 
környezetükbe is beépül-, terjed-⇒ túlélve alkotóját. 
A túlélő memorizált tudás maga is ERF-ARSZO, amely rendszerként létezik tovább. Nevezhetjük civilizá-ciónak, képességeit 
pedig civilizációs energiának, amely az Ősenergiafolyamat részeként a Természet működés folyamatába épül. 
Az adott Szubjektum természeti értelme az, az eszköz, amelynek segítségével képes 
meghaladni önmagát: 
- az értelem szolgál a tudás- meghaladására 
- szervezettségének növekedésével megnőnek képességei- minél célracionálisabban szervezett, 
annál nagyobb a jó választás esélye-  
- a legkedvezőbb lehetőség megtalálásának hatása a bővített önmegvalósítás optimális mértékének 
lehetőségét adja. 
Legmagasabb színvonalát a bármely törvény szerint való felbontás, s a bármely rendszerré való 
összerakás képessége jellemzi. 
A cselekvőképesség–arányosság a Szubjektum észrevevőképességével-, szervezettségével-, 
potenciális le-hetőségeivel-, szubjektív aktivitásával arányos. Civilizációs energiahányadát 
szervezettsége és a környezeti együttmű-ködéshez rendelkezésére álló képességei és eszközei mi-
nősítik. 
A létezés elválaszthatatlan a tapasztalati tanulástól. A tanítás, nevelés, önképzés ugyancsak 
célszerű tanulási fo-lyamat. Eredménye a mind jobb érzékelés; a "tervezésre, szervezésre, 
működtetésre"  alkalmas tudás bővített újratermelése; a múltra épülő jelennek a jövőbe történő 
tudatos átvitele. 
A civilizációk eloszlása az Univerzumban nem véletlen, hanem minden ARSZO környezeti adottságai, 
a környezetváltozásfolyamat és a környezettel való együttműködés következménye. Einstein 
mondotta egy alkalommal: „Isten nem szerencsejátékos", vagyis felfogása szerint a jelenségeket 
nem irányíthatja a véletlen. A Világ rendjét megismerni nehéz, de lehetséges, mert ésszel felérhető. 
Minden annak köszönheti létét, hogy lehetősége, már az Ősenergiafolyamatban benne volt. 
Az Ősrobbanást követö változás-folyamatban a létrendszerek eltérő környezeti viszonyai és 
feltételei miatt mindenütt eltérően őrizték meg az azonos alaptulajdonságok eltérő 
szimmetriáját. 
Az eddigi emberi értelemben vett értelmes létezők képében általában az Emberhez hasonló értelmes 
létezők létét feltételezték.. 
 Azonban abból kell kiindulni, hogy minden létező a szervezettségének megfelelő természeti 
értelemmel rendel-kezik, tehát értelmes. Az Ember szervezettségéhez hason-lóan értelmes létezőket 
az Univerzumban nagyon széles sávon és távolságban kell keresni, azonban semmi bizonyosságunk 
nincs arra, hogy lét- működés-, szervezettségformájuk-, funkciójuk is az Emberhez hasonló. Az 
azonban bizonyos, hogy bármely értelmes rendszerre bukkanunk, vagy bármely értelmes rendszer 
talál ránk az Szubjektumként funkcionál. A saját érdeke szerint jár el velünk szemben még akkor is, ha 
segít. Nem kell keresnünk az értelmes létezőket, mert közöttük élünk- és bennünk is élnek, 
−képességeink szerint− velük kommunikálunk létezésünk minden pillanatában. Minden létező 
értelmes 
Mit várhatunk két különböző fejlettségű civilizáció találkozásától? Az erősebb is Szubjektum! Számára 
a fejletlenebb értékrendje kétségessé válik, törvényszerű következményekkel. 
Az új megvilágításba került értelmes Univerzum kutatása és annak realitáson alapuló várható 
eredményei új távlatokat nyitnak az emberi géniusz számára. 
A természeti értelem működése, együttműködése a természeti létezés minden szervezettségét és  
minden szintű létezőjét átfogja.  
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Csak a “Természet mindenkori törvényei” és az értelmes gondolkodás képesek segíteni a 
problémák megoldásában! 
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2. Értelmes létezők és az Ember. 
 
A Földön kívüli értelem után kutatva meg kell állapítani. A Földön nem az Ember az értelem 
kizárólagos letéteményese, és az Univerzumban sem a biológiai élet; hanem minden létező, minden 
ERF-ARSZO értelmes.. 
Emberi valóságunk csak számunkra a világ közepe. 
Az Emberiség az Univerzum hierarchikus rendjében csupán a számtalan sok természeti kultura 
egyike. Amelyre, mint Szubjektumra ugyanúgy vonatkoznak a természeti elvek és törvények, mint az 
Univerzum bármely más ERF-ARSZO-jára18. 
Ezekből a tényekből az is következik, hogy az eddigi „értelmes lények" utáni kutatás 
megalapozásában és módszerében is alkalmatlan. A CETI program is rossz alapokról indít. Ez az 
oka annak, hogy átütő eredményre nem vezettek 
Az Ősrobbanást követően keletkezett objektumokban a Természet tulajdonságainak, 
képességeinek, tárgyiasulási-, „tudatosulási-, tudássá-, tudománnyá" szerveződési folyamata mind 
térben-, időben-, szervezettségben-, mind a Szubjektumok helyzetváltozásának megfelelő funkcióban 
más-más. Így az Univerzum más részének létezőiben ERF-ARSZO-iban is másként fejlődött, 
mint a Földön. 
A létfolyamatban az Univerzumra jellemző leglényegesebb fejlődés folyamat a természeti tudás 
kényszerpályás önfejlődése; a funkcióban tárgyiasult energiarendszerek –végső soron– magasabb 
szervezettségi szintre szerveződése Szubjektum rendszerek és környezeteik együttműködése útján. 
Az Ősszubjektumtól a szervetlen szervezettség külön-böző fokozataiig történt, illetve történő fejlődés 
sajátosan; valószinüleg az egész Univerzumra jellemző. További  –álta-lunk ismert és ismeretlen–  
fokozatok talán csak kivételes esetekben fordulnak elő. 
Az Új Természetfilozófia eddig –az Ősrobbanást követő– lényegében a térenergia /É/- elemi 
részecskék-, erőtér-,                   anyag- és ezen belül a szervetlen-, szerves-, biológiai közösségi 
társadalmi tárgyiasított-, és tudásdomináns szervezettségekkel foglalkozott. Az eddigi fejlődés során 
általában nem volt bizonyosságunk az emberinél magasabb szintek létezéséről. Azonban a 
szerveződés megismert fejlődésének törvényszerűségei valószinűsítik létezésüket. 
Tárgyiasult természeti értelem-, és képességek nélkül nincs létező19. 
Az Univerzum minden létezője a természeti funk-ciójának és szervezettségének megfelelően 
értelmes. 
Ezek után könnyen érthetővé válik, hogy a Természet-ben kifejezhetetlenül sokfajta és  sokféle létező 
működik. (Részletesebben kifejtve az Általános lét- és rendszerelmélet 4 fejezetében és e kötet 
előszavában). 
A kultura-, a szervezettség-, a természeti nyelv  elválaszthatatlan a maga környezetétől. 
Minden kultura a saját környezeti tradícionális genetikai viszonyai között jött létre, és nem 
választható el a maga korszerű kulturális környezetétől létének károsítása-, illetve 
létszükségszerű átalakulása nélkül. Ez természetesen minden emberi kulturára is vonatkozik. 
A bioszféra az Univerzumnak az a tartománya, amely-ben élőlények léteznek. Ahol a 
szervezettségnek megfelelő egymásraépüléssel különféle biológiai rendszerek alakultak ki 
környezetükkel sokoldalú kölcsönhatásban és együttműködéssel. 
Életközösségeket alkotnak. Önmagukkal és külső- belső környezeteikkel szoros kölcsönhatásban; 
energia-, illetve különféle mértékben tárgyiasult energiarendszerek energiaáramlásával, 
energiacseréjével. Pl.: 
- Sugárzások- és kémiai energia segítségével szervetlen anyagból szerves anyagot építenek fel. 
- a biológiai fogyasztók szerves és állati eredetű anyagokkal táplálkoznak, stb., stb. Továbbá, mint 
előbb. 
- Az Ember esetében genetikai története során szükségle-teinek hatására természeti tudása a 
szűkebb környezete objektumainál gyorsabban fejlődött. Közösségi, társadalmi szervezettségének 
segítségével mind tudatosabban tudta tudását és képességeit külső környezeti memóriákban is tárolni 
és felkészültségétől függően hasznosítani.  
Képességeinek dinamikusabb fejlődése tette és teszi alkalmassá arra, hogy környezetének mind 
nagyobb részét vonja az emberi civillizáció hatáskörébe; ma már nem csak a Föld-, hanem kozmikus 
környezetére is kiterjedően. 
 
Az Ősrobbanástól egymásra épülő változások az Ember múltjának megfelelő irányokban 
tárgyiasultak; térenergia a maga térkvantumaival-,  elemi részecskék-, erőterek szer-vetlen- és 
szerves anyagok- élőlények és közösségeik- emberek és társadalmaik. 
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Arra a kérdésre, hogy hol van a helyünk a világban az Univerzumunk története c. fejezet ad 
szemléltető tájékoztatást. 
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            „A csalódás és a tévedés oka mindig a hozzágondoltban van." 22. 
                                                                         EPIKUROSZ 
3. Világegyetemünk Univerzumunk Földünk és életünk rövid története. A “legkisebbtől” a legnagyobb 
létezőkig. 
 
A történelem folyamán hatalmas irodalom jött létre a különböző mitológiák, vallások, Istenek képeiben, 
neves tudósok írásaiban. 
Most mégsem ezeket idézem, csupán néhány ismert tudóst szólaltok meg abból a célból, hogy a 
jelenlegi helyzetre röviden rámutassak: 
Elsőként a világhírű Stephen W. Hawking szavait idézem: 
„... a világegyetem viselkedése nagyon is szabályos és engedelmeskedik bizonyos törvényeknek. 
Ezért ugyanilyen ésszerűnek tűnik az a feltételezés is, hogy már a kiindulási időszakot is törvények 
kormányozták." (Ir.:22/21. o.) 
„Léteznie kell valamilyen elvnek, amely alapján egyetlen kiindulási állapotot, tehát egyetlen 
modellt választhatunk ki a világegyetem leírására." (Ir.:22/128. o.) 
„... rettenetesen hehéz volna egyetlen nekifutásra megalkotni a világegyetem összes jelenségére 
érvényes tel-jes, egyesített elméletet." „... részleges elméleteket keresünk, miközben számos más 
jelenséget elhanyagolunk, vagy számértékekkel helyettesítünk." „végső célunk persze to-vábbra is 
a teljes körű egyesített ellentmondás mentes elmélet meglelése, olyané /.../ amelyet nem 
szükséges bizonyos önkényes számértékek bevezetésével a tényekhez illesztgetni." (Ir.:22/157. o.).  
Carl Sagan – a Cornell Egyetem Csillagászati és Ürtudományi Tanszékének David Duncan–
professzora, vala-mint a Bolygókutatási Intézet Igazgatója így ír: 
„Lehet, hogy a Nagy Bumm volt a világegyetem kez-dete, de az is lehet, hogy csak egy olyan 
szakadás volt, amelynek során a világegyetem korábbi történetére vonatkozó információk 
elpusztultak.” (Ir.: 131/23.o.). 
 
Az Új Természetfilozófia Stephen W. Hawking által végső célként kitűzött teljes körű egyesített 
ellentmondás mentes elmélet-, az egyetlen modell felfedezését tartalmazza, amely 
bizonyos vonatkozásban érinti Carl Sagan álláspontját is. 
 
Az Új Természetfilozófia szervezettségszintes vizsgálata szerint: a kozmikus út /É/ és a 
kozmikus kód /É/ minden létező sajátja: így az Ősszubjektumunké- /É/, az Univerzumunké- és 
minden rendszerkomponensé egyaránt.  
A pontosabb következtetések lehetősége érdekében meg kell különböztetni az Ősenergia, a 
Világmindenség, a Világegyetemünk és Univerzumunk fogalmát:  
 
Az Ős/energia generatív univerzális alaprendszerfolyamat. a Teremtő 
és működtető feszültségével. Végtelen folyamatában minden létezőre kiterjedő értelemmel,  
célszerű változás folyamatokkal.  
Téridőszervezettségfunkció folyamatának /É/ keretében tárgyiasuló energia minden létezőre 
kiterjedő véges lét-, működés- szervezettség forma-, a környezetükben betöltendő funkciókkal, 
végtelen változással.  
A Világmindenség és rendszerkomponensrendszer-folyamatai: az Ős/energia sajátosan funkciókba 
tárgyiasult létezőiben −ERF-ARSZO-kban /É/− nyilvánul meg. Ezek szüntelenül változva működnek 
együtt a környezeteikkel.  
 
A Világegyetem és rendszerkomponensrendszer-folyamatai a végtelen Ős/energiarendszer-folyamat 
tárgyiasult létezői, ERF-ARSZO-k a maguk térben- időben- szervezettségben állandóan változó 
létezésfolyamataikkal.  
A Világmindenségben: A Világegyetemünkön kívül további Világegyetemek is elképzelhetők  
rendszerkomponens-folyamataikkal. Ugyancsak tárgyiasult energiával működő, 
téridőszervezettségfunkció folyamatokkal, küszöbszintekkel  
A Világmindenségnek a Világegyetemünk csupán ré-szét képezi. Tehát a Világmindenség a 
Világegyetem és mindaz, ami rajta kívül létezik. 
 
Az Univerzum Világegyetemünk részét képezi. A környezetében betöltött funkciójának lét- működés- 
és szervezettségformáinak megfelelően szintén tárgyiasult energiarendszer-folyamat ERF ARSZO. 
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Saját téridőszervezettségfunkció folyamattal. Rendszerkomponens rendszerei is a Természet 
törvényei szerint jönnek létre, működnek végtelen változással. 
 
Az Ős/energiafolyamat hatása és közvetett szabályozása alatt álló Világegyetemünk valamint 
Univerzumunk működését ismert, és általunk még nem ismert természeti törvények 
szabályozzák. Azonban ezek csak megfelelő környezeti viszonyok között működnek és ismerhetők 
meg. 
Az Univerzum leírására Stephen W. Hawking által keresett modell, Ir.: 22/128 o., általános 
működési elvével és „kiindulási állapotával" az Új Természetfilozófia Általános lét- és 
rendszerelméletében (Magánkiadás. Budapest. 1992, 2001.), az Általános érték- és 
működéselméletében (Magánkiadás. Budapest 1994., 2008.) és e kötetben általános 
részletességgel megoldott. 
 
Mintegy két és félezer évvel ezelőtt Herakleitosz elképzelése volt. Ld.: JIM 77. 
Vegyük kezünkbe a Bibliát, lapozzuk fel Mózes első könyvét,  „MELY A TEREMTÉSRŐL VALÓ 
KÖNYV",Ld.: JIM 78.  
Az Új Természetfilozófia szerint: (Szándékosan kissé herakleitoszi nyelvhasználattal és 
fogalmazásban) 
A VILÁGEGYETEM világfolyamata ciklikus Ősenergia szervezettségváltozás folyamat 
küszöbszintekkel, amely mindig volt és mindig lesz. Minden ciklusában  –mint pl: jelenleg a mi 
Univerzum ciklusunkban is–  végső soron tűzből keletkezett az Ősrobbanás hőmérséklete, és indító 
lökése által27.. Tűzből keletkeztek a szükségszerűség alapján a környezetben betöltendő funkciók-, a 
lét- működés- szervezettségformák és természeti értelmeik is. Általunk felmérhetetlenül sok– 
funkcióval, természeti nyelvvel és a környezeteikkel együttműködő kommunikációs rendszereikkel.28. 
A „Nagy Év", –az Univerzum ciklus– leteltével minden a maga Ősszubjektumába olvad, ismét tűzzé 
válik29. 
 
A VILÁGEGYETEM MŰKÖDÉSE a végtelen Ősenergia hatás-folyamatában ciklusosan változó lét-, 
működés-, szervezettség-, funkció változás folyamat, amely egyedi „UNIVERZUMOK" létformáiban 
és rendszerkomponens-rendszer-folyamataikban nyilvánul meg. 
 
1. A jelenlegi Univerzumunk Ősrobbanása óta a téridőszervezettségfunkció-folyamat szüntelen 
változásával létrejött téridőszervezettségfunkció szakasz. Önmaga számára Szubjektív Objektum 
a rendszerkomponenseinek együttműködő rendjével és létezésfolyamataival.  
Az Ősrobbanás óta −újabb kutatás szerint 15 MD év helyett mintegy 12-14 milliárd év telt el, és− a 
tudományos kutatás természetmegismerő tevékenysége eddig csaknem 100 %-ban ezzel az 
időszakkal foglalkozott30.  

Itt említem meg Dejan Stojkovic egy vonalból született a világegyetem tárgyú elképzelését 
http://www.sg.hu/cikkek/81563/egy vonalból született a világegyetem.(FV 2481 lineáris univerzum, 
Saturnus elektronsugár-kullok), amely kivonatosan olvasható az ÚjTF észrevételével  JIM.79... 
Az Új TF nem ért egyet a vonalból származott világegyetem elméletével. Nem ért egyett azzal, hogy 
az Ősrobbanáskor nem volt gömb alak, nem volt forgás-, hogy csak előre és hátramozgás volt, stb., 
amelynek mechanizmusát, modellszerű levezetésének kidolgozását a Szerző a jövőtől várja.  
A probléma teljeskörű megoldását e kötet tartalmazza. 
 
Az Ember kitűnő eredményei ellenére jelenleg nincs naprakész és reálisan eltérő tudományos 
megállapítás az Ősrobbanással ellentétes racionális igazság bizonyítására31 viszont az 
Ősrobbanás ténye megelőző Univerzum világképét feltételezi, ezért jelenleg az Új 
Természetfilozófia ezen változat lehetőségeit vázolja23. 

 
2. A hozzágondolt igazságának kutatása.  
A Természetben mindennek van előzménye; Univerzumunk Ősrobbanásának, és Ősszubjektumának 
is. 
Az események alakulásának kereteit a tradíció és a környezeti lehetőségek szolgáltatják. Így az 
Ősenergiafolyamat, az Ősszubjektum Ősrobbanást megelőző „jelen-pillanata“, az individuális 
EGY rendszer 1 dimenziós. állapota.  
Az Ősenergia téridöszervezettség-folyamata végtelen, a változásfolyamatával együtt. 
Végtelenségének mult- és jövő perspektíváira csak Univerzumunk kozmikus út /É/ emlékeiből 
álló tényanyag kozmikus kódja (É)− alapján lehet következtetni. 
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Az összefüggő rendszerfolyamatok nem érthetők meg a lét és működés alapvető tényezőinek 
ismerete nélkül 34. Ezekből csupán néhány: 
− a Lét-, a létezés-, a változás végtelen folyamat, 
− A létező tárgyiasult energiarendszerfolyamat; másnéven ERF-ARSZO (É), amely önmaga számára 
Szubjektum, saját téridőszervezettség-funkció folyamattal, 
− az együttműködő téridőszervezettségfunkció-folyamat végtelen, mint a létezés, 
− a téridőszervezettségfunkció folyamat mint létező végtelen, azonban adott létező lét-, működés-, 
szervezettségformája és funkciója véges. 
− téridőszervezettségfunkció-folyamat nélkül nincs létező. 
− Energiarendszer nélkül nincs tér-,idő-, szervezettség-, funkció, sem téridőszervezettség-funkció 
folyamat.  
- individuális téridőszervezettségfunkció centrum és értékcentrum, 
- minden rendszerfolyamat- és rendszerkomponens-rendszer- folyamat a saját világának centruma. 
− Az Ős/energiafolyamat tárgyiasult energia téridőszervezettségfunkció ERF ARSZO jelenfolyamatban 
nyilvánul meg; a „jelenpillanatok“, jövőt alapozó-, múltba tárgyiasuló folyamatában. 
− Minden konkrét rendszerfolyamat önmaga számára olyan Szubjektum, amely kozmikus útjának /É/ 
ősi tradícióira épül, de csak jelen folyamatában képes a környezetében funkcionálni35. 
− Minden rendszer a környezetében betöltendő funkcióba tárgyiasult energiarendszerfolyamat, amely 
további rendszer-komponens rendszerfolyamatokból áll. A rendszer-komponensek is rendszerként, –
Szubjektív Objektumként-, környezeteik pedig objektumokként– funkcionálnak. 
A jelenlegi Univerzumunkat megelőző Ősrobbanás előtt az Ősenergiafolyamat minden energiája 
egyetlen saját téridőszervezettségfunkció-folyamattal, értelemmel feszültséggel rendelkező alap 
rendszerként –Ősszubjektumként– működött.  
Az Ősrobbanás hatására pedig −Univerzumunk jelenleg is tartó hatásfolyamatában– „a saját képére 
és hasonlatosságára": végtelen sok rendszerkomponensrendszer-folyamat; −önmaguk számára 
téridőszervezettségfunkció-folyamattal, értelemmel rendelkező világ: Szubjektív Objektum– keletkezett 
és keletkezik. (nagyságra-, szervezettségre-, funkcióra való tekintet nélkül, tehát pl.:a molekulától a 
galaktika rendszerekig, stb., minden létezőre vonatkozik)  
Az Ősenergiafolyamat Ősszubjektuma saját térrel-, idővel-, szervezettséggel-, értelemmel-, 
téridőszervezettség-funkció-folyamattal rendelkező működő-, és rendszerkomponenseit működtető 
Univerzummá tárgyiasult. Rendszerkomponens rendszereinek hierarchikusan felépített és 
környezeteikkel funkcionálisan együttműködő sokaságával. 
 
Most térnék rá a Világegyetem- és az Univerzum történet szervezettségszintes leírására és 
grafikus ábrázolására: 
 
1. A Világegyetem világfolyamata36. a végtelen Ősenergia jelenfolyamatában ciklusosan változó 
Univerzumok lét- működés- és szervezettség formáiban sajátosan valósul meg. 
Az Univerzumok létezése és élettartama Ősszubjektum eredő létformájuk Ősrobbanásától a 
következő hasonló állapotú létformájuk önrobbanásáig tart37. 
Mind az Univerzum számára, mind a hierarchikusan felépített rendjének megfelelő 
rendszerkomponensei számára a téridőszervezettségfunkció-folyamat a „saját“ jövőjükbe vezet a 
környezetfolyamataik létszükséglet-lehetőség −központi orientáció− kényszer-pályáján. A 
jelenfolyamat információi; −múltjuk részeként és jövőjük előfeltételeként− a kozmikus kódjaikba 
memorizálódnak. 
A ciklikusan táguló és szűkülő, –az Univerzumunk téridőszervezettségfunkció-folyamata keretében a 
táguló− Univerzum szakaszban végtelenül sok rendszer és rendszerkomponens rendszer keletkezett 
és keletkezik. Azonban ezek a szűkülő Univerzum-szakaszban leépülnek küszöb-határos 
hőmérsékletváltozás-, nyomásváltozás-, forgásváltozás kényszerpályás szervezettség- és funkció 
változás szerint. 
 
Ősszubjektumunk, az Ősrobbanást megelőző téridő „pillanatában" minimális terjedelmű, 
maximális sebességgel forgó maximális energia sűrűségű térben •  helyezkedett el –a maga 
szubjektív centrumával, természeti értelmével– mint Univerzumunk „magja", „csírája", kozmikus kódja 
(É). 
 
Ősrobbanásunk indító lökésének hatására az energiaáramlás sebességének megfelelően 
szerveződő Univerzumunk maximális sebességgel forgó energiatere a helyzetnek megfelelő 
maximálisan gyorsuló tágulás és hőmérséklet csökkenés időszakába lépett. Majd fokozatosan a 
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gravitáció erői a tágulást és forgást lelassítják. Ezzel együtt kényszerű- a táguló térben 
kimondhatatlanul sok −a környezetében funkcionáló− rendszerkomponensrendszer-folyamat 
szervezettségű energia tárgyiasulásokat, ERF ARSZO-kat hoztak és hoznak létre.  
(A tágulás összefüggésében egyes Kutatók ellentétes véleményen vannak. Úgy vélik, hogy 
eszközeikkel minél távolabb látnak a kozmikus térben a múltba nem lassulást, hanem gyorsulást 
tapasztalnak. Ez eddig valós megállapítás lehet azonban a hozzávont következtetésük nem érinthetné 
az Univerzumunk pulzáló működését. Semilyen térfolyamat nem választható el a hozzátartozó 
időfolyamattól. Ezek a Kutatók időben mindinkább megközelítik az Ősrobbanás indító lőkésének −a 
fénysebesség mértékét jelentősen meghaladó− maximális sebességét.) 
 
Az Ősrobbanás ténye bizonyíték arra, hogy multunkban volt valami ami felrobbanjon. Annak létre is 
kellett jönnie, és feltehetően úgy jött létre, hogy Ősszubjektumunk megelőző Univerzum létformája a 
miénkhez hasonló módon keletkezett-, létezett. maximális sebességű forgással-, és maximális 
hőmőrsékleten alakult Ősszubjektumunkká.  
Az Ősrobbanás antigravitációs indító erőinek megszűnése-, valamint a gravitáció hatása a tágulás 
sebességét fokozatos sajátosságokkal lefékezte, majd irányát megváltoztatva szűkűlésbe vezette.  
A tér gömb alakúnak feltételezett formája megváltozik, ha az rezeg vagy forog. Amennyiben 
sematikusan lerajzoljuk a növekvő-,  majd   szűkűlő   Univerzum       téridő-pillanatainak „térgömbjeit", 
−(amelyek azonban, nem gömb alakúak. A valóságban a rezgés és forgás sebességének megfelelő 
alakú létformákban nyilvánulnak meg)– hossz-metszetében sematikus tölcsérszerű, búgócsigaszerű 
vagy más formát képviselő– érintő egyenesét <>, akkor látszólag tiszta képet kapunk. Azonban, ha a 
dinamikusan gyorsulva táguló és dinamikusan gyorsulva szűkűlő „térgömbökhöz“ rendelt „téridő-
pillanatoknak“ megfelelő érintő egyenesét megrajzoljuk, feltehetően tojás- vagy búgócsigaszerű-, 
esetleg más − alakú formát kapnunk.  
Alább láthatók az Univerzum „Nagy Évek" ciklusformái sematikus ábrázolásokkal; amelyek arányai, 
szögei, vonalvezetése a valóságostól eltérő, ezért a tudományos megismerés szerinti pontosításra 
szorulnak. 
 
 
A VILÁGEGYETEM MŰKÖDÉSMECHANIZMUSA  
    AZ ŐSENERGIAFOLYAMAT VÉGTELEN ÖNMOZGÁSA 
    ENERGIASŰRŰSÉGÉNEK ÉS SZERVEZETTSÉGÉNEK 
 CIKLUSOS VÁLTOZÁSA  
 
Vizsgáljuk meg a változások  alaptényezőit: 
 
I. Az Ősenergia alkotó-, működtető- és fenntartó erő, amely ciklusonként Ősszubjektumba és 
rendszer-komponensrendszer-folyamataiba tárgyiasul végtelenül mozgató feszültségével.  
Téridőszervezettségfunkció--folyamatok rendje a jövőbe tart.  
 
II. Az Ősszubjektum  
Az Ősenergia „tiszta” állapota a maga feszültségével természeti értelmével kozmikus kód- és kezdeti 
feltétel folyamatával, memóriájával. 
Az Ősszubjektum az Ösrobbanást megelőző „pillanatban“ a tiszta energia EGY rendszer folyamata, 
amely nagyon rövid ideig létezett, de hatására jött létre Univerzumunk és minden 
rendszerkomponense. 
Jellemzői:  
Nincsenek belső rendszerkomponensei, így belső rendszerkomponens terei sem léteznek. Ez az oka 
minimális terjedelmének. 
- Minimális : - tér (terjedelem)                                      • 
- előrehaladó rezgő mozgás, amely  

a megszűnése irányába tart                 
a 10-13 méret alapvető határérték (Ir.:142/26. o.) Itt éri el az elektromágneses rezgés a 
legnagyobb rezgésenergiát. Az energia további növelésekor a rezgés forgásba megy át..  
A folyamat antigravitációs Ősrobbanásba torkol. Majd a szükséges funkciókba tárgyiasuló energiával 
hozza létre Univerzumunkat és minden fajta-, minden szintű-, −végtelenül változó− rendszer-
komponensrendszer-folyamatait.  
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- Maximális:  
- energia-sűrűség  
- hőmérséklet 
- nyomás  
- forgás-sebesség  
- gravitáció 
- antigravitáció  
- az antigravitációs erők egyidejűsége  
- az Ősrobbanás indító lökése  
 
III. Ősrobbanás. Univerzumunk létrendszerének nyitánya.  Az Ősszubjektum antigravitációs 
erői meghaladják a gravitációs összetartó erőket és bekövetkezik az Ősrobbanás.  

     
Az energia sűrűség, -hőmérséklet, -forgás maximális energiájú kiterjedéssel és az együttjáró 
szerveződéssel, a környezetben betöltendő szükségszerű funkciókat ellátó, hierarchikusan 
szerveződő létrendszerekbe (létezőkbe = ERF ARSZO-kba) tárgyiasul.  
A rendszerkomponensrendszer-folyamatok központi rendszer-irányítása 
minden szinten a környezetek változásának orientáló hatására együttműködően 
érvényesül.  
 
Az Ősrobbanás eredményeként létrjövő, az Univerzum téridőszervezettség-folyamatábani az 
előrehaladás (hossz- és kereszt-metszet) változásának, valamint a tágulás-, szűkűlés- és forgás; a lét- 
működés- és szervezettség együttműködése mértékének megfelelő Univerzum formák Így pl.: az 
Ősrobbanást követően az Univerzumunk térbeli változása érintőegyenesének valamilyen tojás- 
búgócsiga-, esetleg más alakú formát feltételezve:  
1. Az Ősszubjektum egy rendszere. Tiszta energia, maximális forgás  
2. Az Ősszubjektum antigravitációs önrobbanása  
3. A 10-13  méretig max. forgás az energia oldal irányú kiterjedésével.  
4. A 10-13  határérték után kényszerpályásan létrejön a rezgés és hullámmozgás (Ir.:142/26. o.)  . Az energia sűrűsége-, 
forgás sebessége-, hőmérséklete lecsökken, a betöltött tér jelentősen növekedni kezd.  
5. Létrejönnek a térkvantumok és az „elemi részecskék“ (Ir.:142/169-177. o.).  
6. A tárgyiasuló energiatér mind oldalirányban-, mind előrehaladóan tágul. Létformája a forgás sebessége és a 
gravitáció összetartó erejének összefüggésében formálódik. Pontosabb meghatározására a Tudomány eszközeivel van- 
vagy lesz lehetőség. 

1.   •  
2.    
3.⎯⎯⎯⎯⎯ 
4.⎯⎯⎯⎯⎯  
5.= ld.: 5. 
6.= ld.: 6. 
 
 
 

A szűkülés időszakában a működés sorrendje visszájára fordul 
Az Ősrobbanások indító lökései  
- a fénysebességet lényegesen meghaladták, majd a gravitáció fékező összetartó hatására változtak. 
- világosság csak akkor lett, amikor létrejöttek a fény- és a terjedéséhez szükséges környezeti 
feltételek.  
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II. Alternatíva 
Amennyiben a Világegyetem = Univerzumunkkal, valamint  a téridőszervezettség-folyamat az 
ismétlődő Ősrobbanásokkor visszafordul 
(Ld.: 50. oldalon. Oda. Vissza. 
 
- A témakör feldolgozása fizikusokra, matematikusokra, kozmológusokra vár. Az időközben 
üzembehelyezett HUBBLE távcső és a mind újabb segédeszközök-, a tudományos kutatás meghozza 
majd az eredményét. 
 
 
Világegyetemünk téridőszervezettség története.  
 
I. Alternatíva: 
 

A VILÁGEGYETEM MŰKÖDÉSÉNEK VÉGTELEN TÉRIDŐTENGELYE 

AZ ŐSSZUBJEKTUMOK ŐSROBBANÁSAI 
 
                                              UNIVERZUMUNK  
 
A HOZZÁGONDOLT MULTJÁVAL       és      A HOZZÁGONDOLT JÖVŐjÉVEL. 

A múlt 13-14 MD ÉV A TÉNYEK = UNIVERZUMUNK ÉS RENDSZERKOMPONENSEINEK ŐSROBBANÁST KÖVETŐ 
KOZMIKUS ÚTJA 

 
− UNIVERZUMUNK TÖRTÉNETE az Ősrobbanást követő kozmikus útján  realizálódott.. 
− UNIVERZUMUNK „JELENPILLANATA" a múltra épült jelen kozmikus kódja. 
− A jövő előfeltétele Univerzumunk téridőszervezettség-folyamata; a jelenfolyamatra épülő jövő. 
Univerzumunk jelenlegi táguló szakaszából az Ősrobbanás óta eltelt szakasz a tudomány számára 
Univerzumunk eddigi történetének bizonyító erejű emlékekkel teli tárháza, a mindenkori 
jelenfolyamat kozmikus kódja. Az Univerzum memóriája őrzi. A tárgyiasulásuknak megfelelő 
természeti nyelveken megtanulással megfejthető mindaz aminek a szervezettsége nem haladja meg 
a miénket. 
 
 
II. Alternatíva: 
A TÉRIDŐFOLYAMAT VÉGTELENÜL ISMÉTLŐDŐ IRÁNYVÁLTOZÁSAI 
 
 
 
 
 
3. Univerzumunk jelenlegi tágulási-, hőmérséklet-változási-, és „kényszerpályás" szerveződési 
szaka-szának története. 
Univerzumunk és rendszerkomponenseinek története szorosan összefügg küszöbhőmérsékletekkel 
tüzdelt tágulásának, és kapcsolódó kényszerpályás szerveződé-sének alakulásával. 
Az Univerzum szerveződésének egymásra épült domináns korszakai: 
- korai szakasz, térkvantumos energiarendszerfolyamat 
- sugárzási korszak, elemi részecskés 
- atomos anyag korszakok: - szervetlen 
- szerves, 
- biológiai 
Az egyes korszakok szervezettségének megfelelő: 
- egyedfejlődés, 
- törzsfejlődés, 
- közösségi fejlődés, társadalmi fejlődés 
A Földön pl. a biológiai közösségi társadalmi fejlődés eredménye az EMBER 
 
Ha az előző ábrából kiemeljük Univerzumunk Ősrobba-násától a napjainkig terjedő, –természeti 
emlékeinkben rögzített ténylegesen megtörtént tágulási szakasz érintő egyenesét, akkor valamivel 
közelebb álló arányokat fogunk érzékelni: 
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Az érintő egyenes nem tölcsér-, hanem az 
Ősrobbanást követő gyorsuló tágulásnak  
és a nagysebességű forgásnak, majd a szűkülésnek  
megfelelő tojás vagy más alakú  forma. 
 
 
 
 
 
13-14 MILLIÁRD ÉV EMLÉKEI ÉS TÖRTÉNETE  
 
AZ ŐSSZUBJEKTUM ŐSROBBANÁS 
PILLANATÁT MEGELŐZŐ ÁLLAPOTA 
Jellemzőit ld: a 4. pontnál. 
AZ ŐSROBBANÁST KÖVETŐ GYORS TÁGULÁS ÉS A FORGÁS SEBESSÉGÉNEK MEGFELELŐEN VÁLTOZÓ 
UNIVERZUM FORMA. 
„Ahogyan az Univerzum tágul, ekvivalens hőmérséklete az Univerzum méretével fordított arányban 
csökken"39. Azonban az egyes rendszerkomponensek hőmérséklete ettől eltérően is változhat. 
Univerzumunk táguló tere és a történtek változásaiban tárgyiasult események objektumai a 
téridőszervezettség-folyamat kritikus küszöbhatárai ismeretében válnak beszédesekké. 
A Nobel díjas Stewen Weinberg: „Könyvem elsősorban az Univerzum fejlődésének kezdeti 
szakaszával foglalkozik, különös tekintettel a Világegyetem történetének arra az új felfogására, amely 
a mikrohullámú háttérsugárzás 1965-ös fölfedezésével vette kezdetét." (Ir.: 158/11.o.) 
„Röviddel azután, hogy Penzias és Wilson kimutatta a mikrohullámú háttérsugárzást, tőle függetlenül 
/.../ hasonló eredményre jutott Robert Wagoner, William Fowler és Fred Hoyle. (Ir.: 158/100. o.) 
Az 1940-es évek végén George Gamov és munkatársai kidolgozták a „Nagy Bumm" kozmológiai 
elméletet. (Ir.: 158/108. o.) 
„... az Univerzum történetének korai szakasza –ebből is főképp az első század másodperc– az, 
ahol a részecske-fizika és a kozmológia problémái erősen összefonódnak." (Ir.:158/9. o.) 
„Egy század másodperc múlva /.../ a Világegyetem hőmérséklete hozzávetőleg 100 milliárd /.../ 
Celsius fok volt. (Ir.: 158/16 o.) 
„A robbanást követően a hőmérséklet rohamosan csökkent: mintegy tized másodperc múlva 30 
milliárd /.../ Celsius-fokot, 14 másodperc múlva 10 milliárd fokot, 14 másodperc múltán pedig 3 milliárd 
fokot ért el." (Ir.: 158/18. o.) 
„A harmadik perc végén a hőmérséklet mintegy milliárd fokra csökkent. Ekkor már elég hűvös volt 
ahhoz, hogy a protonokból és neutronokból  összetett atommagok kezdjenek kialakulni."  
„... néhány ezer év múltán /.../ elég hideggé vált ahhoz, hogy az elektronok az atommagokhoz 
kapcsolódjanak, hélium és hidrogénatomokat hozva így létre. A gravitáció hatására aztán a gáz 
csomósodni kezdett, ... " „... a csillagok azokkal az alkotórészekkel kezdték működésüket, amelyek az 
első három percben keletkeztek." 
„... az atomos anyag csillagokba, galaxisokba való tömörülése mindaddig nem kezdődött meg, amíg a 
hőmérséklet nem csökkent le annyira, hogy az elektronok befogódhassanak az atomokba. Ahhoz, 
hogy a gravitáció csomókba gyűjtse az anyagot /.../ az szükséges, hogy a gravitáció felül múlja a 
sugárzás és a többi részecske együttes nyomását". (Ir.: 158/69. o.) 
 
„... a tiszta sugárzási korszak csak az első néhány perc eltelte után kezdődött meg, amikor a 
hőmérséklet már néhány milliárd fok alá esett. (Ir.: 158/73. o.) 
„A sugárzási korszakból az atomos korszakba vezető átmenet csaknem ugyanakkor következett 
be, amikor az Univerzum a sugárzás számára átlátszóvá vált.." (Ir.: 158/71. o.)40. 
Univerzumunk jelenlegi ciklusának Ősrobbanás óta eltelt szakasz-részének életkora a mai 
tudományos felfogás szerint mintegy 13-14 milliárd év, amely az Univerzum eddigi történetének 
bizonyítóerejű emlékekkel teli egyre bővülő tárháza. Az energiatárgyiasulások irányát –a 
dinamikus rendszerbe szerveződést, lényegében termikus gerjesztési folyamatok kényszerpályái 
vezérlik. 
 Ezek az emlékek az energiatárgyiasulások helyze-tének és szervezettségének megfelelő –a 
környezeteikkel egyeztetett– természeti nyelveken fogalmazódtak meg és megismerhetők a nyelvek 
ismerői számára.  
Az Ősrobbanást követő legfontosabb időpontok termo-dinamikai küszöbszintjeinek 
hőmérsékleti sávjai: 
Az Ősrobbanás. Hőmérséklete meghaladta a 100 milliárd fok C-t. Az egész Univerzum csaknem tiszta 
energiává vált. Az ezt követő  "időpontokban" és hőmérsékleteken létrejövő kényszerpályás 
energiaszerveződések, tárgyiasulá-sok és tovább szerveződési folyamatok: 
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− 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. 
− 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 Nap-rendszer kb 6 milliárd éve keletkezett, és így 
tovább, 
Univerzumunk és Földünk szerveződésfolyama-ta leglényegesebb eseményeinek jelenünktől 
vissza-mért hozzávetőleges időbeni távolságai: 
Milliárd években 
− Az Ősrobbanás 15 
− Tejútrendszerünk kialakulása 10 
− Naprendszerünk kialakulása 6 
− A Föld kialakulása 4,6 
− Az első életnyomok a Földön 3,5 
− Az első prokaróta őssejtek kialakulása 3,2 
− Algák fotoszitetizálók 2,5 
− A valódi magvas sejtek kialakulása 1,4 
− Az első soksejtűek kialakulása 1,0 
Millió években 
− A gerinctelenek kialakulása 570 
− A növények és rovarok 430 
− Harasztok, erdők, halak, kétéltűek 395 
− Emlősők 230 
− Madarak 195 
− Lófélék 53 
− Az első előember 5 
− A vértesszőlősi előember 0,5 
− A neandervölgyi előember 0,2 
− A Homo Sapiens 0,03 
− Az utolsó jégkorszak 0,01 
Években 
− Mózes tevékenysége 3260 
− Buddha, Anaximandrosz, Herakleitosz, 2500 
− Demokrítosz 2400 
− Arisztotelész 2300 
− Jézus 2000 
− Kopernikusz 500 
− Gallilei, Giordano Bruno 400 
− Newton 300 
− Kant 200 
− Maxwell, rádióhullámok 100 
− Einstein 80 
A történeti időrend összeállítása során felhasználtam Steven Weinberg: Ir.: 158. és Fodor L. István Ir.: 
46. sz.munkáikban foglaltakat. 
Az energiatárgyiasulások szerveződési sorában létre-jött minden konkrét létező objektum önmaga 
számára Szubjektumként funkcionál. Tárgyiasult energiája és annak szervezettsége potenciális 
mozgásképességével egyenlő.  
 
4. Univerzumunk létezésének és működésének rendszerelméleti megközelítése.  
 
Az Ősszubjektumunk: Univerzumunk és rendszer-komponenseinek generatív univerzális alapja. 
Rendszer-folyamatának iránya az energiaáramlásnak megfelelő: EGY rendszerbe és EGY 
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rendszerből. Létformájának vége és kezdete. Omega (a megelőző Univerzum vége)-EGY-Alfa 
(Univerzumunk kezdete) → Omega (Univerzumunk vége)EGY-Alfa (a következő Univerzum kezdete).  
Jellemzői: 
− energiarendszerfolyamat − téridőszervezettség folyamat 
− létformái kezdet → vég átalakulás folyamatok  
− gömb alakú, minimális térben maximális energiasűrűség és belső környezet-, minimális nagyságú 
külső környezet folyamatok 
− maximális: − energiasűrűség  
− hőmérséklet  
− forgás  
− gravitáció  
− nyomás  
− Ezek egyidejűségének bekövetkezése antigravitációs Ősrobbanást eredményez. Beindul 
Univerzumunk tágulásának végéig tartó antigravitációdomináns-, −a tágulás végétől 
gravitációdomináns− változásfolyamata.  
A folyamatok mindvégig a gravitációs és antigravitációs erőknek megfelelő végtelen együtt-
működéssel történnek, a helyzeteknek megfelelő változásokkal. Amelynek során a 
rendszerkomponensek a tágulás végéig trartó alapirányú, majd a szűkűlésnek megfelelő alapirányú 
létformáinak omegájába tartó változásainak engednek.  
Az Ősszubjektum EGY rendszere Univerzumunk −emberi nyelven kifejezhetetlenül sok− 
különböző szintű tárgyiasult energiarendszer-komponensé = önmaguk számára Egy rendszerré 
alakul. A tágulás végéig számuk bővül, majd amikor a gravitációs erők az antigravitációs erőket 
meghaladják a táguló átalakulás folyamata szűkűlésbe fordul.  
Minden rendszerkomponens önmaga számára rendszerként funkcionál.  
 
ENERGIARENDSZERFOLYAMAT a továbbiakban röviden ERF-ARSZO 
RENDSZERKOMPONENS  a továbbiakban röviden RSZKOMP 
ERF − ARSZO      ⇒       RSZKOMP.  ⇒   RSZKOMP.  ⇒   RSZKOMP.⇒.. 
Bármely funkciójú, szervezettségű, nagyság-rendű rendszerkomponens Önmaga számára  Szubjektív Objektum.  
BÁRMELY −  funkciójú  
−  szervezettségű  
−  nagyságú  
−  rendszerre  
pl:− állat és növény ⇒sejtrendszerei⇒sejtjei⇒molekulái⇒atomjai⇒elemi r. 
− gép, jármű, szerkezet ⇒   alkatrészei ⇒ molekulái ⇒ atomjai⇒elemi r-éi  
− építmény⇒szerkezetelemei⇒molekulái⇒atomjai⇒ elemi részecskéi⇒ 
−galaktika⇒csillagrendszerei⇒bolygói stb.⇒molekula⇒atom⇒elemi r.-éi  
A példák csupán durva szemléltetésre alkalmasak. Minden rendszerkomponens más. Az adott rendszertől és a többi környezeti 
objektumoktól funkciókként, formákként, fajtákként, téridőszervezettség-helyzetekként-, saját környezetekként stb is eltérőek. 
A szerveződés jellemző irányai: 
− A tágulás és hőmérséklet > időszakában                      ⇒   
− A szűkülés és hőmérséklet < időszakában                0⏐⇐   
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4. A környezetváltozás szerepe a természeti kommunikáció-, a 
természeti nyelvek-, a termé-szeti értelem- és a szervezettség 
alakulásában; a fejlődésben. 
 
A természeti kommunikálás és nyelvrendszerei a létezés végtelenségével egyidősek. Feladatuk 
a létezésfolyamatok együttműködésének és szabályozásának közvetítése különböző fajta, 
nagyságrendű és szervezettségű objektumok környezeteikkel egyeztetett jelrendszereivel. (ld.: 
Általános érték- és működéselmélet. Ir.: 88.)) 
A Természet minden létezőjében a környezeti jelenségek hatásai és szubjektív reagálásaik fejezték- 
és fejezik ki a természeti együttműködés lényegi egyszerűségét; a kommunikálás kölcsönösen 
egyeztetett természeti nyelvein. Pl: az Univerzum és rendszerkomponenseinek hatásérzékelésen 
alapuló legősibb –jelenleg is élő– természeti nyelve a gravitáció, a hőmérséklet, a nyomás, stb., majd 
a külőnböző hatásinformációk és szervezettségük minőségi növekedése során alakult ki korszerű 
jelenéig a többi természeti nyelv, így az emberi nyelvek is. 
A környezetváltozás viszonyfolyamat, –mint a létező számára folytonos helyzetváltozás– amely 
alapja a működés alapvető folytonosságának. 
A létezés feltétele a Szubjektív Objektum önmegvaló-sítása és alkalmazkodása a környezetváltozás 
által szabott létfeltételekhez.  
E működésfolyamat visszahat a környezetre és folyamatában a környzettel való együttműködést 
realizálja. A környezetváltozás „viselkedést", a viselkedés környe-zetváltozást eredményez. 
A természeti nyelvek kommunikáció céljára hivatott jelrendszerek, amelyek nyelvi közösségekben 
érvényesülnek. 
 
A környezettel való együttműködés a létezés dinamikus őskövetelménye. Minden létezés előfeltétele 
és kényszerpályás vezérlőereje. 
A természeti energiaáramlás, információáramlás és egyben kommunikáció is, amely egyidős a 
természeti létezés végtelenségével. 
A Természet- és minden rendszerkomponensének működését-, együttműködését természeti nyelvek 
sokasága közvetíti természeti kommunikáció útján, amelynek során érvényesül a Szubjektum-
objektum relativitás /É/. 
A természeti információk absztrakt egységben kó-dolt, értelemmel felruházott nyelvi jelentések, 
amelyek kölcsönösen ismert nyelvrendszerek közvetítésével cseré-lődnek szervezettségük 
szinvonalán. 
A látszólag felfoghatatlannak-, megismerhetetlen-nek tűnő bonyolult- szövevényes természeti 
nyelv-rendszerek-, kialakulásuk-, kommunikációjuk és általánosságuk az Új Természetfilozófia 
segítségével megérthető20. 
A természeti értelem eszközei így a természeti nyelvrendszerek és a kommunikáció is 
Univerzumunkban sok milliárd év ismétlődő gyakorlati tapasztalatai és újat alkotó tevékenysége során 
alakultak ki, memorizálódtak és a Szubjektum komplex szervezettségének megfelelően átfogják annak 
„érzékelő, feldolgozó, vezérlő, végrehajtó, ellenőrző, memorizáló" tevékenységét. 
Bármely létező, bármely nyelven csupán a meglévő ismeretekből képes kommunikálni. A meglévő 
ismeretek örökölt és tanult ismeretekből állnak. A létező azonban képes jelenfolyamatában ezeket 
tanulással, tapasztalással, valamint a létezés problémamegoldó kényszerfolyamatában gondolkodás 
eredményeként szerzett ismeretekkel kiegészíteni. 
Az általános természeti fejlődés ténye bizonyítja, hogy a  természeti értelem fejlődése Univerzum 
méretű jelenség. Konkrét megnyilvánulása rendszerhez kötött.  
A természeti értelem-, a tudás-, a képességek különböző Szubjektumokon keresztül nyilvánulnak 
meg, funkcióra-,nagyságra-, nemre-, fajtára-, minőségre való tekintet nélkül, de a szervezettségtől 
függő szinvonalon. 
A természeti „nyelvbeszéd" során a Szubjektum sze-lektív és generalizált kapcsolatrendszerben a 
környezetből érkező hatásokat elvonatkoztatás segítségével átkódolja és a tényleges hatást 
szimbolizálja. Ez az a közös kód, amely a természeti nyelvben tárgyiasul, és amelyet mind a 
Szubjektum, mind a környezete megért. 
A nyelvi információ az őt hordozó kódjelen kívül álló tartalmat fejez ki. A hordozó struktúráltsága, a 
közvetítő ter-mészeti nyelv szervezettsége, az elvonatkoztatott tartalomban tárgyiasított ismeret 
együttes tevékenysége fejezi ki az információt. 
A Szubjektum önmaga multjának emlékezete, a léte-zése során szükségesnek minősített 
értékváltozásainak je-lenbe integrált eredménye. Tudása-, gondolkodása-, értelme révén a 
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környezetváltozás jelzéseinek hatására olymódon alkalmazkodik és reagál, ami saját létérdekeinek és 
a környezet igényeinek, lehetőségeinek a legjobban megfelel. 
Ez a természeti értelmi munka a feltétele minden moz-gás-, minden működés és együttműködés 
funkcionálásának.  
A működés fejleszti az értelmet, az értelem fejleszti a működést. 
A Szubjektív Objektum természeti „gondolkodásának" kényszerpályás gyakorlata: A problémafeltáró 
és megoldó gondolkodás létszükségletfolyamata idézte elő a létező és természeti értelmének-, 
valamint vele együtt lét- és műkö-désformáinak-, funkciójának mind szervezettebbé válását és 
gondolkodási szinvonalának fejlődését. 
A létszükségletek problémamegoldása a létezőben célszerű átrendeződést, célszerű megoldást, 
célszerű „magatartást", „tevékenységet" hoz létre létfenntartása érdekében, a környezet és önmaga 
alkalmassá tételére. Eközben nemcsak értelme, gondolkodása, nyelvrendszere fejlődik, hanem 
specializálódó munkamegosztást; önmagában és környezetében fejlődő civilizációt, eredményesebb 
működést hoz létre. 
A Szubjektum, a környezet által szabályozott olyan célszerű Szubjektív Objektum, amely 
szervezettségének problémafeltáró- problémamegoldó és alkotóképesség hatá-rainak, értelmi 
képességeinek kibővítésével lehetőséghatárait is képes kibővíteni. 
Univerzumunk teljességében minden Szubjektum, minden rendszer érdeke más-más. Így minden 
konkrét rendszer és minden rendszerelemének saját helyzete-, érdekei-, és létszükségletei is eltérőek.  
A rendszert mégis rendszerkomponensek sajátos rendszere alkotja, amely folyamatában a létrehozott 
új képességeivel más-, több, mint rendszerkomponenseinek összege és egyben magasabb 
szervezettséget realizál. 
A rendszer- és rendszerelemtársak viszonyosságán alapuló célszerű környezeti együttműködés eredménye a kulcs kérdése 
minden Szubjektum fejlődésének; bővített, vagy szűkített önmegvalósításának. 
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5.Civilizációs energia. 
 
Az egyes létezők, kozmikus kódjáig /É/ létrejött fejlődés során a természeti értelem- és a képességek 
–rendszersajátosan– mind bonyolultabbakká váltak. 
A változásfolyamatban kialakult értelmi képességek érzékelni- értékelni- reagálni- és kezdeményezni 
tudó képessége a potenciális CIVILIZÁCIÓS ENERGIÁ-juk;  
 
Célszerű értelmi munkaképességek: 
- A történelmi genézis során energiatárgyiasult létezők kozmikus kódja szerinti munkavégző 
képessége. A környezeteikben memorizálódott értelmi képességek –jelenbe integrálható– valósága  
- A Szubjektum memóriájában megőrzött ismeretek a jelenpillanatokban jelentkező korszerű 
létszükségletek megoldásának előfeltételei. Célrendszerbe állításukkal és kiegészítésükkel válnak 
képessé a feladat végrehajtására. 
- A környezeti civilizációban tárgyiasított természeti tudásból tanulással képes a létező szükségletét 
kiegészíteni. 
A létezésfolyamatában korszerű tudásképességének célszerű működtetése a fő kritériuma annak, 
hogy „az információ, a képzelőerő, az akarat, a lehetőségek, az értelem" által elérhető alkotó többlet 
tudásképességgel − a Szubjektum az elérhető bővített önmegvalósítással fejlődjön. 
Előfordulhat azonban, hogy a rendkívül nagy környezet-változás olymértékű alkalmazkodási igényt 
szab, amelynek a Szubjektum nem tud megfelelni. Ilyenkor lét- működés-, szervezettség-forma és 
funkció változás következik be.  
Ezért is fontos, hogy a Szubjektum a viszonyainak megfelelő- minél alaposabb felkészültséggel 
rendelkezzen a saját problémáinak megoldásához. 
A természeti „értelmi munka" tárgyiasult tudás-képességek működtetését jelentve, a szervezettség 
minden állapotára kiterjed. 
A természeti értelem energiája olyan általános munkaképesség, amellyel a Szubjektum nemcsak 
önmaga bővített újraelőállítását képes megvalósítani, hanem környezetének alacsonyabb 
szervezettségű Szubjektumaiba korszerű képességet tud tárgyiasítani és működtetni.  
Ezzel a saját képességeit a környezetébe beépített tudás hasznosításával növelni. (Így pl: az emberi 
társadalom, mint Szubjektum képes a környezete fizikai-, kémiai-, biológiai-, emberi-, stb., 
objektumaiba, illetve minden azonos-, vagy  alacsonyabb szervezettségű objektumba tárgyiasítani és 
onnét szükség szerint előhívni.) 
Szervezettségétől fűggő mértékben képes saját ké-pességeit kibővíteni, illetve a bővített újraelőállítási 
folyamat-ban megsokszorozni, programszerűen tárgyiasított funkci-onális eszközök segítségével. Pl.: 
alacsonyabb szervezett-ségű anyagba programszerüen tárgyiasított képességek eszközei: 
- térenergiák: különböző célszerű sugárzások, hatásinformációk közvetítése, stb. 
- Szervetlenek: ék, véső, balta, kerék, fogaskerék, járművek, erőművek, könyv, televízió, számítógép, 
internet, stb., stb. 
- Szervesek: szerves vegyületek változatainak sokasága. 
- Biológiaiak: pl: nemesített növények, nevelt- és betanított állatok: háziállatok, delfinek, stb., stb. 
- Az Emberbe tárgyiasított képességek és eszközeik. Külön-böző foglalkozások betanítása, 
elsajátítása és eszköztáruk, stb. A civilizációs energia tudatos működtetése. 
AZ EMBERISÉG a benne tárgyiasult korábbi társadalmi tudás hordozója. Képességeit értelmi 
munkával és munkaeszközökkel fejleszti tovább. Ennek eredményét önmagába és környezetébe 
tárgyiasítva őrzi meg. 
Az Ember és környezeti kultúrája is tárgyiasult tudás. Keletkezésének és fejlődési folyamatának közös 
tényezője a természeti értelmek együttműködése. 
A „természeti tudás" alapvető természeti értelmi energia, amely minden ERF ARSZO 
mindenkori kozmikus kódjában rögzült. A természeti tulajdonságok- képességek mind 
bonyolultabbá váló értelmi munka révén tárgyiasultak a kűlönböző szervezettségű ERF-ARSZO-kba; 
és az Emberbe is. Ez a folyamat, mind a létező-, mind a környezet kényszerpályás változását 
eredményezi. 
Ebben a folyamatban valósul meg a korszerű létező-, korszerű környezet-, korszerű együttműködése 
révén a kor-szerű természeti értelem-, a korszerű tudás és képességek bővített újraelőállítása. 
A tudásfolyamat tárgyiasult gondolkodás, amely értelmi munkával képes önmagát is továbbfejleszteni. 
A gondolkodásmód a különböző-, és a különböző funk-ciójú-, szervezettségű Szubjektumok 
szervezettségi szinvo-nalán másként-másként valósul meg. 
A természeti gondolat-, a természeti értelmi alkotás, a természeti értelem terméke. Például a 
biológiai szervezettség szinvonalán „a legfejlettebb anyag" az „agy" terméke. Amikor a gondolat-, a 
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cselekvés elhagyja alkotóját, a környezetében új „életet" kezd, mint bármely létező, amely a beépített 
szellemi energia hordozójává válik. 
Tanuláskor a Szubjektum “a természeti környezeti agy” világának ahhoz a pontjához kapcsolódik, 
amelyből a saját tudását a szükségleteinek megfelelő szintre tudja emelni. 
Csak azok a Szubjektumok képesek „a környezet tudásából" elsajátítani, akik ismerik a „kódot", és a 
szükséges értelmi felkészültséggel rendelkeznek. Például ismerik a konkrét esetben szükséges 
természeti nyelvet, és felkészültségük alkalmassá tette őket a szükséges tudás megértésére21. 
Bármely létező kritikus „tudástartalma" korszerű civili-zációs funkcionális szervezettségében 
csúcsosodik ki. Ha el-veszíti funkciója létezésfolyamatát, vagy az megszakad: pl: hő hatására a 
szervetlen anyag elpárolog, a vegyület szétbomlik, a növény-, az állat-, az Ember stb. létformája 
elpusztul, vagy környezetük tönkre megy a létező visszaesik valamelyik megelőző szervezettségének 
szinvonalára.  
„A értelmi- és a fizikai munka" egysége teszi lehetővé a munkafolyamatot, amelynek 
eredményeként valósul meg a munka tárgyának funkcionális célszerúsége. Itt meg kell jegyezni, hogy 
minden munka valamilyen természeti értelemmel működik. 
Ennek figyelembevételével a befektetett : 
- fizikai munka  közvetlenül az adott tárgy, megvalósítására irányul és az elkészült munkatárgy 
elhasználódásával-, elévülésével-, szükségtelenségével megszünik funkcionálni. A fizikai munka 
értelme a hordozójával együtt elvész. 
a szellemi munka a munkatárgy célszerűségét szolgálja, és a fizikai munkának is szükséges alkotója. 
A munkavégzés nem közvetlenül a munka tárgyon, hanem a Szubjektumban történik.  
Funkcionális célszerűsége, általánosított tudása, és a benne lévő egyéb képességek, lehetőségek, hordozója. Nem csupán az 
eredeti munkatárgynál, hanem a környezetben is a –szükség ereje által mozgósított mértékben– terjed, kerül felhasználásra 
eredeti-, adaptált-, vagy továbbfejlesztett formában. 
  Az értelem munkájának eredménye a munkatárgy elhasználódásával nem vész el, hanem a 
természeti szük-séglet által minősített mértékben a környezetben tovább „él" és sokasodik a 
téridőszervezettségfunkciókban.. 
  A természeti értelmi munka a problémamegoldó célsze-rűség, amely -a korszerű szükségletek- 
elméleti megoldását szolgálja,  
  Az Szubjektum és környezete jelenfolyamatainak létszük-ségletváltozása következtében –a bővített 
újraelőállítási fo-lyamatok eredményeiben– tovább él és sokasodik a Természet civilizációs 
energiája. 
  Pl.: az emberi társadalmi agy és egyedei Szubjektum–kör-nyezet együttműködésviszonyok között 
változnak. A Szub-jektumok fejlődését a tudomány világa kölcsönhatóan segíti. Ebben a 
mechanizmusban az egyed továbbfejlesztett tudása korszerűsíti a tudományt. A korszerűbb tudomány 
pedig minden más érdeklődő egyed számára elősegíti a korszerűbb tudást. 
  A társadalmi (környezeti) agy „élő"- és tárgyiasult munkája társadalmi (környezeti) termékként olyan 
civilizációs ener-giát hoz létre, amely bármely hasonló munkatárgy korszerű célszerűsítésére 
felhasználható és szükség szerint terjed a környezetben. Az állapot-mozgás-változás-fejlődés, 
valamint a megmaradási törvények általános szabályai-, a mennyiségek minőségbe való 
átcsapásának törvénye szerint érvényesülnek. 
  A civilizációs termék, vagy a „gondolat" környezeti eredetű potenciális energia, amely szükséglet–
megfelelőség esetén a szükséglet és a szubjektív aktivitás nagyságrendje által dinamizált 
sebességgel terjed és hat a téridő-szervezettség-folyamatokban. 
  Minden új civilizációs termék és célszerű működtetése széles sávon újabb lehetőségek tárát nyitja 
meg „a természeti alkotó gondolkodás" számára. 
  A Szubjektum kozmikus útján és jelenfolyamatában a kozmikus kódja szerint a környezeti szükséglet 
hatására korszerűsíti önmagát és környezetét dialektikusan egymásraható ősszefüggésben. 
  A civilizációs energia a civilizációs termékbe fektetett értelmi munka eredménye. Eredényességének 
nagysága azzal mérhető, amelyet célszerű működtetése során el tud végezni. 
  A civilizációs energia tudáshelyzetből eredő munkavégző képesség. Tulajdonosának helyzeti 
potenciális energiája. Szükséges szinvonalát, a Szubjektumban és környezetében tárgyiasult célszerű 
tudás mennyisége és minősége határozza meg. 
  A munkát végző Szubjektumtól a korszerű értelmi munka igénye alapfeltételként a munka céljának 
megfelelő tudás-szinvonal meglétét követeli meg. Ez a potenciális energia-helyzet a munkafeladat 
elvégezhetőségének alapkritériuma. 
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6. A Természeti alkotás módszere. 
Önmegvalósítás. Jövőteremtés. Hatalom. 
 
A Szubjektum működése, egyensúlytalanságával összefüggő létszükségletarányos stabilitását jelenti 
és csak állandó munkavégzéssel tartható fenn. 
A Szubjektum és környezetének objektumai a saját szubjektív „életüket élik", kölcsönhatásban 
környezeteik ve-zérlő erejével.  
A Szubjektum „érzéki benyomásai" révén fogja fel a világot. E benyomások olyan „érzékelések", 
amelyek meg-előző- és jelen hatások összehasonlításából következnek. Ezek közvetítik a Szubjektum 
és környezete együttműködésének orientációját. 
A természet rendjében a hatások relatív érvényessé-güek távolság- és szükségletkorrekciós 
értékekkel.–Csak konkrét Szubjektumok helyzetében és– környezeteik objektumainak együttműködő 
folyamatában érvényesülnek. Csak így érthetők meg és értékelhetők. 
A hatásfolyamat és érzékelésfolyamat lényege az ok–okozat–memória dinamikus 
összefüggésrendszere: A Szub-jektum jelenfolyamatában − kozmikus kódjában a mult és az orientáló 
jövő korszerű „energiarendszerei" találkoznak:  
- a múltból az ok, 
- a jelenben az okozat, 
- a jövőbe mutató múlt és jelen dinamikus ok-okozat tartal- 
mában memoriált tapasztalat, amely az idő folyamatában a tér változása –a környezetváltozással 
összefüggő létszükséglet– hatására újabb ok-okozat-tapasztalássá válik a bővített-, vagy szűkített 
fejlődés domináns tényezőjeként. 
A dinamikus rendszer működése során valósul meg a Szubjektum környezetorientált 
önmegvalósítási folyamata és a környezet Szubjektum-orientált változásával is összefüggő 
változása. 
 
Az Univerzumban –az energia-áramlás jelenlegi viszo-nyai között– az Ősrobbanást követő mind 
fejlettebb rend-szerbe szerveződési folyamat úgy is felfogható, mint cél ér-dekében működő folytonos 
értéktöbblet előállítás, folytonos alkotás, folytonos teremtés, amelynek során a természeti értelem-, az 
értelmes Természet- és rendszerkomponenseik fejlődnek. Minden Szubjektum igazi lényege önmaga 
és belső- külső környezetének egységfolyamata. Önmegvalósítás a környezetváltozás viszonyai 
között. 
Minden Szubjektum a saját érdekében a jövőjébe tart. Minden környezetváltozással összefüggő 
probléma-megoldás a jövő perspektívájának rendszerkomponense. Minden működés a jövő 
alapozása. 
 
Amióta Ember az Ember; tudatosan, vagy öntu-datlanul –a maga-, közössége-, társadalma-, 
számára– mindig a jövő lehetőségeit kutatta, kereste: mit hoz? mit hozhat a jövő?  
Még az írásos emlékeink előtti szó-hagyomány és a mitológiák irodalma is kiterjedten foglalkozik a 
különböző jóslásokkal és a kedvezőbb jövő érdekében hozott áldozatokkal. Csak érintőlegesen 
szeretnék a Mitológiai ÁBÉCÉ-ből egy részletet idézni: 
„Az etruszkok hite szerint (...) a természet tele van az isteni akarat megnyilvánulásaival, csak meg kell 
érteni és fel kell tudni használni ezeket a jeleket." (259. old.) 
Jósok, jóshelyek, jóslási módszerek sokasága próbált választ adni a jövő kérdéseire. Azonban, amint 
a mitológiák és más írásos emlékek is gyakran rámutatnak nem sok eredménnyel. Hiszen egy 
ismeretlen jövőkép igen, nem való-szinűségére adott válasz helyességének, vagy helytelensé-gének 
valószínűsége 50 %. Ha ezt megfűszerezik homályos-, alig- és félreérthető jövendöléssel, ami: 
nemtalálat esetén kibúvót képes adni, és esetleg ennek okát a helytelen alkalmazóra hárítja; véletlen 
találat esetén pedig feltupírozott dicsőséget élvez a jós, amint az napjainkban egyes poli-tikusokkal is 
gyakran előfordul.  
 
Nem kétséges, hogy lényeges emberi érdeket jelent e kérdés-problematika megfejtése, vagy legalább 
is a kutatás helyes útjának megtalálása. Ezért próbáljuk meg együtt és gondolkodjunk együtt közösen. 
Lépésről lépésre talán sikerülni fog megközelíteni a megoldást. Induljunk az alapoktól: 
A természeti érték kulcsfogalom a rendszerek mű-ködésének megértéséhez. 
Az értékek kiindulópontja és célja a lét, a létezők együttműködő önmegvalósítása. 
Az érték minden létező létezésének szubjektív absztrakciója; nem azonos a dolgok tulajdonságaival, 
hanem a szubjektív viszonyulás sajátos ötvözete, értelmes objektivációja. A Szubjektum szelektív 
értékelő viszonyát fejezi ki a dolgok-hoz, jelenségekhez, eseményekhez. 
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Az értékek olyan érzékelés- és szervezettségfüggő objektivációk, amelyekben a Szubjektiv Objektum 
által felismert, feltételezett és minősített jelentőség feszültsége tárgyiasul. 
Az érték szubjektív mérce a környezeti hatások meg-ítéléséhez; orientáció a lét- és mozgásformák 
mű-ködtetéséhez. 
Minden létező minden rendszerkomponensének van valamilyen értéke. Érték a létszükséglet, és a 
megoldások tanult módjai is azok. 
A Szubjektum saját értéke olyan szubjektív érték-rendszer, amely története során a szükség által lét- 
és mozgásformáiban- szervezettségében és funkciójában tár-gyiasított képességeit létszükséglete 
megoldása érdekében                                                                                                                                                         
képes jelenbe integrálva előhívni.  
Az értékek a Szubjektum és a környezet együttmű-ködésének szabályozó eszközei a természeti 
értelem vélt- vagy valós értékítélete szerint. Az értékkommunikáló értékszabályozás a 
környezetbenlétezés alapkövetelménye. 
Értékek kényszerítik a működést. 
.A természeti értelem értéktájékozottsága, értékítélete, értéktudatossága, a szükséges és lehetséges 
értéktermelés alapvető feltétele.  
A környezetváltozás megváltoztatja a Szubjektív Objektum környezeti helyzetét. A problémák 
feloldása és önmaga megvalósítása érdekében mind újabb és újabb ismeretek –értékek– 
megszerzése, alkalmazása, megőrzése fennmaradásának- és fejlődésének legfontosabb tényezője. 
Minden ERF-ARSZO történeti önmegvalósítása során realizálja az önmagába tárgyiasított, lét- és 
mozgásformáiban memorizált jelenbe integrálható értékek funkcionáltatását, a létező 
szervezettségétől függő spontán-, mechanikus-, reflexszerű-, ösztönös-, tudatos-, céltudatossággal. 
Önmegvalósítása a környezettel folytatott értékkommunikáció hatására a saját múltjára építve  –a 
létszükségletek problémamegoldó meghatározásával és realizálásával– termeli új értékeit. Ezen 
értéktermelő jelenfolyamat jelenpillanataiban a kozmikus kódjában rendelkezésére álló- potenciálisan 
felhasználható értékek és képességek egyben behatárolják a Szubjektum jövőbeni lehetőségeit. 
Minden létező külső környezetének befolyásoltsága alatt áll, de belső környezetét neki kell orientálva 
szabályoznia . 
A környezet értékrendszere a Szubjektum számára értéknivelláló hatást fejt ki. Mégpedig 
létszükségletnek megfelelő saját értékteremtés-, a környezeti értékítélet-, a környezeti honorárium- és 
ezzel összefüggésben a Szubjek-tum bővített- vagy szűkített újraelőállítása útján. 
Az értékek átszövik a környezeti együttműködés min-den területét; mint a környezetváltozás által 
indukált saját létszükségletek, normák, követelmények, szabályok, változá-sok stb. 
Az önmegvalósítás korábban kialakult értékstruk-túrával és a környezetváltozás által indukált 
értéksza-bályozással működik. 
Minden létező (ERF ARSZO) a múltjában értékmemoriált. Önmagában tárgyiasított értékei a 
környezetváltozás érzékelése során szembekerülnek az új értékek minősítésének kényszerével. 
Ennek keretében előnyösnek- közömbösnek- és hátrányosnak- stb., minősített közvetlen-, közvetett-, 
átmeneti érdekek alakunak ki a funkciónak és a szervezettségnek megfelelő bonyolultságú természeti 
nyelvi kifejezéssel.  
A környezeti hatásokkal szembeni szelektív válasz-készség fejlődése  –a természeti értelem mind 
alkalmasabbá válása– a Szubjektum bővített önmegvalósítási folyamatának önmagában is értéknyerő 
tevékenysége. A Szubjektum számára létfontosságú értékkel bír az információ szelektív 
érzékelésében, feldolgozásában, értékelésében, a képes-ségek növekedésében, a létszükséglet 
meghatározásában, a „magatartás" megszervezésében, végrehajtásában, a külső- belső egyensúly 
megteremtésében, fenntartásában stb. 
Minden létező számára a környezettel való együttműködésben fejlődő természeti értelme adja meg 
viselkedésének morális szabályait, a “viselkedés” szubjektív kényszerével. 
Minden értékelsajátítás értékrendszer, ismeret, minden értékítélet feltételezi a szervezettségének 
megfelelő természeti értelem racionális működését. 
Az önmegvalósítás környezetmezejében az értékek kritériumként szolgálnak az információk és a 
helyzetek, célok, eszközök megítéléséhez, a “magatartás” vezérléséhez. 
Az értékelő viszony a környezetben léttel összefüggő egymást követő pillanatnyi értékstruktúrákat 
jelképez, amely a téridőfolyamatban értékfolyamat, állandó értékképzés- és értékváltozás 
folyamatként nyilvánul meg. 
A környezeti értékek folyamatosságát átörökítő folya-mat tárgyiasul a Szubjektum és környezet 
együttműkö-désfolyamatában, mint értékőrzés-, amely mozgó értékstabi-litásként működik. 
Minden Szubjektum (ERF ARSZO) maga is ilyen mozgó stabilitású értékrendszer, amelynek 
értékelemei a létezés történeti folyamatában, a környezettel való együttműködés, az önmegvalósítás 
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során egymásra épülve tárgyiasultak. A vélt- vagy valós szükséglet által minősítve integrálódnak a 
jelenfolyamatba a működés érdekében. Lényegében itt kell keresni a stabilitás és változás okát. 
A környezet az önmegvalósításhoz szükséges lét-feltételek potenciális tartománya. A létezők és 
tulajdonságaik a környezetükhöz való viszonyban válnak értékké. 
A Szubjektum jelenfolyamatában képződő létszükséglet megvalósítása érdekében a múlt kialakult 
értékeit a tér-időkörnyezetváltozás kényszere jövőorientálja. 
A környezetváltozással összefüggő kényszer folya-mat a fejlődés kényszerét is magában 
hordozza. 
A mindenkori értéktudat a Szubjektum által minősített- vélt, vagy valós létszükséglet igényével 
fogalmazódik meg.  
Értékek funkcióba szervezése: természeti értéktanu-lás, természeti értéktermelés, természeti 
alkotás.  
A természeti értékek azt fejezik ki, hogy a Szubjektumok és környezeteik számára –jövőbe ható közös 
találkozási pontot képezve– mi a kívánatos és preferált. 
A korszerű Szubjektum léte nem saját korszerűségével kezdődött, hanem örökölt és szerzett lét- és 
mozgásformái magukban foglalják az individuális és környezeti történeti együttműködés tradíciója 
során szükségesnek minősített, önmagába tárgyiasított tulajdonságokat. A korszerű Szubjektum (ERF 
ARSZO) környezeti tárgyiasultságában objektum, önmaga számára pedig Szubjektív Objektum. 
Az értékkommunikáció a viselkedést szabályozó mechanizmus, működése során 
érvényesülnek a visel-kedést szabályozó értéknormák. 
A Szubjektumok számára saját önmegvalósításuk, mint legfontosabb értékük jelenti létük-, 
egyetemes ér-tékfolyamatuk szubjektív kényszerválasztásos, jövőt al-kotó vezérlő elvét. Az 
önmegvalósítás érdekében kifejtett tevékenység olyan teljesítmény, amelynek értéke a Szub-jektum 
szűkített, vagy bővített újraelőállításában térül meg, újabb és újabb létszükségletek forrásává válva. 
Az Univerzum és minden Szubjektív Objektumának önmegvalósítása célszerű értékrendszer, és 
rendszerkom-ponensei értékeinek célszerű együttműködése. 
Az értékek jövőbe vezető utak letéteményesei; a jövő dominánsai a problémamegoldó 
értékalkotás és realizálás jövőt teremtő útján.  
A környezetek miriádnyi hatása közül a Szubjektív Objektum csak nagyon korlátozott körű hatás-
információ felvételére és feldolgozására képes. Értékítéleteit csak ennek megfelelő korlátozottsággal 
alakítja ki, működési lehetőségei is hasonlóan korlátozottak. 
A jelenfolyamatban a múlt teljesítményértékei ötvöződ-nek a téridőszervezettség környezet és a 
létszükséglet; a jövőelvárás dinamikus értékeivel. 
A Szubjektum környezet kihívására adott válasza, -mint a vasúti szerelvény számára a váltó- a 
rendszer jövőjébe vezető útját determinálja, és ezzel meghatározza jövője keretlehetőségét, –
mint a vonat számára a kiválasztott sínpáronhaladás– máshova- és másfajta jövőbe vezezet a 
Szubjektum számára is. De azt is jelenti, hogy a korábban lehetséges volt többi úton, más 
jövőbe ugyanakkor nem haladhat tovább. 
A Szubjektum viselkedését természeti értelmének mintakövető mechanizmusai vezérlik.  
Minden létező a története során szerveződött. A jelen téridőfolyamatában változó olyan értékrendszer, 
amely külső és belső környezetének téridőszervezettségben változó struktúrájában és értékviszonyai 
között, azzal együttműködve valósítja meg önmagát, önmaga szüntelen újratermelésével. 
 
Az értékelsajátító viselkedés, az alkotás lépései: 
 - a szükségesnek ítélt új érték és funkciójának megértése,  
- a meglévő ismeretek problémamegoldó célrendszerbe szervezése és a hiányzó ismeretek 
megszerzése,  
- tanulás és az ismeretek általánosítása révén új lét és mozgásminták létrehozása, és értékrealizáló működtetése: 
A Szubjektum (ERF-ARSZO) egyben belső környezetének rendszerkomponensei feletti hatalmi 
szervezet. Ezirányú működésének fontos feltétele, hogy rendszere érdekeinek megfelelően képes 
legyen képviselni és befolyásolni is belső környezete rendszerkomponens objektumainak 
értékválasztásait kölcsönös érdekérvényesülés igényével.  
Ezen belső viszonyok közötti létezés fenntartása hasonló együttműködést követel meg. Mint egy 
rendszer vezetője és a rendszerkomponensek közötti viszony, amelyben a vezető befolyásolja az 
egyedi értékválasztásokat, és egyben biztosítja rendszerkomponensei számára a tájékozódás és az 
önmegvalósítás lehetőségeit. 
A belső rendszerkomponens önmaga számára  Szubjektum pedig részt vesz külső környezete 
rendszerének, a magasabbszintű Szubjektumnak a működésében sajátos létszükségletei szerint. 
A rendszer irányítás-, a környezeti viszonyok átte-kinthetősége- és a szükséges 
munkateljesítmény várható értelme nélkül meginog a munkaértékbe vetett hit. Ha a vezető nem 
képes azonosulni rendszerével; nem képes mindenkor felmérni a rendszer helyzetét-, létszükségleteit- 
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és nem képes eredményesen megoldani és célszerűen működtetni a rendszert, az együttműködés 
anarchiába torkollik a szükségszerű változásokkal. 
A létező létezését a környezettel egyeztetett örökölt lét- mozgás- és működésformákon keresztül a 
minták ismétlődő rutinszerűsége jellemzi. Stabilitásának jelentős tényezői a sémák, rítusok, szokások 
szabályok törvények stb., alap-szükséglete, és a bonyolult döntések igényének alacsony szinten 
tartása. 
A rendszerkomponensek környezeti értékzavara akkor áll elő, ha elhomályosul a rendszer befolyásoló 
ereje, ha nem ad elfogadható orientációt a belső egyedek létkérdéseinek megoldásához, ha nem 
érzékelhetők világosan a valóságos érték alternatívák, ha eltérítik, vagy homályba burkolják a meglévő 
értékmintaelemeket. Értékvesztés, rossz értékközvetítés és cél; anarchiába torkoló változás, a 
rendszer felbomlása a következmény. 
A munka értelmének megkérdőjelezése a fennmara-dáshoz, az önmegvalósításhoz nélkülözhetetlen 
szubjektív aktivitást is lerombolja; vagyis a célszerű tevékenység mozgató erejét helyezi hatályon 
kívül. 
A környezet gyors fejlődése felgyorsítja a környezet-változásokat. A felgyorsult környezetváltozással 
összefüggő, mennyiségében és bonyolultságában is dinamikusan növekvő információk sokaságából a 
szükséges információk kivá-lasztásához, feldolgozásához, a valóságos létszükségletek 
értékítéletéhez, a reagálás megszervezéséhez és időbeni le-bonyolításához alkalmas tudásra van 
szükség. Ha hiányzik a megfelelő értelmi felkészültség; elbizonytalanodás következik be az 
értékítéletben, amely további értékdilemmák sorozatát eredményezi. 
Csökken a létezés ismertséggel összefüggő otthonos-sága. Mindez befolyásolja az értékek 
megítélését és átörökí-tését. Előfordulhat az értékekkel való szembefordulás, érték-tagadás, 
értékvesztés. Végső soron a hogyan tovább megol-datlansága a jövőbe vetett hit elbizonytalanodását 
jelenti. 
A lét egyetlen pillanatában sem korlátozódik jelen szituációra, hanem magában hordozza a múlt és 
jelen tényértékeit és a jövő célértékeit. A jelen cselekvése jövőbe vetített célt létszükségletet kell, hogy 
szolgáljon, különben megkérdőjeleződik a cselekvés értelme! 
Az önmegvalósítás formálja a Szubjektumot és világának szimbolikus Univerzumát, amelyből 
környezetét észleli és kialakítja sajátvilág horizontját, azaz lehetséges jövőjét. 
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7.Élet, halál, túlélés.  
 
Az életnek és a biológiai szervezettségi színtjének előzményei vannak. 
Megértéséhez szükséges, megérteni a létezők szervezettségi rendjében az élet helyzetét:  
 
A létezők a Természet rendszer-komponensei. Univerzumunkban funkciókba 
tárgyiasított energiarendszer-folyamatok, amelyek a szervezettségüknek megfelelő természeti 
értelemmel rendelkeznek. A környezeteikben léteznek. Absztrakt Reális Szubjektív Objektumok = 
röviden ERF-ARSZO-k. Önmaguk számára Szubjektív Objektumok = 
Szubjektumok.  
 
Létezésük során működésüket, és környezeteikkel történő 
együttműködésüket természeti értelmük segítő iránymutatásával bonyolítják.  
A környezetek változásának hatásinformációja és célszerű együttműködésük eredményeként 
folyamatosan változnak. Ennek során a kényszer-pályás változások −a 
küszöbszinteket elérve (pl hőmérsékletváltozás hatására)− alakulnak ki és 
változnak a szervezettségi szintek (Új TF. II/M/7.f.): 
 
A végtelen Teremtő /É/ −végtelen mozgató és működtető− (értelem, gravitáció, 
orientáló és komunikáló képesség a teremtményeivel: a véges lét-, működés, 
szervezettségformákkal és funkcióval rendelkező rendszerkomponens létezőkkel) 
−Univerzumunk (eredői: Ősenergia, Ősszubjektum, Ősrobbanás) 
− erőterek 
− térenergiák,  
− térkvantumok 
− Anyagi szervezettség a 0-13 mérettől (Ir.: 142/26. o.) ld:, Szádeczky-Kardoss 
Elemér Albert Einstein és Mások írásait) 
− szervetlen-,  
− szerves-,  
− biológia szervezettség = az élet 
− baktériumok, 
− vírusok,  
− egysejtűek,  
− többsejtűek,  
− az állatok,  
− gerincesek, 
− emlősök,  
− főemlősök,  
− emberszabásúak,  
− az ember 
 
E könyv szűk keretébe nem fér a hatalmas szak-könyvtárakat kitevő mitológiai- vallási- és 
tudományos iroda-lom, –de annak összehasonlító értékelése sem–, amely e témakörrel foglalkozik. 
Mégis néhány jellemző dominánsát érintőlegesen, főleg a jegyzet részben mutatom be41-, 41/a-, 41/b. . 
 
Valaki, vagy valami csak arra tud jól reagálni-, emlékezni-, azt tudja jól kifejezni vagy más nyelvről 
jól fordítani, és leírni, amit ért. Amit nem ért, vagy amely részeket nem ért; megpróbálja körülírva ±0 
helyettesíteni, jól vagy rosszul –gyakran– a tudás érzetét-, tévhitet keltve. Ez mindenfajta rendszer 
−önmaga számára Szubjektum− és környezete emlékezetének felhasználására is vonatkozik. 
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Az emberi történelem folyamán gyakran egymással szemben-álló különböző mitológiák-, vallási- és 
természetfilozófiai felfogások41/a rációval érthető állításai mellett, az érthetetlen állításokat a hit 
fegyverével magyarázva tették kötelezően elfogadandóvá.  
Azonban, ahogyan a tudományos megismerés bizo-nyítható állításai sokasodtak, ezek mindinkább 
leküzdötték és leküzdik a csupán hiten alapuló állításokat.41/b Az is gyakran előfordult, hogy sor került 
az egyes vallások „elkorcsosult" rendszereinek– állításainak megreformálására, megszűnésére vagy 
új vallások létrehozására.. 
 
Röviden áttekintjük az Új Természetfilozófia lét-elméletének kapcsolatos állításait42., ide tartoznak 
e fejezet első és második oldalán részletezett szervezettségi szintek is. 
 
A jóhiszeműség és a hit kevés! Pl: Pál apostol szerint: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,…” 
/É/. 
A sok évezredes múltú írásos emlékeink nem tekint-hetők feltétlenül hitelesnek43. 
 
A létezés során mindenfajta új létrehozását-, fejlesztését a Természetben is meg kell tervezni-, meg 
kell találni és az új rendszerének megfelelően szükséges rendbe, be kell állítani a szükséges 
részfunkció ellátására képes rendszer-komponenseket.(Ld: /É a természet alkotás és tervezés 
módszere.) A szervezettségének megfelelő szinvonalon így „építkezik" a Természet minden 
Szubjektuma44. 
Céltudatosan, vagy öntudatlan tudatossággal, esetleg próba szerencse módszerrel, az adott létező 
szerve-zettségének megfelelő szinvonalon az ismeretek- és a környezetük „építményei“ 
hasonlóképpen épülnek. 
Tekintettel arra, hogy az egyes mitológiák-, vallások-, természetfilozófiák a valóság megismerésével 
kapcsolatos ránkmaradt írásos emlékeinél; a sok szempont és átértelmezés -, a meg nem értés- és a különböző 
magyarázások-, az írások bonyolult-, félreérthető kifejezésmódjai-, a helytelen fordítások-. idők folyamán az egyes szavak 
értelmének változása, stb olyan helyzetet alakított ki, hogy szinte lehetetlenné válna −az eredeti szöveg és 
írástartalom megismerése; nem beszélve azok helyességéről vagy helytelenségéről− a valóság 
megkeresése és megtalálása.  
 
Ezért az Új Természetfilozófia alapvetően nem az ősi írásokból indul ki.  
Azonban az Emberiség nagy gondolkodóinak állításait is ±0 felhasználta olyan esetekben, amikor 
úgyhitte, hogy azok az Új Természetfilozófiával valamilyen mértékben hasonló nézetet alakítottak ki.. 
Így pl.: a görög gondolkodók gondolataiból45 vagy napjaink sikert aratott, divatos állításai közül 
néhány kiválasztott ellentmondó állításra46 
 
Ma az élet alapja a fotószintézis, azonban az első élőlények még hemotróf táplálkozásúak 
voltak. Ugyanis az ősóceán felett a sűrű párafelhőzet elzárta a napsugarat. Fokozatos lehűlés 
következtében a felhőzet egyre áttetszőbbé vált és kisütött a Nap, megjelent a fotószintézis. Óriási 
jelentősége az oxigénszint megemelkedése, a légzés, a biológiai oxidáció. Tökéletesebb 
energiaforrás az élők számára.  /Ir.: 240/20. o./ 
 
Felmerül a kérdés:   MI AZ ÉLET? 
A létezésfogalom minden létezést magában foglal; így az életet is. Ld.: e fejezet első és második 
oldalát, majd: A világi tudósok sok elképzelése közül néhányat a jegyzet-részben idézek: 
Arisztotelész, Niels Bohr, Szent-Györgyi Albert, Werner Heisenberg, Alfréd Castler, J. Brooks 
G. Shaw, Dr Gánti Tibor47. 

A létezésviszonyok a létezők = ERF-ARSZO-k létezéskörül-ményeit jelölik. 
 A létezéstartam (ezen belül az élettartam) a saját létforma-, funkció-, szervezettség-, természeti 
értelem-, a szubjektivitás-, stb., működésének időbeni terjedelme. 
A biológiai létezés az Univerzum történetében az élet igen szűk körét foglalja magában; a 
Természet rendjének szerkezeti felépítettsége a biológiai lét hőmérsékleti- és más küszöbhatárok 
közötti létezéshatárok és más környezeti lehetőség viszonyok korlátozottsága miatt.  
A mai tudományos felfogás szerint – körülbelül 12-14 Milliárd évvel ezelőtt történt Ősrobbanást 
követően az élet kezdetei pl.: a Földön csak kb. 3,5 milliárd évvel ezelőtt jelentek meg, amikor az 
életfeltételeket biztosító környezeti viszonyok, pl: a hőmérséklet igen nagymértékű lecsökkenése azt 
lehetővé tette. (De a kozmosz minden létezőjének sajátosan más-más a helyzete!) 
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Ezt követően lassú egymásra épülő fejlődéssel még milliárd évek teltek el, amíg a szerves 
vegyületekből, algákból, spóraszerű testekből, baktériumokból vírusokból stb. kialakultak a biológiai 
szervezettség létezői; beleértve az Embert is. 
Közben a hőmérséklet az Ősrobbanás 100 milliárd Celsius fok feletti hőmérsékletéről l00 Celsius fok 
alá csök-kent. Gondoljunk arra, hogy a víz forráspontja 100 fok Cel-sius, az Ember hőmérséklete kb. 
36 fok. Az élők és minden létező nagyon érzékenyek a hőmérsékletváltozásra. 
Az Univerzumban az Ősrobbanást követő létezés-folyamatban, sajátosan más-más döntési 
helyzetekből és az, azokat követő „genetikai“ tradíciók nyomán más más időintervallumokkal- 
környezet viszonyokkal-, más-más hőmérsékleti-, nyomás-, és egyéb feltételek között más-más 
lét- és működésformák, funkciók-, szervezettségek- stb. jöttek létre a miénktől elmaradt vagy 
sokkal fejlettebb- , szervezettséggel, funkcióval, „saját" értelemmel. 
Az Új Természetfilozófia lét- és rendszerelmélete, valamint az érték- és működéselmélet 
igazságai feltehe-tően az egész Univerzumban általános érvényességgel bírnak. 
Noha az Ember számára az élet –az élők genetikai ki-alakulása, létezése, megismerése– önmagában 
is hatalmas ismeretanyag feltárását jelenti, ez mégis eltörpül az összes létező működésének 
arányában.  
Az Új Természetfilozófia felfogása szerint az élet a biológiai szervezettség területén 
megnyilvánuló lét létezésformájának működése. 
A Természetben a lét-, működés-, és szervezettségformák funkcionális életrekeléssel, „születéssel" 
kezdődnek létezni, majd fejlődnek, túlélnek, és a Szubjektum  „halálával" = átalakulásával végződnek. 
Ennek keretében működik az élet is. 
Már a neandervölgyi embernél is megállapítható volt az a feltételezés, hogy az élet nem ér véget a halállal. Erre utalnak a 
különböző népek mitológiai emlékei és a különböző vallások írásai is. 
- A mítoszok felölelik egy-egy nép világképét, szervezettsé-güknek és a saját környezeti 
viszonyaiknak megfelelő szinvonalon, követve közösségük és környezetének-, valamint 
szervezettségének változását. Az egyes mitológiák és emlékeik a történetírás és a tudomány 
csíráinak kiindulópontjaiként is szolgáltak.  
A különböző mítoszok-, vallások-, természetfilozófiák a közösségek eltérő tér-, idő-, szervezettség 
helyeinek megfelelő szinvonalon alakultak ki és a tér-, idő-, szervezettség környezetváltozás során 
átalakultak, kiegészültek, stb. és más ±elképzelések alapjául is szolgáltak41/a 

 
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 évezredes 
szájhagyomány is: az élő átszenderül, elköltözik egy másik világba. A halál, a lélek az örök életbe 
vezet, stb. Más változata 1986. szeptember 2.-n egyházi temetésen hangzott el: „Teste a földben, 
munkájának maradandó emléke közöttünk tovább él." 
 
A világ legnagyobb tudósainak szinte egybe-hangzó véleménye: emberi létszükséglet az élet, a 
lét- és létezés összefüggéseinek és rendszerfolyamatainak tisztázása.  
Ezért kellett olyan általános megoldást keresni és találni az Új Természetfilozófiában, amely a 
végtelenül sok részlet mellőzésével általános képet tud adni a létrendszerekről, a természeti értékek 
és a működés rendszerfolyamatáról; a viszonyok és célok helyes meglátása érdekében. Ennek 
keretében fontos kérdés az élet a halál a túlélés lényegi viszonyainak tisztázása is. 
A halál a Szubjektum funkciójának utolsó életjelensége; olyan létformaváltozása, amely minden 
létező sorsa.  
A test halálával a korábbi funkcionális működés-folyamat megszakad, illetve megváltozik, de az 
energiatartalom létezése nem szűnik meg. A halál a funkció megszünését jelenti. Szubjektív 
összetartó-, koordináló rendszere- és individualitása szűnik meg tovább létezni. A korábban 
funkcionáló létrendszer szétesik. Alacsonyabb szervezettségi szintű rendszerkomponensei önmaguk 
számára továbbra is Szubjektív Objektumként működnek, szükség szerint átalakulnak, illetve más 
rendszerbe szerveződnek a helyzeteiknek megfelelő sajátos folyamatokkal. Az elmúlt rendszer elemei 
a kialakult helyzetek szerint átrendeződnek, vagy kiegészülnek esetleg más rendszerbe épülnek53. 

Bővített önmegvalósítás esetén új, korszerűbb igények kielégítésére képes, szervezettebb ERF-
ARSZO keletkezik, amely részesetként tartalmazza az eredő létező szükséges tulajdonságait. 
A túlélés a működés kritériuma. 
A természeti túlélés  formái több irányban is meg- nyilvánulnak: 
Az ERF ARSZO korábbi létformája működésének eredményeként:  
- A létező túlélése problematikájának megoldása nem csupán az Ember társadalmi szervezettségének 
színvonalán, a már elért természeti tudásképességek túléltetése; hanem a természet fejlődése 
általános rendszerének megoldásával függ össze. Pl: 
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- a természeti biológiai szervezettség túlélési megoldásai, hogy az adott biológiai létforma a saját- és 
ősei-, valamint a megelőző korábbi szervezettségek környe-zeti létezése során nyert  –komplex 
memóriájá- ban tárolt– tapasztalatait54 újjászületéssel, tanulással szerzik meg és adják tovább: 
- a növényeknél pl.: sejtosztódással, beporzással, magvakkal stb., és másfajta szaporítással, 
- az állatoknál pl.: sejtosztódással, tojásokkal, ivaros stb., szaporítással már megoldotta. 
- az Embernél is ennek biológiai megoldása a biológiai szervezettség színvonalán- és keretében 
működik: 
- az élettartam keretében  (az ERF ARSZO - környezet energiacsere együttműködés, fejlődés, 
szaporodás, elhalás-, öröklődés, törzsfejlődés, az életkor  keretében embrió, újszülött, csecsemő, 
serdülő, ifjú, felnőtt, öreg). 
- Minden organizmusnak vannak kromoszómái, amelyek a nemzedékről nemzedékre tovább adott 
genetikus anyagot tartalmazzák. A biológiai öröklés molekulái a nukleinsavak, a DNS. 
A túlélések-, természeti tudás átadások-, tanulások egymásra épülő-, egymásba való átmenete a 
törzsfejlődés során folyamatos. Mégis egymástól különböző saját világok létesülnek, amelyeknek 
továbbfejlődéséhez nem csupán az általános- és sajátos természeti környezet, hanem a saját 
fajtájának egyedeiből álló életközösség-környezet sajátos együttműködése eredményezi a komplex 
együttműködést, a komplex túlélést. 
Az általános biológiai szervezettségtől elkülönült –a megelőző szintű természeti 
szervezettségek egyes objektumaiba is tárgyiasítható (közösségi, társadalmi)– tudás túlélési 
mechanizmusainak sokaságát- és további változások forrását jelenti az elkülönülő tudás lét- 
működés és szervezettségformáival.  
A létező létezésének és túlélésének viszonyai a Természet egészét átfogják, azonban az 
Ősrobbanás irá-nyába haladva a létrejött ERF-ARSZO-k megoldásai és tér - idő, valamint 
téridőszervezettség viszonyai egészen mások. 
-  külső környezetre gyakorolt hatásai  "maradandó" és „tova-gyűrűző" változásokat okoztak, amelyek 
az ERF ARSZO-k  „halálától" függetlenül tovább léteznek a környezet lét- és működésformáiba 
tárgyiasítva, a szükség által minősített terjedéssel és örökletességgel, 
-  a belső környezetre gyakorolt hatásai hasonlóképpen a rendszerkomponensek korszerű lét- és 
működésformái- nak  az ERF ARSZO szaporodásával és környezetével összefüggő  
"örökletességében"  léteznek tovább. 
A végtelen létfolyamatban a lét- működés- és szervezettség formák, valamint a funkciók 
sajátos és folyamatos átalakulással elhalnak és újjáalakulnak, miközben lét-, működés-, 
szervezettség formájuk és funkciójuk téridőszervezettség-folyamatában mindenkori 
munkateljesítményük hatásait a környezeteikbe tárgyiasító túléléssel folyamatosan adják 
tovább, a szükség és a távolság függvényében történő felhasználás lehetőségével. 
A természeti halál-, –a vég– nem egyenlő a meg-semmisüléssel, csupán a működésképtelenné, 
vagy kor-szerűtlenné vált szervezeti rendszer- és a vele együttjáró lét- működés- és szervezettség 
forma-, funkció megszűnését; részleges- vagy teljes szétesését-, leépülését-, 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 és számára a társadalmi 
létforma- és funkció megszűnik.  
- A növény kiszárad; alacsonyabb szintre mérséklődik stb. A genus létforma és funkció megszűnik. 
- A szerves vegyület létformája a szervetlen szervezettség alacsonyabb szintjeire mérséklődik stb., 
funkciója meg- szűnik. 
Tehát a létező  "halálával" korábbi funkciója szűnik meg a létformájával és szervezettségével 
együtt. A belé tárgyiasult energia azonban tovább létezik, öröklődéssel, a rendszerelemek 
átrendeződésével, kiegészülésével, más rendszerekbe való beépüléssel stb. 
Létezésük, funkcionálásuk, munkateljesítményük, ter-mészeti tudásuk alkotásai –hatásukon keresztül
– a környe-zetbe tárgyiasítva léteznek tovább, az egyes objektumokba tárgyiasítható természeti  
civilizációs energiaként,  másrészt az egyes objektumok tárgyiasított  rendszerenergiájaként.  
Teljesítményük a környezeti kultúra részévé válik, an-nak fejlődését elősegítve a végtelen Természet 
kultúrájában.  
Így nyer racionalitást a természet működésében a halhatatlanság, az Ember sok évezredes 
álma.  
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8.Az ember élete meghosszabbításának lehető-ségei. 
 
A létezés alaptörvénye a létfenntartás, a túlélés. 
 
Az emberi élet meghosszabbítása vágyálmának ere-dete az ember történetének végtelenébe vész.  
A legtöbb ember nehezen törődik bele, hogy nem tud racionálisan is megfelelő magyarázatot adni és 
kapni az élet a halál, a túlélés, vagy az élet- a létezés meghosszabbításának izgató kérdéseire.  
Csak a természeti szerveződés hatásmechanizmusá-nak megismerése és az alkalmas célirányos 
tudás kifejlesz-tése révén nyílik reális lehetőség lépésről lépésre, az élet titkának megfejtésére és az 
élet meghosszabbítására. 
A legelső ilyen megfejtés, hogy az élet a LÉT szervezettségi rendjében a létezőknek csupán egy 
szervezettségi szintjén nyilvánul meg, amely elenyészően parányi a létezők kifejezhetetlenül hatalmas 
“táborában” 
A különböző létezőket a környezetváltozásfolyamat által előidézett helyzetváltozás létszükséglete és 
annak feszültsége minden Szubjektumot −a szervezettség minden szintjén, a környezetében betöltött 
funkcióra való tekintet nélkül− változásra, szerveződésre, átalakulásra, potenciális erőinek növelésére 
kényszeríti.  
Például: legyen az galaktika rendszer, vagy egy sejt, stb.= Minden vagy bármely létező: 
A létezés-problémák elhárításának igényével összefüggő létszükségletet hoz létre; amelynek 
megoldásától létezésük biztonságát, létük meghosszabbítását remélik.  
Másrészt a Szubjektumnak a célszerű működés realizá-lása érdekében a rendszerbe illő 
rendszerkomponensekre van szüksége, ezért a szükséges rendszerkomponenseket létrehozza-, 
beszervezi és a célja érdekében működteti.  
Ebben a változásfolyamatban a környezeti orientáció- és a lehetőségek szerint a létrendszerek 
célérdekei érvényesülnek. A különböző rendszerek létérdekei nem azonosak a 
rendszerkomponensek létérdekeivel, sőt önmaguk számára Szubjektív Objektumként a környezeti 
rendszer-irányítást figyelembevéve funkcionálnak a saját szubjektív érdekeik érvényesítése 
érdekében. 
 Például a környezetek változásai szerint:  
- a tiszta energia a sajátosságaival energiarendszer-folyamat 
- a térenergiák; tárgyiasult ERF-ARSZO-k /É/ 
- az “elemi“ részecskék és rendszerkomponens folyamataik, az előzményekre épült ERF-ARSZO-k, 
- a kozmikus létezők és rendszerkomponens folyamataik, az előzményekre épült ERF-ARSZO-k. 
- Emberek és rendszerkomponens folyamataik szintén az előzményekre épült ERF-ARSZO-k pl. 
család-, törzs-, falu-, község-, város-, megye-, állam-, és államszövetség, emberiségszintű 
szövetségek-, iparos-, üzem-, vállalat-, tröszt-, közlekedés-, hírközlés, stb.  
- Azonban amikor a rendszerkomponens a saját érdekét tartósan a rendszerérdekkel szemben úgy 
érvényesíti, hogy nem veszi figyelembe a rendszerirányítást: az előbb-utóbb rendszer-telenségbe-, 
anarchiába-, a rendszer pusztulásába-, a túlélés megszüntébe torkollik. 
- Ha a rendszerirányítás természeti értelme előrelátás hiányában nem tud létszükségletet-, rendszer-célt meghatározni, vagy 
nem elég erős, az a rendszer valamilyenfajta átalakulásához vezet. 
 
Ez különös hangsúlyt kap pl. akkor amikor egyes államok- államszövetségek vállalatóriások és 
szövetségeik emberiségellenes, sőt az emberi létet veszélyeztető érdekeiről van szó. Ez a kérdés 
napjaink problémája is Ezért lét-szükségletté vált az emberi létérdekek mindenek fölé 
helyezése. Ha az Emberiség erre nem lenne képes; a szabályozást a Természet fogja végrehajtani! 
Az Ember szerveződésének, az emberi kultúra fejlődésének-, –önmagunk érdekében–, az 
Emberiség létérdekeit kell szolgálnia. 
Az Emberiség legfőbb problémáinak megoldása érde-kében a jelenlegi helyzet- és megoldásával 
kapcsolatos próbálkozások, az elképzelt megoldások néhány modelljét mutatják be Donella Meadows 
- John Richardson - Gerhart Bruckmann: Sötétben tapogatózva. c. könyvükben és Bródy 
Sándor előszavában, amelyből alább néhány részlet olvasható: Ir.: 194. 
Terjed a bizonytalanság, és annak nyomán az a feltételezés, hogy emberi világunk, emberi 
társadalmaink, esetleg rossz irányba haladnak. Mindennapi döntéseikkel és az azt követő 
működésükkel esetleg helyre nem hozható kárt okoznak az emberi jövőnek. 
A 19. szd. nagy eszméi, amelyek azt igérték, hogy a tudomány és a technika vívmányai 
megváltják az Emberiséget; eddig még nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az 
atomrobbantás, a génsebészet, az informatika, stb. új és új oldaláról fenyegeti az Emberek köz- és 
magánéletét. Korán sem biztos, hogy a felszabadított démonikus erőket kordában is tudjuk tartani. 
Sötétben tapogatózunk, mert kevés az adat és kevés az elmélet is. 



Kiss Miklós III./m. – Értelmes létezők az Univerzumban és az emberiség 

47 
 

Nem elég az Emberiség lelkiismeretére hivatkozni egy olyan világban, amely csak hatalmi tömböket 
ismer. Bár a technika világméretűvé vált, és vele a gazdasági élet is, az emberiség társadalmi 
berendezkedése elaprózott maradt. 
A Tudomány kutatja, de egyenlőre képtelen megválaszolni a felvetődő kérdéseket, pedig nem 
kevesebbről, mint az emberiség fennmaradásáról van szó.  
Az ausztriai Laxenburgban az Alkalmazott Rendszer-elemzés Nemzetközi Intézete (International 
Institute for Applied Systems Analyzis) átfogó kérdésekkel foglalkozik. Fontos eszméket gyűjtenek 
össze. 
A népesség és a fizikai (anyagi) tőke nem nőhetnek örökké egy véges planétán. (Ir.: 194/20. o.) 
... növekszik a szakadék a szegények és a gazdagok között. 
Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani.(Ir.: 194/21. 
o.) 
Sok-sok terv, program és egyezmény van, (...) amely a világról tett egymásnak vagy a valóságnak 
ellentmondó felte-véseken alapul. (Ir.: 194/21. o.) 
Valamennyi döntés absztrakciókra épül.(Ir.: 194/22. o.) 
Elhanyagolták a környezeti és az erőforrásokkal kapcsolatos meggondolásokat.(Ir.: 194/25. o.) 
Úgy hisszük, hogy a világ komplex rendszerekből áll, amelyeket nem lehet intuitív módon megérteni. 
(Ir.: 194/28. o)55. 
A növekedés határai c. könyv megjelenése után, tizenhét nemzeti szintű tudományos szervezet, 
az Alkalmazott Rendszerelemzés Nemzetközi Intézete (Internacional Institute for Applied 
Systema Analysis, IIASA) Az intézet lényegében a következő hármas céllal létesült: 
– a nemzetközi együttműködés 
– a tudomány, a rendszerelemzés fejlődésének elősegítése. 
– a rendszerelemzés alkalmazása nemzetközi jelentőségű kérdések kezelésére.(31 old.) 
Világmodellezési munkacsoportok jöttek létre. Meg-győződéssé vált, hogy nem a múlttal kapcsolatos 
vitákra, hanem az áttekintésre, az értékelésre és a jövőt érintő javas-latokra kell helyezni a hangsúlyt. 
„Úgytűnt, hogy a globális modellezők között nincs megegyezés az alapvető kérdésekre adandó 
vála-szokban, sőt még abban sem, hogy mik is az alapvető kérdések" (33. old.)56. 

A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató-intézetének gondozásában 1987. Budapesten 
is Kiadásra került „A jövő esélyei." C könyv. Ir.: 194. A könyvben 13 jövőtanulmányt ismertettek. A 
tanulmányok alkotói szándékaikat illetően féltve az Embert, az Emberiség jövőjét meglévő gondjaink 
megoldatlanságától és a várható következményeikről, a legjobb tudásuk szerint keresték az elméleti 
megoldást.  
A legtöbb esetben azonban a problémákat és össze-függéseiket nem látták tisztán, és a javasolt 
megoldások bizonyosságát sem. A munkákból kitűnik, hogy maguknak az alkotóknak sem volt kellő 
hitük, bizonyosságuk a saját javas-lataik várható eredményét illetően. A 13 javaslatból többen ezt le is 
írták. 
Alvin Toffler mondatai megközelítik a problémakört: „Nincsenek racionálisan egységbe foglalt célok, 
amelyek rendet hoznának a zűrzavarba." „A dolog lényege nem egyszerűen az, hogy nem tudjuk 
milyen célokat keressünk." „A baj mélyebben gyökerezik" „A változások fel-gyorsulása elavulttá tette a 
társadalmi célok elérésének módjait." 
 A problémakör megoldását célzó hatalmas irodalom nyomán még sokáig folytathatnám az írást, 
azonban várhatóan nem sok eredménnyel. 
Próbáljuk meg az alapvető kérdéseket és a válaszokat is az Új Természetfilozófia szemüvegén 
át megfogalmazni: 
Figyelembe kell venni, hogy minden létező individuális energiarendszer, ERF-ARSZO –Szubjektív 
Objektum– a maga környezeti feltételeivel. 
A Természet megszámlálhatatlanul sok hie-rarchikus rendszere és rendszerkomponense 
között akkor tudunk biztonsággal eligazodni, és helyünket megtalálni, a jövőbe vezető utakat 
feltérképezni, létezésünk meghosszabbításának útját megkeresni, és megtalálni, ha megértjük 
létük- létezésük- rendsze-rezésük- kapcsolataik- együttműködésük- létfenntar-tásuk- túlélésük 
lényegét57 
 Az Emberiség “a Földön létrejött” biológiai hordozójú emberi társadalmi szervezettségi szinthez 
tartozik. Minden egyede, minden közössége a szervezettségi szintjének megfelelő létformával, de 
más-más saját képességekkel és az annak megfelelő természeti értelemmel, funkcióval, konkrét 
szervezettséggel és jelenfolyamattal rendelkezik. 
Azonban az emberi létformának ezek az egyedei elkü-lönült saját létformákkal keletkeznek, léteznek-, 
élnek, és végtelen változással halnak el. Életük minden megnyilvánulását a környezetükkel való 
együttműködésük során továbbítják, −éltetik túl− a Természet végtelen kultúrájába. A halál azt jelenti, 
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hogy az örök értéket jelentő energia, természeti tudás „az elhalálozott" lét- és működésformájának, 
funkciójának, szervezettségének megfelelő módon megszűnik tovább működni. 
A túlélés lényege: a Szubjektum lét- működés- és szervezettségformájába tárgyiasult komplex 
energiái hatásaikkal működésük során-, majd a létforma elmúlásával; a halállal más környezeti 
létformákba szerveződnek át, Az „öregedési" folyamat végpontja halál, amely elkerülhetetlen. Az 
emberi létforma élete csupán meghosszabbítható. 
Ez a nagyon rövid összefoglalás annak a bemuta-tására alkalmas, hogy amikor az Ember, mint faj, 
közösség, egyed túlélési lehetőségét vizsgáljuk a Földön, akkor érzékelni tudjuk az Univerzum, a 
Természet egészéhez viszonyított helyzetünket, és a Természet általános létezés-törvényével való 
összefüggést is. 
 Másrészt az Ember, emberi közösség és az Emberiség viszonyai is rendszerfolyamat-, 
rendszerkomponensfolyamat viszonyokban érvényesülnek. Azokban a kérdésekben, amelyek e 
viszonyra vonatkoznak nagyon sok a hasonlóság, de ez nem szabad, hogy megtévesszen bennünket, 
mert mindig csak konkrét helyzetre érvényesek 
Az emberi rendszerek nem annak alapján szelek-tálódnak, hogy önmagukban „jók", hanem, hogy 
környezetükben hogyan állják meg a helyüket.  
Az Ember fejlődése olyan bővített önmegvalósítás amely a környezeti verseny szelektáló 
értékmérlegén is helyt áll. A küzdelem a létért a túlélésért, a saját stabilitás növeléséért, az élet, 
az Emberiség az emberi civilizáció meghosszabbításáért folyik. 
Az Ember szubjektív létérdekeit magábanfoglaló szük-séglet feszültségét megjelenítő érték –a 
létszükséglet– a cselekedeteinek vezérlő ereje. Az Ember, a környezeteivel folytatott 
értékkommunikáció során szerzi meg és termeli új értékeit, amelyek visszahatóan segítik a létezés 
problémáinak megoldásában. 
Minden ember egyedi élőlény saját külső és belső környezeti viszonyokkal rendekezik és „testének"- 
természeti értelmének adottságai is eltérőek. Ebből fakad, hogy az élet meghosszabbításának konkrét 
lehetőségei is sajátosan konkrét emberre- emberi közösségre szabottak. 
Ezen írás keretei között azokkal az általános lehetőségekkel is foglalkozunk, amelyek 
általánosságban képesek elősegíteni bármely szervezettségű létező- így az emberi élet 
meghosszabbítását is: 
1./ Bármely létező olyan tárgyiasult energiarendszer-folyamat –ERF-ARSZO–, amely saját természeti 
funkcióval és természeti értelemmel szubjektív érzékelő, helyzetértékelő és hatóképességgel 
rendelkezik. A rendszerfolyamat a rendszer érdekében együttműködő rendszerkomponens 
folyamatokból áll.  
A rendszert környezetváltozás hatására keletkező feszültségek –létszükségletek– működtetik oly 
módon, hogy a rendszercélok érdekében rendszerkomponenseit együttműködésre kényszeríti. A 
rendszer és rendszerkomponensfolyamatok egészséges együttműkö-dése az adott Szubjektum 
számára a létfenntartás és túlélés legfontosabb feltétele. 
2./ A rendszer téridő környezetváltozása a rendszer helyzetváltozásával összefüggő 
problémamegoldás igényével nyilvánul meg. Eredményessége a rendszer természeti értelmi 
képességeitől, szervezettségétől és célirányos felkészültségétől függ. Tehát a Szubjektum 
probléma-megoldó képessége a létfenntartás és túlélés feltétele. A mind bonyolultabbá váló-, és 
mennyiségükben dinamikusan szaporodó problémák megoldásának kizárólagos útja a szükséges 
tudás elérése. 
 „Tudományos civilizáció vagyunk,"    jelenrette ki Jacob Bronowski „Ez olyan civilizációt jelent, 
amelyben a tudás integritása kulcsfontosságú." /.../ „A tudás a mi sorsunk."58  
3./ A jövőépítés az Ember számára különösen fontos feladat. A tudomány ma is keresi a 
Természet működésrendjének-, ezen belül „a természeti  tervezés" és a hogyan tovább 
Emberre is érvényes általános megoldását, a túlélés nagyon lényeges kérdését. 
 
A keresés eredménytelensége valószinűleg közre játszott abban, hogy a kényszerű szükségben 
kialakulhattak olyan téves elképzelések is, mint az alulról építés, -tervezés, -szervezés, -irányítás.  
Olyan jelenség ez, mint pl. az emberi szervezetben a rák. A rendszerkomponens alrendszer kivonja 
magát a köz-ponti rendszerirányítás alól, ezáltal megszűnik a rendszer céljának megfelelő 
rendszerkomponens lenni. A rendszeren belül, de rendszerellenesen indul dinamikus fejlődésnek és 
ez az eredeti rendszer felbomlásához; „halálához" vezet. 
De hát akkor mi a természeti működés és tervezés olyan általános módszere, amely minden 
szervezettség minden Absztrakt Reális Szubjektív Objektuma –így az Ember természeti 
működésére és a természeti tervezésre is–  képes általános megoldást adni?  
Az Új Természetfilozófia Általános lét- és rendszer-elmélete, valamint az Általános érték- és 
működés-elmélete felfedezte a fenti tudományos problémák megoldádát59. 
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A rendszerfolyamat- és minden szintű rendszerkomponens alrendszere önmaga számára Szubjektív 
Objektum. Számukra minden alrendszer és felettes környezeti rendszer objektumként funkcionál. 
Adott rendszer rendszerkomponensei rendszerirányító orientálással működnek. 
A konkrét rendszerirányítás szabályozás, tervezés, működés összefüggésrendszerét a 
környezetváltozás kényszerpályája határozza meg a rendszer helyzetvál-tozásának megfelelő 
érdek-, érték-, létszükséglet –terv-szerű cél–, kialakításának és realizálásának igényével. 
Ez a hierarchikus rend: ERF-ARSZO Objektum, önmaga számára Szubjektum, amelynek 
rendszerkomponens-folyamatai, majd újabb rendszer-komponens-folyamatai stb, stb. a Természet 
teljes keresztmetszetét átfogja és minden szintű rendszerfolyamat Szubjektív Objektumként 
funkcionál. 
A Szubjektív Objektum érdeke, –létezést szervező, tervező, jövőt építő alapelv–,  létszükséglet, a 
maga irányával és feszültségével, mint a tervezés, szervezés és végrehajtás olyan dominánsa, 
amely minden rend-szerkomponensére kötelező, a természeti együttmű-ködés törvényei 
szerint60. 
A szükség a tanítómester, amely rávezeti a természeti értelmet a dolgok értékére, megtanulására. A 
létszükséglet létformát- funkciót- működést- szervezettséget formál és mint ilyen az értelem- a 
tanulás- a tudás- az új létrehozásával a természeti értelem bővítését is teremti. 
A tudomány is és minden létező úgy építkezik, hogy a jelenségek és a meglévő fogalmak 
ismereteinek és lehetőségeinek figyelembevételével szükségleteket alkot. Majd a helyzetnek 
megfelelő rendszerezéssel, átértékeléssel, kutatással, kísérletezéssel, következtetéssel olyan új isme-
reteket hoz létre, amelyek építkezésének lényeges kellékei. 
4/ A túlélés, kérdése mindennapjaink létezésfolyamatának alapvető probléma-megoldása, a tudás 
működtetésének értéktöbbletelőállító folyamatában.  
Csak az értelem és a tudás képes önmaga meghaladására.  
A túlélés akkor kerül veszélybe, amikor a létező tudása valamilyen okból már nem képes 
problémáinak folyamatos megoldására. Mint pl. a Jánossy féle fejlödési trend küszöb határa. 
5./ Az élet meghosszabbításának lehetősége mind-azokban az esetekben fennáll, amikor a vég 
oka nem „el-háríthatatlan" baleset, vagy természeti csapás. 
Az egyes ember élete meghosszabbításának lehetőségei: 
Bármennyire is nem tetsző, mégis tudomásul kell vennünk az igazságot; az öregedési folyamat 
végpontja halál, amely elkerülhetetlen. Az élet csupán meghosszabbítható.  
Az Ember történeti emberréválása biológiai közösségi multjában az Ember és emberi környezetének 
fokozatos kiépítése és a természeti környezettel való együttműködése során alakult ki. Jövője is a 
környezettel való együttműködésben dominált. 
Egyedei rendszerfolyamatok, a maguk külső- és belső környezeti rendszerkomponens folyamataival. 
Ezért életük meghosszabbításának lehetőségei is szorosan összefüggenek a környezeteikkel való 
együttműködéssel. 
Az ember a történelem során kutatta és ma is kutatja, az élet meghosszabbításának lehetőségeit. A 
kezdeti próbálkozások és hiedelmek vezettek az ember halálát megelőző létformáinak 
elképzeléseihez, túlvilági életének hitéhez. Ezért mumifikálták a holttesteket és ezért temették el őket 
különféle hasznos dolgokkal, hogy a feltámadáskor ne kelljen szűkölködniük 
Az élet meghosszabbításának lehetőségét kereste a különféle „fiatalító" és „életmeghosszabbító" 
szerek kutatása-kor is.  
Szeretnénk ma is hinni a „túlvilági" életben, azonban tudomásul kell vennünk, hogy az, az emberi test 
feltámadásának lehetőségével nem lehetséges. 
Csak a tudománytól várhatunk megoldást az élet meghosszabbítására. Reális célokat kell 
kitűznünk és reális megoldásokat kell találnunk.  
Elóször megkell vizsgálnunk az elhalálozások jellemző körülményeit: 
1. Ha körülnézünk a világban azt láthatjuk, hogy a halál bekövetkezésének oka csak a legritkább 
esetben tartósan egészséges szervezet kiegyensúlyozott elhasználódása. 
2. A legtöbbször az emberi test mint rendszerfolyamat és különböző rendszerkomponens rendszerei 
egyenlőtlen elhasználódása miatti megbetegedése eredményezi az idő előtti halált az élet 
megrövidülését. 
3. A különböző balesetek- és más erőszakos esemé-nyek-, a vis major-, a fertőzések-, valamint az 
egészségtelen élet- és munkakörülmények-, az életmód is alkalmasak az élettartam megrövidítésére, 
az idő előtti halál előidézésére.  
Még közel sem merítettem ki a témakört máris láthatjuk, hogy a felsorolt különböző esetekhez képest 
reális a lehetőség az élet meghosszabbítására. Ezzel kapcsolatosan néhány elismert tudós 
véleményét szeretném a jegyzet részben idézni és néhány szót ejteni az öregedés jellemzőiről 
(Leonard Hayflick, Olovnyikov, John Heller, Komarov, Caroll Williams, Francis Bacon stb.61  
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Vizsgáljuk meg a lehetőségeket: 
Ad. 1. A tartósan egészséges szervezet kiegyen-súlyozott elhasználódása esetén valóban az élet 
szószerinti meghosszabbítása a cél. Lehetőségeivel a gerontológia foglalkozik. 
Ad 2. Az egyenlőtlen elhasználódás miatti megbe-tegedések esetében azonban részletesen fel kell 
tárni és célszerűen; −a lehetséges mértékben− csökkenteni az élet megrövidítését okozó tényezőket. 
Ez az érintett ember és az orvostudomány együttműködésével lehetséges. És az élet 
meghosszabbítására reális a lehetőség az ad 1. pontban foglaltak sajátosan kiegészítő 
alkalmazásával. 
Ad. 3. Talán ez a legbonyolultabb feladatokat tartal-mazza: 
- A különböző balesetek- és más erőszakos ese-mények megelőzésének, lecsökkentésének 
lehetősége állami szabályozás társadalmi életfeltételek, fegyelmezett társadalmi együttműködés, és 
az érintett ember közös munkájával lehetséges. A munka eredményességének megfelelő élet-
megrövidülés megszüntetésére van lehetőség. 
- A fertőzések megelőzésének, lecsökkentésének le-hetősége elsősorban az országos egészségügyi ellátás, a társadalmi 
együttműködés és az érintett ember közös munkájával lehetséges. A munka eredményességének megfelelő életmeghosszabbí-
tásra van lehetőség 
- Az egészségtelen élet- és munkakörülmények.  
Az életkörülmények alakulása a társadalmi gazdasági szinvonal- a munkamegosztás- a jövedelem-
elosztás-, a lakáshelyzet és az érintett ember sajátosan együttműködő helyzetéből, munkájából, 
viszonyaiból, hozzáállásából fakad. Bármelyik tényező megváltoztatása az életkörülmények pozitív, 
vagy negatív irányú változását eredményezi az élettartamra is kiható további hatásokkal. 
- A munkakörülmények, a biztonságos munkavégzés egészségvédelem, szociális ellátás feltételei 
állami szabá-lyozás, fegyelmezett társadalmi együtműködés szükséges beleértve a munkaadók által 
biztosítandó munkafeltételeket, az állami ellenőrzést és az érintett ember munkáját is. Bármelyik 
tényező megváltoztatása a munkakörülmények pozitív, vagy negatív irányú változását eredményezi az 
élettartamra is kiható további hatásokkal. 
- Az érintett ember egészségtelen életmódja élet-tartamának idejét lerövidíteni képes. Ez elsősorban a 
saját magatartásától és családja, szűkebb környezete befolyásától fűgg. Éjjszakázás, részegeskedés, 
kábítószer fogyasztás, különböző veszélyes helyzetek keresése, vagy kényszerhelyzete, csökkenő 
mozgás, rossz testtartás, dohányzás, helytelen légzés, egészségtelen levegő stb., stb. Ezen 
elsősorban az érintett magatartása és a környezeti befolyás képes változtatni.  
- a Vis major esetében nagyon korlátozott a lehetőség, főleg az élet meghosszabbítását célzó 
utókzelés formájában. 
Majd ezekben az esetekben is további életmeg-hosszabbításra van lehetőség az ad. 1. pontban 
foglaltak sajátos kiegészítő alkalmazásával. 
Csak kismértékben érintettük, de máris érzé-kelhető, hogy az élet meghosszabbítását célzó 
küzdel-met nem az öregkor hajnalán kell elkezdeni. Ha optimális eredményt akarunk, akkor az 
élet meghosszabbításának kérdéskomplexuma előre megtervezett egyéni és társa-dalmi 
életcélprogrammá kell, hogy váljon. 
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9.Einstein gondolatainak érvényesülése az Új 
Természetfilozófiában 
 
A szövegekben található aláhúzások, vastag betűk és színezések nem az Ir.: 37 és 38 sz. kötetekből 
vett idézetek eredeti szövegéhez tartoznak, azok csupán hangsúlyozások az olvasó számára. Így a 
kék szín fokozott íráshangsúlyozás-, a vörösbarna színezések az Új TF einsteini gondolatvilággal 
történő egyezőségét hangsúlyozzák. 
„… minden test tömege szigorúan arányos energia-tartalmával,” Ir: 37./ 7.o. 
„Minden vonatkoztató testnek (koordinátarendszernek) meg van a saját ideje, …” Ir.:37/33. o. 
Új TF: A Szubjektum a vonatkoztató rendszer a maga funkciójával-, téridőszervezettség-folyamatával 
= a megfigyelő, amelyhez viszonyítva mérhetők a külső és belső környezetek tényezői.  
 „… a relativitás elméletében a c fénysebesség oly határsebesség szerepét tölti be, amelyet 
valóságos test el nem érhet, sem túl nem léphet. Ir.:37/43. o. 
Új TF: Ez valóság, azonban a LÉT a valóságos testet megelőző tárgyiasult energia; 
téridőszervezettség-folyamatban- (ERF-ARSZO-ban) is a környezeteikben betöltendő funkciókkal- 
nyilvánul meg.  
Az Ősrobbanásunk „időpontja” és a határsebesség közötti időszakban az einsteini határsebesség 
érvényét veszti. Maximális az indító sebesség. 
.„Valamely rendszer tömegmegmaradásának tétele eggyé válik az energia-megmaradásának 
tételével, és csak akkor érvényes, ha a rendszer nem vesz fel és nem ad le energiát.” Ir.: 37/52-53. o 
„A mc² alak /…/ nem egyéb, mint az, az energia, ami már akkor is a test birtokában volt /…/ mielőtt az 
Eо energiát felvette.”  
Új TF:. Az E+Eо energia-folyamata realizálja a létező változását. 
 
„A test tehetetlen tömege /…/ energiaváltozásával együtt változik.” 

 „Ez a nem-merev vonatkoztató test, amelyet /…/ 
„vonatkoztató molluszkumnak” nevezhetünk, 

lényegileg egyenértékű a Gauss-féle 
négydimenziós koordinátarendszerrel.”  

(Megj.: Új TF: a hivatkozott molluszkum és a 
Gauss-féle négydimenziós kordinátarendszer 

lényegében megfelel az Új TF megfogalmazása 
szerinti ERF-ARSZO-nak.) 

„Az általános relativitás elve megköveteli, hogy e mollouszkumok mindegyke egyenlő joggal és 
egyenlő sikerrel legyen koordináta-rendszerként felhasználható az általános természettörvények 
megfogalmazásában; a törvények a molluszkum választásától egészen függetlenek legyenek” 
Ir.:37/97. o. 
 „a gravitációs térnek és az anyagnak együttesen ki kell elégíteniük az energia (és az impulzus) 
megmaradásának tételét. Ir.: 37/99. o. 
Ha azon a kérdésen elmélkedünk, hogy miképpen gondoljuk el a világot, mint összességet, úgy a 
legkézenfekvőbb /…/: A világ térben (Megj.: Új TF:. és időben) végtelen. Ir.: 37/103.o. 
Új TF: A tér geometriai tulajdonságait a létezőkbe −az energiarendszerfolyamatokba −ERF-ARSZO-
kba− és viszonyaikba− tárgyiasult energia szabja meg. Ezért a világ geometriai szerkezetére csak 
akkor következtethetünk, ha vizsgálatunkban az energia állapotaiból indulunk ki.  
 „A fizika többé nem történés a háromdimenziós térben, hanem létezés az úgyszólván 
négydimenziós „világban”. Ir.: 37/130. o. 
 „… az einsteini gondolatvilág –noha fizikai problémákra korlátozódik- valahol a filozófia 
határmesgyéjén helyezkedik el. 
„Milyen követeléseket támaszt Einstein a fizikai elméletekkel szemben?  
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- az elméletnek nem szabad ellentmondania a 
tapasztalati tényeknek. Külső igazolás 

- természetessége, logikai egyszerűsége. Belső tökéletesség.  
- minél szélesebb érvényességi hatósugár  
- a valóság teljes egységébe vetett meggyőződés  
Ir.: 37/172-173. o. 
Az Új Természetfilozófia ezeknek a követeléseknek megfelel. 
..”Einstein tisztában volt a statisztikus leírás lét jogosultságával. De azt nem ismerte el, hogy itt elvben 
is véget ér a fizikus hatásköre. Ir.: 37/176. o 
 „von Laue írta 1921-ben: A relativitáselméletnek ma sok rajongója és sok gyalázója van. A 
leghangosabbaknak mindkét táborban van egy közös vonásuk: vajmi keveset értenek belőle Ir.: 
37/189. o. 
Az Új Természetfilozófia esetében hasonló a helyzet. 
Albert Einstein:  
≈ a tudomány törekvése, /…/ a világegyetem rejtélyének megoldásán fáradozik. Ir.: 38/9. o. 
 „… alapvető kérdés a mozgás problematikája, amelyet évezredeken át homályba burkolt bonyolult 
volta.” Ir.: 38/11.o. 
 „Az egyenletes mozgás /…/ nem valósítható meg soha /…/ minthogy nem tudjuk kiküszöbölni a külső 
erők hatását.” Ir.: 38/13. o. 
 „A hatóerő mindig a testre kifejtett működés…” Ir.: 38/15. o. 
Új TF.: A hatóerő −a hatásinformáció− a létezőre kifejtett hatás ⇒ működés 
 „A fizikai fogalmak az emberi szellem szabad alkotásai, és a látszat ellenére sem határozza meg őket 
egyértelműen a külső világ.” „… hogy megértsük a valóságot, egy kicsit ahhoz az emberhez 
hasonlítunk, aki egy zárt óra szerkezetét szeretné megérteni.” Ir.: 38/31. o.. 
Új TF.: A valóság energiarendszerfolyamat, szerkezete nem zárt óra. Fel kell fedezni és meg kell 
érteni. Az Új Természetfilozófia kötetei ezt tartalmazzák. Kinyitották az Einstein által 
megfogalmazott zárat. Aki megakarja ismerni, annak meg kell értenie. 
 „Még nincs is száz éve, hogy Mayer megtalálta az új vezérfonalat, amely a hőnek energiajellegére 
vezetett.” „Különös véletlen, hogy a hő természetére vonatkozó kutatásokat csaknem mind nem 
hivatásos fizikusok végezték,   ” Ir.: 38/44. o. 
 „Mit követeljünk egy elmélettől, amely a természet jelenségeinek leírására törekszik? Az ilyen 
kérdések ugyan túllépik a fizika határát, de vele mégis a legszorosabban összefüggenek, …” 
Ir.: 38/47. o.   
„A tudomány egész fejlődése folyamán, kezdve a görög filozófiától egészen a modern fizikáig, 
állandóan azon fáradozunk, hogy a természeti jelenségek látszólagos kuszáltságát néhány egyszerű, 
alapvető fogalomra és kapcsolatra vezessük vissza. Ez az elv, amely minden 
természetfilozófiának az alapja Kifejezésre jutott már az atomisták műveiben is; 
huszonhárom évszázaddal ezelőtt írta Démokritosz. Ir.: 38/47. o.  
Uj TF.: Ez az elv az Új Természetfilozófia alapja. Az einsteini kérdés megoldásának felfedezése, és a működés is az Új 
Természetfilozófia köteteiben olvasható. 
A Brown-féle /…/ „…megfigyelhető mozgás a meg nem figyelhetőnek az eredménye.” A Brown-féle 
mozgásról /…/ szó sem lehetne, ha nem volna a bombázó molekuláknak/…/ energiája, más 
szóval: ha nem volna tömegük és sebességük.” Ir.: 38/54. o. 
„Tegyük fel, hogy egy gramm hidrogénünk van −a hidrogén a legkönnyebb elem −, és vessük fel a 
kérdést: hány molekula van ebben az egy grammban? A felelet nemcsak a hidrogént jellemzi, 
hanem az összes többi gázt is, …”  
Az elmélet módot nyújt rá, hogy, hogy e kérdésre megfeleljünk a folyadékban lebegő részecskék 
Brown- féle mozgásán végrehajtott megfelelő mérések alapján. A felelet elképesztően nagy szám:  
303, utána 21 zérussal!”  
A hidrogénmolekola tömegét is könnyen kiszámíthatjuk, ha az egy grammot  az előbb felírt 
számmal elosztjuk;  
0,000 000 000 000 000 000 000 0033 g. 
„Az anyag kinetikai elméletében s ennek minden fontos vívmányában a következő általános filozófiai 
program megvalósulását látjuk: minden jelenség magyarázatát visszavezetni az anyag 
részecskéi között működő erők kölcsönhatására.” Ir.: 38/55. o. 
Új TF: A részecskék létrejötte előtti erők kölcsönhatására és az Ősrobbanástól a rendszerkomponens 
energia-rendszerfolyamatok hierarchikus alakulásának eredőire.  
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 „ De milyen közegben terjed a fény, és melyek e közeg mechanikai sajátságai? Míg e kérdésre nem 
feleltünk, reményünk sincs arra, hogy az optikai jelenségeket mechanikaira vezessük vissza. E 
probléma megoldásának nehézségei olyan nagyok, hogy a mechanikai álláspontot el kell vetnünk.” 
Ir.:38/98. o.   
„… a mező fogalmát és nyelvét következetesen használjuk, a mágneses mezőt, mint 
energiahalmozást kell tekintenünk..” Ir.: 38/113. o. 
 „Az elektromos mezőt egy változó mágneses mező hozza létre, egészen függetlenül attól, hogy van-e 
drót a kimutatására vagy sem. A mágneses mezőt viszont a változó elektromos mező létesíti, 
függetlenül attól, hogy jelenlétének kimutatására van-e mágneses pólusunk vagy sem.” Ir.: 115. o. 
„ E törvények színhelye az egész tér,” 
Új TF: Az elektromágneses mező rendszer működéséhez hasonló a Szubjektum és 
környezetének kölcsönhatás viszonya, amelynek változása megváltoztatja a Szubjektum 
környezetének mezejét, −a környezetében betöltött helyzetét− szükségletet indukálva. A 
kölcsönhatás változás mértéke a létszükséglet mennyiségi és minőségi meghatározója.  
. „Mivel a mező energiát képvisel, mindazok a változások, amelyek a térben tetszés szerinti 
sebességgel terjednek, hullám alakját öltik fel.” Ir.: 38/117.o. 
 „… egy új elmélet megalkotása nem olyan, hogy a régi kunyhót leromboljuk, és helyébe felhőkarcolót 
építünk. Inkább egymáshoz lehetne hasonlítani, melynél egyre újabb és szélesebb kilátáshoz jutunk, 
amely váratlan összefüggéseket mutat …” „ A kiindulási pontunk meg van /…/ mégis kisebbedik és 
már csak parányi részét alkotja annak a látómezőnek, amelyhez /…/ az akadályok legyőzése után 
jutottunk.” Ir.: 38/120.o.   
Galilei: „Minden test megmarad nyugalmi állapotában vagy egyenes-vonalú egyenletes mozgásában, 
míg csak külső erők mozgásállapotának megváltoztatására nem kényszerítik.” Ir.: 38/121. o.    
Új TF: Ez, a Szubjektum − külső környezetváltozás viszonyára is igaz. Minden test külső erők 
mozgásállapotváltozásának hatására a saját mozgásállapotát változtatja meg. 
. „A relativitás nézete szerint: semmiféle test nem érhet el nagyobb sebességet, mint a fényé. A 
fénysebesség minden sebességnek a felső határa, amelyet anyagi test felvehet.” Ir.: 38/151. o. 
Új TF: Ezt úgy értelmezi, hogy az Ősszubjektum Ősrobbanását követően ez az állítás akkortól lehet 
érvényes, amikor az Univerzum kényszerpályás szerveződési folyamatában a fény létrejött.  
Előtte:  
Az Ősszubjektum maximális sebessége sajátos határsebesség a maga maximális energia 
tényezőivel: amelyek egyidejűsége idézi elő kényszerpályásan az antigravitációs önrobbanásr  
- energiasűrűség-,  
- forgás-, (de a max. energiasűrűség megszünteti a szűkülés folyamatát) 
- hőmérséklet-, .  
- gravitáció-,  
- antigravitáció  
egyidejűsége nyomán jött létre Univerzumunk-, és komponens energiarendszer-folyamatait 
létrehozó antigravitációs Ősrobbanás. Hatására a maximális tényezők sajátosan csökkenni 
kezdtek. Maximális sebességgel indult be Univerzumunk tágulása. A tényezők együttműködő 
hatására elkezdődött Univerzumunk energiarendszerkomponens folyamato-kat ERF-ARSZO-
kat alkotó −végtelen szerveződéssel járó− változás folyamata. 
 „…minden energia ellenáll a mozgásváltoztatásnak, minden energia úgy viselkedik, mint a tömeg.” Ir.: 
38/155. o. 
Új TF: A relativitáselmélet „Érvénye nem szorítkozik csupán a fizika területére, hanem olyan 
általános keretet alkot, amely felöleli az összes természeti jelenséget.” 
 „… az események világa négydimenziós kontinuum.” Ir.: 38/164. o.   
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 10. Vajon mi lehet a végtelen isteni Teremtő-, alkotó 
tevékenységének a célja?  
 
A feladat nagyságrendjének érzékelése céljábólból, mindenek előtt alkossunk fogalmat a 
legkisebbtől a legnagyobb ERF-ARSZO létezőkről, −Univerzumunkban− érzékelhetővé téve a feladat nagyságrendjét:  
A legnagyobbak, a kozmológiaiak esetében célszerű tanulmányozni a korszerű tudomány 
megállapításaival kapcsolatos információkat (Írások, TV., rádió, stb.)  
A legkisebbek a szinte hihetetlennek tűnő egyedi világok. Részletesebben ld.: az előszóban. 
Ezeket a döbbenetes nagyságrendű rendszer- és rendszerfolyamat mennyiségű létezőket ERF-
ARSZO-kat működési megoldásukkal együt az Új Természetfilozófia tartalmazza. Ld.: Új TF/I és 
II./M. I/M. Általános lét- és rendszerelmélet. II/M. Általános érték- és működéselmélet.(Ir.:88, 89.) 
 
Ez a rend azonban az anyagi szervezettség részecskéinek létrejötte előtti 
létezőket is tartalmazza.  
 
Nagyságrendtől, funkciótól függetlenül a teremtő-, alkotó tevékenység részese minden létező. 
 
A valóságban Univerzumunk legnagyobbtól a legkisebbekig terjedő rendszerkomponensek 
működését a Természet rendje szabályozza.  
 
 
Vajon mi lehet a végtelen isteni Teremtő alkotó tevékenységének a 
célja?  
 
• Univerzumunkban, és minden rendszer-komponense vonatkozásában: 
feltehetően a természeti értelem-, a szervezettség- és a képességek általános 
fejlesztése. Erre utal, hogy minden Szubjektum, minden célszerű értéktöbblet 
alkotása általánosan központosul a saját környezetén keresztül.  
• A megmaradási törvények alapján az energia mennyisége nem változik. 
Azonban a létezőkbe tárgyiasult energia a természeti értelem és a szervezettség 
növelésével; a célszerűen tárgyiasult egységnyi energia teljesítményének 
növelése, amely a működése során felhasználható. 
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11 
Az Új Természetfilozófia által feltárt igazságok ellenőrzése. 
 
Az Új Természetfilozófia feladata: olyan igazságok keresése és megtalálása, amelyek segítségével 
megérthetjük a Létet, a létezést, hogyan működik a Természet egésze és minden része, valamint az 
Ember helyét a Világban, stb. Olyan általános modell megtalálása, amely egységbe foglalja, 
összehangolja, érthetővé és ellenőrizhetővé teszi az Univerzum és minden  
rendszerkomponens rendszerének 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. 
 
Az Univerzum 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/M. k. Az általános lét- és 
rendszerelmélet, Új TF/II/M 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 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-,” vagy csak eszközeivel-, 
és azokkal sem érzékelhető jelenségek. 
Térben-, időben-, szervezettségben a nagysággal és a funkciókkal összefüggő folyamatok 
intervallumai az Emberiség-, a biológiai lét tér- időintervallumait kifejezhetetlenül-sokszorosan 
meghaladják. Így a jelenségek közvetlen ellenőrzésére és bizonyítására −Természettudományos 
alapról− az Ember- és segédeszközei számára csak nagyon korlátozott körben volt, van-, lesz- és 
nem 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, térbeni- és időbeni helyzetüktől, valamint lét- és környezet-
folyamataiktól függő mértékben– relatív.  
Annak érdekében, hogy a problémát közelebb hozva reálisan megközelíthető szintre egyszerűsítsük, 
az elvonatkoztatás módszerét kell alkalmaznunk: 
Csak konkrét létező (ERF ARSZO) számára, csak konkrétan észlelt (észlelhető) jelenségek bírnak 
konkrét értékkel. Másrészt a létező működni csak a környezetében; a hatóképessége-, illetőleg az 
érzékelő-képessége határán belül képes. A környezeti hatások- és a létező hatásai is környezet-
struktúráltak, eredendően a tér-idő-szervezettség környezet-változások és a téridőszervezettség 
létezésfolyamat összefüggései szerint. Ez a tétel általános érvénnyel bír Univerzumunkban minden 
ismert és ismeretlen létező számára.  
Bizonyításra, csak a létező (ERF ARSZO) környezetében van lehetőség, mégpedig a vizsgálódó 
Szubjektum 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. 
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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 megfigyelő Szubjektum számára 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 múltban 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. 
Itt azonban álljunk meg egy pillanatra és pontosítsuk a mindenre kiterjedő korlátozott-körű 
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 múltból 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 a természeti memóriák, termé-szeti 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 Ősrobbanás, az Ősszubjektum −az EGY rendszer 
pillanatáig−. 
 
Az elmélet bármely állítását –a maga felkészültségi szinvonalán– bármely ERF ARSZO-, minden 
ember-, minden létező 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, az Ember számára 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 nyelvek- és kommunikáció most már tudatos felderítése és megismerése, mind nagyobb 
mértékben segítheti az emberi problémák céltudatos megoldását. 
 
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  rendszere, 
-  az Univerzum és minden rendszerkomponensének irányítási rendszere, 
- a természeti nyelvek összefüggésrendszere és megérthetősége, 
- a természeti kommunikáció,  
- a hullám- és részecske probléma megoldása 
- a matematika régóta keresett természeti hatékonysága, stb., -  stb. 
- az egységes térelmélet közérthetően felépíthető. Így írt erről Albert Einstein l942-ben barátjának, Hans Mühsam 
orvosnak: "Magányos agglegénnyé váltam, (...) de még fanatikusabban dolgozom, mint régebben és dédelgetem 
azt a reményt, miszerint sikerül megoldanom az egységes fizikai tér régen gyötrő problémáját."  "lehetséges, 
hogy megérem e szép időket és egy pillanatig valami olyasmit láthatok, mint az ígéret földje..." 
Heisenberg l959-ben az einsteini próbálkozás 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 arra, 
hogy a vizsgált folyamatok lényegét megragadjuk és szemléletes módon magunk elé képzeljük". 
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- 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 
- Ismerete a megismerők számára kedvezőbb döntéshelyzeteket eredményez. 
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12. A filozófia válsága és a kibontakozás.  
 
Az Ember multjának végtelenbe nyúló évezredein át a „világ" egyes területein eluralkodott különbözõ 
hiedelmek, mitológiák, vallásfilozófiák, természetfilozófiák és a hozzájuk fûzött elképzelések a kultura 
dominánsaiként értelmezték a multat, a jelent. 
Mindenkor, a maguk vélt- vagy valóságos igazságaik-kal, hiányosságaikkal, ellentmondásaikkal együtt 
adtak korszerû jövõbe mutatást és ezzel általános célt az emberek számára. 
 A különbözõ elképzelések mindvégig harcban álltak egymással. Ennek eredményeként az idõk 
folyamán változ-tak, átalakultak, elhaltak, újjászülettek sajátosságaik szerint. 
A válságoknak, harcoknak, forradalmaknak vesztesei alkalmatlanságuktól fûggõ mértékben haltak el, 
átalakulva születtek újjá, vagy elveszítve dominanciájukat beépültek az életrevalóbb gyõztes 
kulturákba. 
A folyamat tendenciájában azt jelentette, hogy a tartósabb −vélt- vagy valós− igazságokat tartalmazó 
kultúrák mind nagyobb területeket hódítottak meg, gyakran nagyszerû filozófiai tradíciókkal. Azonban 
a hiedelmek, mitológiák, és egyes filozófiák elképzeléseinek jövõbe mutató dominanciája megszünt, 
napjainkra a filozófia is elmélyült válságba került. 
A kialakult helyzet szemléltetésére a Magyar Filo-zófusok Világtalálkozójának anyagából Nyíri Tamás 
Beveze-tõ: A filozófia haszna c. írása alkalmas. A Magyar Filozófiai Szemle 1994/3-4 számában jelent 
meg, és a vele kapcsola-tos reflexió – avagy nyílt levél a jegyzet részben található.67 
Napjaink korszerûségének dominanciáját mindinkább az elmúlt 300 év forradalmi változásaiban 
kialakult és folyvást alakulva születõ természet- és társadalom tudományok –mint szaktudományok– 
eredményei adják.  
A válság és forradalmi helyzet, valamint a lehetõségek következtében a forradalom elõször a 
természettudományban bontakozott ki: 
A csillagászat-, fizika-, kémia-, biológia történetében az ellentmondások megoldása általában 
természettudományos forradalmak jellegét öltötték. Csak néhány lényegeset említve: 
- XVI. szd. Kopernikusz heliocentrikus elmélete lerombol-ta Ptolemaiosz geocentrikus tanítását. 
Gyökeresen átalakította a világra vonatkozó elképzeléseket. Tudo-mánnyá tette a csillagászatot. 
- XVIII. szd. Lavoisier oxidációs elmélete a kémiai forra-dalom nyitánya lett. Gyökeresen átalakította a 
kémiai folyamatokra vonatkozó elképzeléseket. Tudományos pályára tette a kémiát. 
- Gallilei mozgáselmélete megváltoztatta a korábbi elképzeléseket, tudománnyá tette a mechanikát 
- a Dalton féle kémiai atomelmélet, a sejtelmélet, az energiamegmaradási és átalakulási törvény, a 
Darvi-nizmus, Einstein elméletei, a kvantummechanika, stb. forradalmi átalakulást indított az egész 
tudományban, de fõleg a természettudományokban a gazdaságban és a társadalomtudományokban 
- Napjaink általános tudományos technikai forradalma áldásos- és áldatlan hatásainak-, megoldatlan 
problé-máinak mindannyian részesei vagyunk. Robbanás-szerû sebességgel fejlõdnek és 
szaporodnak az egyes szaktudományok. Mint Szubjektív Objektumok a saját törvényeik szerint 
formálják a saját fejlõdésüket.  
Rohamlépésekben fejlõdik a tudomány és az egyes területek szervezettsége, de ugyanúgy az 
anarchia is. 
A problémával sok tudós foglalkozott, ezek közül SCHRÕDINGER, E (1887-1961)-t (Ir.: 133-134./ 
idézem. "... a tudomány különbözõ 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 célkitûzésünket örökre elveszítjük szem 
elõl..."68   
A forradalmak jellemzõi: 
A tudományos forradalmak az elméletek, fogalmak, elvek területén mennek végbe, azonban hatásaik 
az egész emberiséget érintik. 
Általában olyan alapvetõ problémák, ellentmondások megoldását célozzák, amelyek a fennálló 
állapot keretei között megoldhatatlannak bizonyulnak. 
B. M. Kedrov könyvében olvasható: (Ir.: 86) 
A megszokott elképzeléseket új, teljesen szokatlan elképzelések váltják fel, amelyek elsõ pillantásra 
különöseknek, furcsáknak, szokatlanoknak, érthetet-leneknek, s ami a legfõbb, az úgynevezett józan 
ésszel /.../ abszolút össze nem egyeztethetõknek tûnnek fel. 
„..gondolkodásunkat át kell kapcsolnunk megszokott érthetõ, már hétköznapiakká vált dolgokról és 
jelenségekrõl valami teljesen szokatlanra, ami sehogy sem fér bele régi elképzeléseinkbe." 
„Ahhoz, hogy az új eleinte furcsának, érthetetlennek, szokatlannak látszó behatolhasson a 
tudományba és ott meghonosodhasson, nyilvánvalóan meg kell törni azoknak az elavult, korlátozott, 
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ezzel szemben viszont kényelmessé, és megszokottá vált elképzeléseknek a rutinját, amelyekkel a 
tudomány mûvelõinek többsége már megbarátkozott és amelyekrõl igen nehezen tud lemondani." 
„..arról, ami az embernek az adott körülmények között megszokottnak, érthetõnek tûnik kiderül, hogy 
nem felel meg /.../ a valóságnak. Az viszont, ami az Ember szemében furcsa, szokatlan, 
extravagáns, valójában teljesebben és pontosabban fejezi ki az objektív realitást. Jóllehet, hogy 
az új nézetek ellentmondanak a meghonosodott nézeteknek elõbb-utóbb az új nézetek gyõznek, úgy 
hogy a tudósok akár akarják, akár nem – kénytelenek elfogadni az új elképzeléseket és 
lemondani a régiekrõl." 
„....az új elképzelések  „furcsasága",  szokatlansága,  „különössége" korántsem holmi 
fogyatékosságuk, hanem ellenkezõleg,  leglényegesebb  sajátosságaik kifejezése.."     „...olyan új 
tudományos adatokat hivatottak megmagyarázni, amelyek túllépnek az addig érvényes koncepciók és 
fogal-mak határain, .." 
Minél kiterjedtebb a jelenségeknek az a területe, amelyet az adott felfedezés érint, annál 
nagyobb és fontosabb a bekövetkezõ fordulat, amelyet kivált az egész tudományban.69  
A filozófia válsága és forradalmi helyzete: 
A témakört Nyíri Tamás szavaival szeretném indítani.  
1./ A felvázolt helyzetkép: 
     „..a filozófia.súlyos legitimációs válsággal kûzd nap-jainkban. Legalább száz esztendeje, hogy a 
filozófia elveszítette igazi azonosságát." 
     „...a filozófia egyre több kompetenciájáról kényszerült lemondani mind módszerét, mind tárgyát 
tekintve. Ezért kényszerült legitimációs kényszerbe a többi tudománnyal, közvetve pedig saját 
életvilágával szemben is. Ehhez az identitás zavarhoz számottevõ módon járultak hozzá a hatvanas 
évek végétõl a Bécsi Körbõl kinövõ filozófiai irányzatok /.../ szerintük a filozófiának nincs önálló 
területe, sem sajátos módszere, csakis koordináló, rendszerezõ és reflektáló föladata van az egyes 
ágakon belül. Nem haladja meg õket, mivel csak azt elemzi, amivel a tudományok foglalatoskodnak. 
Ezzel egyidejüleg a filozófiai kijelentések érvényét a természettudományok és a matematika 
módszertani eszményeihez mérik, /.../ ennek a szemléletnek felel meg a filozófia jelenbeli 
mûvelésének a módja is. Vagy csak a gondolkodás területét kutatják, olyan rezervátumba húzódva 
vissza,   amelyet még a tudományosság mai kánonja is   „filozófiai területnek" ismer el, /.../ azért, mert 
a filozófiából kivonulva egy speciális diszciplinával helyettesítik azt. A másik lehetõség, hogy a 
filozófiát semmiképpen sem bolygatva kitérnek a szociológia, pszichológia, matematika, biológia, vagy 
más szaktudományok életvilágába. Mindez koránt sem kíván bírálat lenni, csupán ténymegállapítás, 
amelynek érvénye alig vitatható." 
2./ „A végéhez közelednék tehát a filozófia?" 
     „A rendelkezésünkre álló tudományosság elbizonytalanít. A tudományok ijesztõ gyorsaságú 
haladása következ-tében /.../ ideiglenesnek és revideálhatónak tûnik föl minden egyes ismeret. /.../ 
egyszer majd kiderülhet, hogy egészen másként van minden, mint ahogy azt tudni véltük. Valami 
kikutathatatlan kikutathatatlanság terjed minden ismeretünkre, melyet nem bolygatunk és nem 
feszegetünk, legföljebb kiábrándultan kijelentjük, hogy amirõl nem lehet tisztán és világosan 
beszélni, azt annyiban kell hagyni. Megfoghatatlan félelem szövi át életünket, attól tartunk, hogy 
gondolataink csupán ködös agyszülemények, hogy semmi közük a valósághoz, ..." 
„... nyilvánvalónak tûnik, hogy a filozófia nem tudja megalapozni magát sem empirikusan, vagy 
mint J. F. Lyotard mondja /.../ a filozófia nem tud végsõ metafizikai fogódzópontot találni, 
amelybõl, mint egyetlen elvbõl levezethetõ volna a valóság." 
Mélységesen elszomorító a Nyíri Tamás által leírt helyzetkép. Annál is inkább, mert abból az derül 
ki, hogy a filozófia nincs tisztában önmagával, céltalanul hánykolódik mint a hajó a végtelen óceán 
vizein, amely elveszítette kapi-tányát, a vitorláit tönkretette a vihar, kormányát, pótvitorláit sorra 
elveszíti személyzete pedig bezárkózott a maga ele-fántcsont tornyába és nem törõdik a hajó 
sorsával, lénye-gében önmaga egykori nagyságával foglalkozik a teoretizálás „szabad" 
gondolatvilágában, még saját elvitathatatlanul szükséges perspektívájáról is lemondana, mert 
nem látja a kibontakozás útját.  
Nyíri Tamás és J. F. Lyotard szavai rávilágítanak: A FILOZÓFIÁBAN FORRADALMI HELYZET 
ALAKULT KI: Az összehalmozódott alapvetõ problémák és ellentmondások a filozófia jelenlegi keretei 
között megoldhatatlannak bizo-nyulnak.  
Azonban, ha mi nem tudtunk megoldani valamit, az nem azt jelenti, hogy az megoldhatatlan. 
Csupán azt, hogy az adott szituációban nem álltak fenn a megoldás feltételei. 
 
 
A KIBONTAKOZÁS LEHETÕSÉGE: 
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A FILOZÓFIA ÖNMEGALAPOZÁSA: 
1. A megoldás módszerének legfontosabb része visszatérni a forráshoz; a lét- és mûködés alapjaihoz, 
azt újra átgondolni és a használható elemek felhasználásával újra kell építeni a rendszert. 
Nem hagyható azonban figyelmen kívül még néhány alaptényezõ, így pl.: 
- az egyetemes összefüggés eszméje, 
- a filozófiára ugyanúgy vonatkoznak a lét- és létezés  törvényei70. mint bármely más létezõre, 
- az Ember filozófiájának az Embert kell szolgálnia.,  
- stb., stb. 
2. Az Ember filozófiája a tudományok tudománya az Ember szolgálatában. E feladat 
végrehajtására önma-gukban a szaktudományok nem képesek. 
Az egyes tudományágak, a maguk funkcióprofiljának megfelelõ céljaik elérése érdekében 
felhasználható–, szer-vezettségüknek megfelelõ sajátos módszerekkel és eszkö-zeikkel törekednek e 
problemák megoldására. Ez az oka annak, hogy vizsgálódásaik nem vezettek a szükséges 
általánosságú eredményre. 
A rendszerkomponensek célszerû funkciója sohasem egyezik meg pontosan az egész rendszerével, 
sõt, annak érdekeivel és céljaival sem. A dolgok, jelenségek minden rész számára más-más érdek-
értékkel bírnak. A rendszerkomponensek már az információkat is másként szelektálják; majd 
érdeklõdésük- és érdekeik szerint eltérõ értékítéleteket alkotnak. 
3. Az Emberiség megoldatlan általános problémái szükségszerûen követelik a filozófia segítõ 
közremû-ködését.  
Természetesen szó sincs arról, hogy a filozófia oldja meg a szaktudományok szakfeladatait erre sem 
képessége sem lehetõsége nincs. Azonban azok a problémák, ame-lyeknek megoldása nem egy-egy 
szaktudomány, hanem a legáltalánosabb kérdések megoldásával függenek össze módszerében és 
tartalmában segítõ iránymutatást ad a szaktudományok és mindazok számára akiknek arra szük-sége 
van. 
Másrészt a filozófia munkája során felhasználja a szaktudományok eredményeit. 
FOGÓDZÓPONT, AMELYBÕL, MINT EGYETLEN ELVBÕL LEVEZETHETÕ A VALÓSÁG 
Visszatérve a lét- és mûködés eredõ forrásaihoz, valamint a Nyíri Tamás által felvázolt helyzet okait 
és a lyotardi problémát is az Új Természetfilozófia 
- Általános lét- és rendszerelmélete, 
- Általános érték- és mûködéselmélete, és 
- Az Új Természetfilozófia fenti és további írásai −közel 60 év kutatásának eredményeként− alapjaiban 
már lényegében megoldották, azonban feldolgozásuk és a velük együttjáró gigászi eredmények 
perspektívái új távlatokat nyitnak a tudományos megismerés számára.  
A hatalmas munka, sok siker- és fejlõdés új perspek-tíváinak forrásaivá válnak. 
Azok a kitűnő Filozófusok és Tudósok, akik megértik napjaink kritikus helyzetét- és 
hinni képesek A FILOZÓFIA EMBERI ELHIVATOTTSÁGÁBAN − KIBONTAKOZÁSÁBAN; 
tenni is képesek érte zseniális alkotások részeseivé válhatnak.  
Az Új természetfilozófia az eddigi Tudománytól-, Filozófiáktól-, Vallásoktól eltérően más 
módon, az Általános lét- és rendszerelmélet-, valamint az általános érték- és működéselmélet 
útján oldotta meg a problémákat, amelynek átfogó általánossága:  
Univerzumunk- és minden szintű-, mindenfajta rendszerkomponens létezője 
energiarendszerfolyamat-absztrakt reális szubjektív objektum ERF-ARSZO, önmaga számára 
Szubjektum. Az élet csupán a létezés biológiai szervezettségi szintjén nyilvánul meg. 
 
AZ ÁLTALÁNOS LÉT- ÉS RENDSZERELMÉLET, VALA-MINT EINSTEIN GONDOLATAINAK 
ÖSSZE-FÜGGÉSE: 
Most pedig az Új Természetfilozófia fegyverével próbáljuk megdönteni Nyíri Tamás, a Bécsi Kör, J. F. 
Lyotard fenntebb hivatkozott állításainak szféráit és Mindazok elképzeléseit akik nem hisznek a 
filozófia jövõjében: 
A lét individuális energiarendszerfolyamatban ERF ARSZO-ban nyilvánul meg. 
A speciális relativitáselmélet legfontosabb általános képlete a közismert: 
E = mc2  
Azonban e képlet mennyiségi értékek nélkül önma-gában csupán összefüggésrendszer kifejezésére 
alkalmas és valójában azt jelenti, hogy az energia mennyisége a tömegszer fénysebesség a 
négyzetével egyenlõ. Az Új Természetfilozófia nyelvén szólva a tárgyiasult energia a potenciális 
mozgás képességével egyenlõ. 
De azt is jelenti, hogy: 
- Ha az energiának nincs mennyiségi értéke, akkor nincs létezõ sem. Ebben az esetben az einsteini 
képlet nem funkcionál, nem válik „élõvé", mûködõvé. 
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- ha az energiának van mennyiségi értéke akkor a tömegnek is van, és fordítva is igaz. Ebben az 
esetben az összefüggésrendszer lényegi értelmében –a tárgyiasult energia– a végtelen 
létezésfolyamatot fejezi ki és a létezõben nyilvánul meg.71. 
- ha az összefüggésrendszerben energia mûködik, akkor az individuális létfeltételeinek megfelelõ 
idõfolyamattal-, térfolyamattal-, téridõfolyamattal, lét-, mûködés-, szervezettség folyamatokkal, 
valamint külsõ- belsõ környezet-folyamataival is rendelkezik és létezõként, funkcionál.72 
ALBERT EINSTEIN: A speciális és általános relativitás elmélete. /Gondolat. 1973. Fordította: Vámos Ferenc. A bevezetõt irta és 
a könyvet jegyzetekkel ellátta: Dr Novobátzky Károly/ c. könyvében (Ir.: 37.) így ír: 
Ir.: 37/52-53. o. „A test tehetetlen tömege /../ nem állandó, hanem energiaváltozásával együtt változik." 
„Valamely rend-szer tömegmegmaradásának tétele eggyé válik az energia megmaradásának 
tételével, és csak akkor érvényes, ha a rendszer nem vesz fel és nem ad le energiát." 
Ir.: 37/52. o. „Ha egy test Eo energiát vesz fel, akkor tehetetlen tömege E0/c2 értékkel nõ." 
Ir.: 37/53. old. „Az mc2 alak /.../ nem egyéb, mint az, az energia ami már akkor is a test birtokában volt 
(vele együttmozgó koordinátarendszerbõl nézve), mielõtt az E0  energiát fel-vette." 
 
Az Új Természetfilozófia –a speciális relativitás-elmélet E = mc2 - hez hasonlóan– bármely létezõ 
megnevezésére alkalmas általános összefüggésrendszere az 
ABSZTRAKT REÁLIS SZUBJEKTÍV OBJEKTUM. 
Az E = mc2 –mint általános képlet– megfelel az ERF ARSZO-nak. 
 Azonban, ha konkrét létformába tárgyiasult energiarendszerre –adott konkrét létezõre– 
értelmezzük, akkor az Szubjektív Objektumként, röviden: Szubjektum-ként funkcionál.73 
Az Einstein által „test"-nek, másutt „rendszer"-nek nevezett létezõ téridõfolyamatának téridõpillanata; 
másnéven jelenpillanata az a pont lenne, amikor az E = mc2 érvényes, amikor még a környezetébõl 
energiát nem vett fel és a környezetének nem adott le, vagyis a környezetváltozás hatása még nem 
érvényesült. Tehát az elõzõ pillanatból örökölt energiával rendelkezik. Azonban a téridõszervezettség 
folyamat egy pillanatra sem áll meg, ezért kizárja a jelenpillanat, a van létezését. Az Ember által 
képzett jelenpillanatbani létezőt nevezzük vannak. 
Minden, a környezetében létezõ E = mc2 energiarendszerfolyamat a maga rendszerkomponens 
folyamataival. A rendszerek különbözõ  tulajdonságait, képességeit, stb., a rendszerkomponensek, –
mint önmaguk számára rendszerfolyamatok– hierarchiájának rendszerösszefüggései határozzák meg. 
Az energia különbözõ mozgásmennyiségekbe: –lét-, mûködés-, szervezettség formákba 
tárgyiasult, funkcióval rendelkezõ létezõk = Szubjektív Objektumok = Szubjektumok– potenciális 
mûködési lehetõsége. Az energia a Szubjektumok létformájából más létformákba tárgyiasulhat a 
megmaradást és átalakulást kimondó törvények mûködésének létfeltételei szerint; azonban 
tulajdonságaik a rendszer-komponensek kapcsolódásától és a rendszer szervezettségétõl függenek. 
A környezetváltozás hatására a Szubjektumok; hely-zete, létszükségletei, „magatartása", külsõ- és 
belsõ rend-szerkapcsolatai megváltoznak és önmaguk is változnak. Részletesebben kifejtve74 
A környezetváltozások minden létezõre ható legálta-lánosabb hatása, a hõmérsékletváltozás, amely 
az Õsrob-banást követõ kényszerpályás energiatárgyiasulások fõ szervezõje. Továbbá 
idekapcsolódóan általánosítva fel sze-retném hívni a T. Olvasó figyelmét e kötet „A természeti alkotás 
módszere... c. fejezetében foglaltakra, amely bizo-nyos vonatkozásokban általánosítva foglalkozik e 
témával.  
A speciális relativitáselmélet szelleme és említett tételei igazolni képesek az Új 
Természetfilozófia lét- és mûködés elméleti alapjait. 
De az Új Természetfilozófia állítása szerint van itt még valami. A testnek-, rendszernek nevezett létezõ 
amely a megmaradás elvének megfelelõen a környezetével történõ végtelen együttmûködése során 
nem csupán különféle tárgyiasuló energiákat vesz fel és ad le, hanem érzékeli is a hatásokat és 
szervezettségének megfelelõ természeti értelmi problémamegoldással reagál. A problémamegoldások 
módját és tapasztalatait belsõ- és külsõ környezetének szerkezetében memoriálja és ismétlõdõen 
hasonló hatások nyomán hasznosítja.75 
E problémamegoldó tevékenységének folyamatában az idõk folyamán természeti értelme, 
szubjektivitása, problé-mamegoldó képessége, szervezettsége, létformája, termé-szeti nyelve és 
kommunikációs rendszere, funkciója, egy-szóval természeti kulturájának civilizációs energiája is meg-
változik. 
Ha érdekelné a tisztelt Olvasót, hogy ez a rendszer hogyan mûködik a maga értékrendje, valamint 
természeti információs, kommunikációs nyelvrendszerével és természeti értelmével együtt; akkor az 
erre vonatkozó tájékoztatás megtalálható.76.  M  
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JEGYZETEK - IDÉZETEK - MEGJEGYZÉSEK 
 
1. EPIKUROSZ   „A csalódás és a tévedés  oka mindig a hozzágondoltban van.” (Epikurosz 

levele Herodotosz-hoz. (Ir.: 190/11. o.)  
Megjegyzés: Bármely elmélet érték- és valóságszínvonalát tartalmának korszerű realitása;  benne 
a tudás és a „hozzágondolt" lényegi alkalmassága, valamint az irántavaló szükséglet feszültsége 
minősíti. 

2. Néhány természetfilozófiai elmélet bemutatása és fej-lődésük érzékeltetése: (Ir.: 89/125-132. 
o.) és még idetartozóan: 
ANAXIMANDROSZ (i. e. 610-547) szerint se víz, se levegő, hanem 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. A Föld e végtelenben lebegő gömb; rajta az élet fokozatosan fejlődött mind 
bonyolultabbá. (Ir.: 9/53. o.) 
ANAXAGORASZ (i. e. 500-428) Feltevése szerint nincs keletkezés és elmúlás, csak vegyülés van 
és szétbomlás. Az anyagok állandó alakulásban vannak. (Ir.: 9/56. o.) 
GIORDANO BRUNO állítása szerint 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. (Ir.: 9/152. o.) 
KEPLER, JOHANNES (1571-1630) „Az égi gépezet –írta egy levelében– /.../ olyasmi, mint egy 

óramű, amennyiben csaknem valamennyi mozgást egyetlen egészen egyszerű mágneses anyagi 

erő hoz létre, miként az óramű összes mozgásai, az egyszerű súlyból származnak. Ezt a fizikai 

elképzelést számtanilag és mértanilag ábrázolni lehet." (Ir.: 9/160. o.) 

LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM (1646-1716) A termé-szetet harmonikusnak és tökéletesnek 
tartja. Metafizikai pontokból építi fel a világot a neve MONASZ. A világ-egyetem örökös élő tükre, 
kicsinyített mása, mikrokoz-mosz. Az anyag ezekből az egymástól független egyéniségekből áll, az 
élő szervezet ugyanígy. (Ir,: 9/202. o.) 
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 
gondokodni képes." (Ir.: 9/209. o.) 
Az energia tudományosan megfogalmazott kvantumos természetét MAX PLANCK  feltételezte 
először 1900-ban a berlini Fizikai Társaság előtt.  
MÁRFÖLDI GÁBOR elmélete részletesebben megismer-hető (Ir.: 142/169-179 old.) 

Nagyon érdekes Charles Darvin nagypapájának ERESMUS DARVINNAK  az 1714-ben megjelent „
Zoo-nómia, avagy a szerves élet története". c. könyve, amely-ben elmondja, hogy a fajok ugyanúgy 
fejlődésben vannak, az egyedek. A fejlődést külső körülmények, a szükséglet és a célszerűség 
határozzák meg. Kezdetben minden szervezet végtelenül egyszerű volt, a külső körülmények 
változására léptek fel az új szükségletek, majd képességek, amelyek az eredetileg közös ősből 
eltérő fajokat fejlesztettek. (Ir.: 9/256. o.) 
JEAN LAMARCK 1815. természetfilozófiai felfogása szerint az élettelen anyagok és az élőlények 
egyaránt változnak. A fejlődést a környezeti körülmények változásából és az alkalmazkodásból 
származtatja. 

3. A legkiválóbb filozófusok megközelítették, de ők sem talál-ták meg azt a vonatkoztatási 
felépítményrendszert, ame-lyet a korszerű természetfilozófia és benne a reális, működőképes 
társadalomelmélet megkövetel: (részlete-sebben kifejtve (Ir.: 89/132-136. o.) 

4. Ismert tudósok véleménye a természetfilozófia általános igazságai megkeresésének, 
megismerésének fontossá-gáról, 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/ 
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FICHTE, JOHANN GOTTLIEB (1762-1814): "Ha találunk olyan tételt, mely rendelkezik minden 

emberi tudás alap-tételének belső feltételeivel, akkor próbáljuk, hogy a kül-sőkkel is rendelkezik-e; 

hogy vajon minden, amit tudunk vagy tudni vélünk, vissza vezethető-e rá. Ha sikerül bebi-

zonyítanunk, (...) 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 el-mélkedés méltóságán alul van." (Ir.: 44) Fichte: Első és második bevezetés a 
tudománytanba. Fordította Kopasz Gábor. Debrecen-Gyula. 1941.) 
EINSTEIN, ALBERT (1879-1955) "A fizikusok legfőbb feladata, hogy kutassák azokat az általános 
alapvető tör-vényeket, amelyekből tiszta dedukcióval megszerkeszthető a világ képe." (Idézet Ir.: 
1/114. o.) 
SCHRŐDINGER, E. (1887-1961) "... a tudomány különbö-ző 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..." 
(Ir.: 133-134/ll7-ll8. o.) 
A továbbiakban részletesebben kifejtve: (Ir.: 89/137-141 old.). Azonban ide tartozik még: 
BERGSON, HENRI LOUIS  Nobel dijas filozófia professzor a filozófia doktora: „..az igazi 
evolúcionizmus azt akarná keresni, miféle fokozatosan nyert modus vivendi révén fogadta el az 
értelem a maga szerkezeti tervét s az anyag a maga felosztásmódját. Ez a szerkezet és ez a 
felosztásmód egymásba fogódzik. Kiegészítik egymást. Karöltve kellett haladniok. S akár 
tételezzük a szellem mai szerkezetét, akár megadjuk az anyag mai felosztását, mindkét esetben a 
fejlettnél maradunk; sem arról, ami fejlik, sem a fejlődésről nem mondunk semmit. Pedig mégis 
csak a fejlődésre kellene rátalálnunk." 
„A filozófusnak a tudósnál messzebb kell mennie. Ha tabula rasa-t csinál mindabból, ami pusztán 
képzelt szim-bólum, az anyagi világ egyszerű áramlássá, lefolyás folyamatosságává oldódik előtte. 
Így készül arra, hogy ráakadjon a valóságos tartamra ott, ahol még hasz-nosabb ráakadni, az 
élet és eszmélet tartományában." 
„..az élet és az eszmélet.."  „Ha lényegükben fogtuk meg őket, elfogadva mozgásukat, akkor 
értjük, hogyan származik belőlük a többi valóság. Előlép a fejlődés és a fejlődés ölén az 
anyagiságnak és értelmiségnek egyre növekvő meghatározódása mindkettőnek fokozatos 
megszilárdulása révén. De akkor a fejlődés mozgásával tartunk, hogy mai kimeneteléig kövessük, 
ahelyett, hogy eredményeit töredékeikből mesterségesen alkotnók össze. Mi ebben látjuk a 
filozófia tulajdonképpeni feladatát. Így értve, a filozófia nem csupán a szellem visszatérése 
önmagához, nem csupán az emberi eszméletnek összeesése avval az élő princípiummal, 
amelyből kiárad, nem csupán a teremtő erőkifejtéssel való érintkezés." „..ez az igazi 
evolúcionizmus és következőleg a tudomány igazi folytatódása, – föltéve, hogy tudományosan 
megállapított vagy bebizonyított igazságok együttesét értjük, .." (Ir.: 10/333-334 o.) 
Megjegyzés: Az Új Természetfilozófia Általános lét- és rendszerelmélete, valamint az Általános 
érték- és műkö-déselmélet, ugyan nem a bergsoni elképzelés szerinti élet és eszmélet-, hanem az 
életet is magábanfoglaló lét, a létezés, a természeti értelem kategóriáinak megfejtéséből kiindulva 
megtalálta a bergsoni életműben és a Teremtő fejlődés c. könyvében szinte háromszáz oldalon 
keresett megoldást.  
Itt el kell mondanom, hogy Bergson szinte kínos precizitással, minden lehetségest tüzetesen 

átvizsgálva kereste a megoldást. Könyvéből kitűnik, hogy az Embe-riség történetének legnagyobb 

gondolkodóinak munkáit is segítségül hívta. Azt remélte, hogy közben ráakad. Még sem sikerült  

Mi lehet eredménytelenségének az oka?  
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Lehetséges, hogy miután egészen más alapbeállítottsággal keresett; –annak kellő jelentőséget 
nem tulajdonítva– átsiklott a megoldáson.  
Az is lehet, hogy akkor még nem értek meg a környezeti feltételek. 
Nem számítottam én sem arra, hogy nekem sikerül. Pedig több mint ötvenkilenc évig kutattam, 
kerestem, tudatosan és nem tudatos hobbyszerű elkötelezettséggel. Határozott meggyőződésem, 
hogy célszerű előtanulmányaim és Stewen Weinberg könyve nélkül nem sikerülhetett volna az 
eredményes megoldás. 

5. JOHN D. BARROW: A Világegyetem születése. c. könyvében (Ir.: 5/128.o.) így ír: 
„..., sok fizikus úgy vélekedik, hogy léteznie kell a természet törvényeire vonatkozó valamilyen 
egységes leírásnak, amely mindazon ismereteket egyesíti, amit jelenleg a különböző 
kölcsönhatásokról, gravitációról, az elektromosságról, a mágnesességről, a radioaktivitásról, és a 
magfizikáról tudunk. A természet törvényeinek ezt az egységes alakját a mindenség elméletének 
szokták nevezni." 
(Ir.: 5/116 o.) „Aggasztó, hogy a modern kvantumkoz-mológiai kép sok fogalma, például a „

semmiből történő teremtés" vagy  „a Világegyetemmel együtt létezővé váló idő", csupán azoknak a 

hagyományos intuicióknak és gondolkodási kategóriáknak a tökéletesített változatai, amelyek 

birodalmában a középkori teológusok igen csak otthonosan mozognának." 

(Ir.: 5/115. o.) „Úgytűnik, hogy a határok nélküli feltételt és a különféle rivális elméleteket részben 
egyszerűségük, illetve a számítások könnyű elvégezhetősége miatt választották a kozmológusok." 
„A Világegyetem kezdeti állapotát illetően felül kell vizsgálnunk azt az elképzelést, mely 
szerint a kezdeti feltételek függetlenek a fizikai törvényektől. Ha a Világegyetem az egyetlen 
létező –mert ez az egyetlen logikusan következő lehetőség–, akkor a kezdeti feltételek ugyan-csak 
egyediek, és ezek maguk is a természet egyik törvényének tekintendők." 
Megjegyzés: Az Új Természetfilozófia felfogása az új hipotézisek hatására sem változik, a 
klasszikus fizika véleményét vallja: Az energia maradandó mennyiség. csupán az egyik 
létformából a másikba alakul. 
Einstein egyenletei megkövetelik, hogy az általuk leírt Univerzumok az idő múlásával vagy 
táguljanak, vagy összehúzódjanak. 
A hőhalál csupán az Ősrobbanás hőmérsékleti maximuma alatti hőmérsékleti küszöbszinteken 
tárgyiasult energiaszervezettségek létezőit érinti.. A végtelen Ősenergia téridőfolyamata, 
alapszervezettsége, gravitá-ciója, memóriája, természeti értelme, külső- és belső környezetei, 
képességei, röviden lét- és működésformái nem pusztulnak el az Ősrobbanás során és 
következtében. Hanem örökletesen az Ősrobbanás indító lökését követő táguló Univerzum, mint 
Szubjektív Objektum működését, és a hierarchikusan szerveződő rendszerkomponenseivel való 
együttműködést szolgálják. 
Az értelmes Természettel, a természeti értelemmel kapcsolatosan már korábban idéztem Paul 
Holbach, Ciolkovszkíj, Konrád Lorenz és mások véleményét. Engedjék meg, hogy most egy 
lényegében megközelítő tartalmú idézetet ismertessek Paul Davies hivatkozott könyvének 162-
163 oldalairól: 
- „... az állandó állapotú Világegyetem elmélete azt állítja, hogy a Világegyetem folyamatai 

azonosak lakói műszaki tevékenységével. Amit tehát természetnek nevezünk, az valójában nem 

más, mint egy szuperlény, vagy szuper-lények alkotta társadalom tevékenysége."  

- „Érdekes, hogy Hoyle a későbbi kozmológiai elméleteiben világosan ki is fejti egy ilyen 
szuperlény létezése mellett szóló véleményét." 

Tehát korábban sok olyan részletmegoldás és gondolat született, amelyek továbbépítésével 
mások is rájöhettek volna a Mindenségelmélet megoldására, amelynek keresésén az Emberiség 
kíváló tudósainak és gondolkodóinak hada fáradozott és fáradozik szerte a világon. Azonban nem 
így történt. A Mindenségelmélet megoldása elsőként az Új Természetfilozófia által feltárt 
Általános lét- és rendszerelmélet, az Általános érték- és működéselmélet-, valamint Az 
értelmes létezők az Univerzumban és az Emberiség c. írásokban került megfogalmazásra. 

6. Felmerül a kérdés, mi hát az a valódi vonatkoztatási rendszer, amelyre a reális, 
működőképes természet-filozófia és benne a társadalomelmélet is felépithető? 



Kiss Miklós III./m. – Értelmes létezők az Univerzumban és az emberiség 

65 
 

    Részletesebben kifejtve az Új Természetfilozófia Általános érték- és működéselmélet. 142-143. old. 
7. EINSTEIN-INFELD: Hogyan lett a fizika nagyhatalom. (Ir.: 38/213. o.) 
8. 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, 
- 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 természetes kiválasztódás, a létért való küzdelem 

szerepe, 
- Szent-Györgyi Albert, az anyag élő állapotával kapcsolatos kutatásai, 
- J. P. Pavlov reflex, feltételes reflex, felsőbb idegtevékenység vizsgálatával kapcsolatos 

megállapí-tásai, 
- K. E. Ciolkovszkij meglátásai a kozmosz értelméről, 
- Zalai Béla: a rendszerek általános elméletével kapcsolatos gondolatai, 
- Ludvig von Bertalanffy biológiaelmélet és általános rendszerelmélet megteremtésére irányuló 

erőfeszítései, 
- Egyed András jelentéstörténete, fogalmi szerveződés elmélete, 
- Zsilka János nyelvtudományos munkássága, 
- Neumann János rendszerelmélettel kapcsolatos gondo-       latai, 
- Konrad Lorenz gondolatai, 
- Szádeczky-Kardoss Elemér univerzális ciklusrelációja, 
- Roger Penrose a fekete lyukakról kialakított elképzelései, 
- 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, Fodor L. István, László Ervin, Dr Csányi Vilmos, Nánási Irén, Sipos 
János, Benedek István, John Barrow, Paul Davies, és sokan mások.. Az írásaikból vett gondolatok 
célorientált átgondolása, értékelése, rendszerezése nélkül nem lettem volna képes az elmélet 
felállítására. 

9. Új Természetfilozófia Általános lét- és rendszerelmélet (Ir.: 88/98-102 o.) 
10. Részletesebben kifejtve: Ir.: 88/114. o. 
11. Részletesebben kifejtve: Ir.: 88114. o. 
12. A  lét- és mozgásforma teremtése. A korszerű lét- és mozgásforma energiarendszer folyamatbaan 

ERF-ARSZO-ban nyilvánul meg. Változás folyamatuk értéktöbblet előállító folyamatos teremtés 
eredménye. A külső- és belső környezetek változása megváltoztatja a Szubjektum környezetében 
betöltött helyzetét a változásnak megfelelő létszükséglet gerjesztve. A létszükségletek folyamatos 
megoldása értéktöbblet előállító teremtés folyamat. Amely mind a lét- működés-, 
szervezettségformákra, mind a környezetben betöltött funkcióra kiterjed 
A létező lét- és mozgásformái működésének tapasztalatait a környezeti együttműködés során 

önmagában és környezetében tárgyiasítja. Ezzel a megértéshez szükséges tartalmakat  "közös 

természeti nyelven"  kódolva önmaga és környezete számára is érzékelhetővé teszi. 

A közös természeti nyelv az ERF-ARSZO önmegvalósító változásával együtt sajátosan 
változik. 
Az önmegvalósítás képessége minden létező örökölt elemi tulajdonsága;  "tudásképesség 
önmaga megva-lósítására." 

13. Részletesebben kifejtve: Új Természetfilozófia. Általános érték és működéselméletében (Ir.: 
89/146-147. old. 
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14 Ennek ellenére egyes emberek mind máig úgyhiszik, hogy csupán az Ember, az emberi 
társadalom szervezettsége értelmes.  
A tudományos kutatások, a földön kívüli élet, a földi emberi értelmességhez hasonló földön kivüli 
értelem keresésére összpontosulnak. 
- az OZMA program 1960-tól lényegében földön kívüli értelmes rádiójel kutatás. 
- a SETI program a földön kívüli civilizációk  létezésével, felfedezésével, és a velük való 

kapcsolatteremtéssel összefüggő tudományos vizsgálatok programja. 
    „A földön kívüli intelligencia keresése" (SETI) A téma-körben összeállítottak egy vizsgálati anyagot, 

amelyben közreműködtek a világ híres tudósai: J. Billingham (USA) és R. Pesek (Csehszlovákia) 
állította össze dr. H. Djojodihardjo (Indonézia), dr. F. Drake (USA), dr. R. Edelson (USA), dr. A. T. 
Lawton (Nagy-Britannia), dr. Marx György (Magyarország), Prof. M. Morimoto (Japán), Prof. Yash 
Pal (India), Prof C. A. Ponnamperuma (USA), dr. M. Rees (Nagy-Britannia), dr. J. C. Ribes 
(Francia-ország) és Prof. M. Subotowicz (Lengyelország) közreműködésével. 
Ebből idézek: 
- „... azonban hosszú és áldozatos kutatás során sem sikerült nem földi intelligenciát találni." 
- „Ha pedig sikerülne egyetlen földön kívüli értelmes jelet is észlelni, ebből tudhatnánk, hogy 

lehetősége van egy civilizációnak a fejlett technológiájú állapotban való fennmaradásra. 
Lehetősége van arra, hogy ne pusztítsa el önmagát. Sőt annak is a tudatára ébredhetnénk, 
hogy az élet és az intelligencia áthatja az Univerzumot." (Fodor L. István: Földön kívüli élet 
NATURA 1984. 55-57 old.) 

Megjegyzés:  
- NE LEGYÜNK TÜRELMETLENEK; ősrégi kínai közmondás: A tanítvány megtalálja mesterét. Ezt 

azonban az Új Természetfilozófia kiegészíti azzal, hogy „de csak a szükség és a szervezettség 
egymásnak megfelelő szinvonalán." 

- Amikor az értelmes kapcsolatot keresték, akkor a helyzetek konkrét eseteiben nem a természeti 
értelem általános megoldásának megfelelő értelmes kapcsolatokat keresték, hanem  
- csupán a biológiai szervezettség emberi civilizációja szinvonalának megfelelő kapcsolatot, 

amelynek megtalálása a legbonyolultabb feladatok közé tartozik. Térben és időben elérhető 
kommunikációs határon belül velünk azonos, vagy hasonló téridőszervezettség-fejlettségű, 
funkciójú értelmi szinvonalú objektum megtalálására várni képtelenség. Gondoljunk a 
jelenfolyamat és az oda vissza távolsággal összefüggő tér- idő- szervezettség eltérésre; az 
adott Szubjektum és objektum eltérő külső- belső környezetfolyamataira és 
környezetviszonyaira, valamint arra, hogy nálunk 100 év alatt mi minden változott, pedig 100 év 
a földi időméretekhez képest is nagyon kevés, nem beszélve a naprendszer, a tejútrendszer, az 
Univerzum arányairól. 

- kellő mértékben nem tudták figyelembe venni a megismerő Szubjektum és a keresett objektum 
köz-vetlen érzékenységének összefüggésében az arányok küszöb határait, az Univerzum 
hierarchikusan felépített általános rendszerének törvényeit. Ezen ismeretek hiányában sem a 
pontos célt, sem a célszerű módszereket, de a szükséges kommunikációs nyelve-ket sem 
tudták kiválasztani, vagy megtanulni.  

- az Univerzumban nem létezik két azonosan egyforma létező. Nincs két egyforma atom, sejt, 
galaktika, stb., 

Itt szeretném tájékoztatni az olvasót, hogy az Ember, a bolygónk- naprendszerünk-, a 
galaxisok, a kvazárok és az Univerzum időbeni és térbeli távolságainak arányait próbálja 
szemléltetni Ember által megközelíthető arányúra formálva, közérthető olvasmányossággal Fodor 
L. István: Földön kívüli élet c. nagyszerű könyvének 58-67 oldalain. Elolvasását javasolom annak, 
akit érdekel. 

A kialakult helyzetre világít rá az 1977-es NASA jelentésből vett idézet: „Nem tudjuk hol 
keressünk, milyen érzékenységgel, milyen hullámhosszakon, milyen idő-pontban és mennyi ideig 
figyeljünk 

A több mint húsz évi kutatásról a CETI program munkabizottságának  egyik tagja  
Philip Morrison így ír: - „mindezideig nem értünk el pozitív eredményeket." - Ma leginkább 

arra volna szükség, hogy a kezdeményezések kezdeti szakaszából átlépjünk a rendszeres kutatás 
magasabb szintjére és akkor rájöhetünk: Tulajdonképpen mit és hogyan is kell cselekednünk a 
kívánt cél érdekében. 

I. Sz. Sklovszkíj a CETI munkabizottság másik tagja, –gondolom az eredménytelenség 
hatására– oda jutott,hogy a „Világegyetem, élet, értelem" c. könyvében egyre inkább hajlik az 
egyedül vagyunk végkövetkeztetés kimondására. 

F. J. Tipler matematika-fizika professzor végkövet-keztetése Sklovszkíjéhoz hasonló. 
Nincsenek intelligens lények máshol az Univerzumban. 
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stb. stb. 
A kutatások csődjét lényegében az okozta, hogy nem ismerték az Új 

Természetfilozófiát, az értelmes természet a lét-, a létezés-, az értelmes létezők 
természetfilozófiáját. Ezért sem célszerű célt, de megfelelő módszert sem találtak. 

Itt szeretném még idézni Paul Davies: Az utolsó három perc c. nagyszerű könyvéből (Ir.: 
30/116 o): „Ha valamely lény ki akarja vívni magának az „értelmes" minősítést, akkor 
legalap-vetőbb követelményként képesnek kell lennie az információ valamiféle 
feldolgozására.” A gondolkodás-, a tapasztalatszerzés-, a reagálás olyan tevékenységek, 
amelyek információ feldolgozással járnak. 

 
Az Új Természetfilozófia azt állítja: nemcsak, hogy vannak intelligens lények, hanem 

minden létező a saját szervezettségének és funkciójának megfelelő 
értelemmel és intelligenciával rendelkezik. Részletesen kifejtve az Új 
Természetfilozófia Általános lét- és rendszerelmélet (első kiadás Budapest. 1992. ir.:89/ 51-59 o.). 
Természeti nyelveik felépítésének rendszerei és kommunikációjuk megtalálható (Ir.: 89/60-72. o.). 
A kapcsolatfelvétel –ha valóban akarjuk– ezek figyelembe vételével 
megtalálható. Már Galilei megírta, hogy csupán meg kell tanulni a nyelvet. Az Emberiség 
rengeteg természeti nyelvet ismer. 

14/a Részletesebben kifejtve az Új Természetfilozófia Általános érték- és működéselmélet (Ir.: 89/31-
34. o.). 

15. Ha valamely körülmény alkalmazkodásra készteti a Szubjektumot, az önmegvalósítás és 
alkalmazkodás probléma megoldása beépül az egyed és a környezet természeti memóriájába és 
környezetváltozásával további változások és problémamegoldások forrását és alkotó útját képezi. 
Csak, hogy lényegében ez a természeti értelem fejlődésének általános útja. 

16. Idézetek a Biblia Újtestamentumából: 
4. Az ajándékokban pedig különbség vagyon, de ugya-nazon Lélek. 
7. Mindennek pedig adatik a Léleknek nyilvánvaló aján-déka, haszonra. 
8. Mert némelynek az Isten Lelkétől adattatik bölcses-ségnek beszéde; némelynek pedig 
tudománynak beszéde, ugyanazon Lélektől. 
10. Némelyeknek pedig isteni erőknek cselekedésére való ajándékok; némelynek pedig 
jövendőmondás; némelynek pedig a Lelkeknek megválasztások ajándéka; némelynek pedig 
különböző nyelvek nemeinek tudása, némelynek pedig nyelvek magyarázások. 
11 De mindezeket cselekszi ugyanazon egy Lélek, osztogatván azokat kiváltképen mindeneknek a 
mint akarja. 
Szent Biblia. Magyar nyelvre fordította: Károli Gáspár. Kiadja a Brit és Külföldi Biblia–Társulat 
Budapest. 1923. Új Testamentum Pál I. levele A korintusbeliekhez XII. rész 225. old.) 
(31. De az olyan ajándékokra igyekezzetek, amelyek hasznosbak. És még drágalátosb utat 
mutatok néktek. Ugyanott. 226 old.) 
(10. Mint példa reá: (...) sokféle szólás vagyon e világon, és egy is nincsen értelem nélkül. 
11. Hogyha azért nem tudándom a szónak jegyzését, az előtt a ki nékem szól, idegen nyelven való 
lészek; és a ki én velem szól, nékem is idegen nyelven szóló lészen.(Ugyanott 15. rész 227. old.) 

17.Ez a törvény ugyancsak a lét végtelenségével egy- 
idős. Különös hangsúlyt kap, amikor az Ember a Világ- 
mindenségben az értelmes lényeket keresi. Tévúton járunk, amikor az értelmességet csupán 
emberhez hasonló lényekben feltételezzük. 

Az Új Természetfilozófia felfogása szerint az értelem nem csupán emberi létformához- és a 
biológiai szerve-zettséghez kötött. A természeti értelem és fejlődése az Ősenergiafolyamatban az 
Ősszubjektum Ősrobbanása óta  –az Absztrakt Reális Szubjektív Objektumok létezése során–  
mindenkor a saját környezetváltozás folyamataik döntési pillanatainak kritikus döntéseiben 
érlelődött az eltelt évmilliárdok számunkra kifejezhetetlenül sok döntésében. 

 Minden Absztrakt Reális minden döntése egymásra-épülve más-más irányba terelte jövőiket és 
így a jelenlegi Univerzumunkban minden létező az Ősrobbanásig visszavezethető genetikai 
előzményeinek egymásra épült döntései által meghatározott. 

Univerzumunkban végtelen sokirányú funkcionális értelem és értelmesség fejlődött ki. 
Az értelmességet keresni is ennek tudatában kell, ha valóban eredményt akarunk elérni. 
Példaképpen gondoljunk egészen szűk körben csupán az Ember teljesítményére, –amely 

Univerzumunk egyes intelligenciáihoz képest egyaránt lehet nagyon fejlett és nagyon elmaradott– 
az energiákba, a sugárzásokba, a szervetlen, szerves és biológiai anyagba tárgyiasított emberi 
értelemre, amely abba az ember parancsára működő  „életet lehelt": Ezt példázzák az előállított 
anya-gok, gépek, járművek, műszerek, világító és híradástech-nikai berendezések, automaták, 
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robotok, számítógépek, utak, építmények stb., stb. De amint azt jól tudjuk ezekkel is csak a saját 
természeti nyelveiken lehet értelmes kapcsolatba kerülni, értelmesen együttműködni; azokat 
értelmesen működtetni, értelmesen használni. 

Az a lehetősége, hogy szükségletei szerint alkosson minden természeti kultúrának meg volt. 
Ezért mindenben a természet értelmét, az értelmes természetet, a megértés lehetőségét kell 
keresni; –az Embercélú jobb együttműködés érdekében. 

Eközben más a miénknél alacsonyabb szervezettség megértésére, kommunikációra a 
szükséges munkabefek-tetéssel reális lehetőség nyílik az Emberek számára. 
Magasabb szervezettséggel, csak szervezettségünk szükséges szintre emelésével, vagy akkor 
léphetünk kapcsolatba, ha a magasabb szervezettségű Szubjektum akar velünk kommunikációs 
kapcsolatba kerülni és ezért megtanulja a kommunikációs nyelvet-, vagy megfelelő 
közvetítőeszközt készít. 

18. Ezt a témakört Thornwald Dethlefsen: A sors mint esély. c. könyvében olyan érthetően és 
szépen fejti ki, hogy egyes részleteit idézve azt Önökkel is megszeretném ismertetni. (De 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy a könyv további részében foglaltak ezoterikus alapbeál-
lítottsága az Új Természetfilozófia felfogásától idegen.) 
Az élő ember „...a megfelelő kemikáliák puszta összegétől –amelyekből építkezik– abban 

különbözik, hogy ezek mind egy közös ideának vannak alávetve, s az „ember" nevű 

összkoncepciót szolgálják." 

„... magától értetődő az a folyamat, amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: Az egyes kémiai 

alkotó-részek saját törvényszerűségüket követik („saját akara-tukat"), nincsenek alávetve semilyen 

összefogó koncep-ciónak. /.../ az élő ember esetében /.../ valamely instan-ciának kell 

közreműködnie, amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. Ez az 

instancia azonban /.../ a halottban nem működik többé." 

„... halála pillanatában tudata, élete tűnik el." „De mi is a tudat? Az ember tudatában van 

önmagának. Születésétől haláláig, mint létező, érzékelő individuumot éli meg önmagát." „A lélek, 

tudat, individualitás az az instancia, amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és 

koordinálja." (27. old.) 

„...mindenütt a természetben, ahol alaki folyamatok zajlanak le tudatnak, vagy léleknek kell 
jelen lennie." (29. old.) 
„Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. A tudomány már magát a lelket sem ismeri, az élet 

megértésétől még távolabb áll." (30 old) 

Az ember „... önmagát egységként érzékeli, s ezt az egységet „én"-nek nevezi. Közelebbről nézve 
az ember „testi egysége" is további egységekre osztályozható; mint például a szervek egysége. A 
szerv is egy individuális egység. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szivet a májtól. Ez a 
funkcionális individualitás azonban azt feltételezi, hogy minden szervnek individuális tudata van. 
Nyilvánvalóan szokatlan ez, miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot." „Minden 
lénynek, amely élve fejlődik, s individualitást mutat, tudata van akkor is, ha nekünk nehézséget 
okoz tudatunkkal behelyezkedni más életformák tudatába." 

     „..., de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. A máj /.../ feladata, hogy mint máj betöltse 
törvényszerű funkcióját, mert egyébként a fölérendelt individualitás, az ember, amelybe Ő (a máj) 
integrálva van, rosszul érezné magát." 

     „Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot, újabb egységekbe ütközünk, amelyeknek a neve 
sejt. A sejtek egyenként szintén individuumok. A sejt él, szaporodni képes, kétségtelen tehát, hogy 
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tudata is van, amely az „én vagyok" érzékelésére képes. Feladata, hogy teljesen és egészen „
májsejt" legyen. Ha ehhez nincs kedve, és személyes szabadságvágy él benne, ráksejtté válik, 
ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. Az akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak, nem szokott 
gratulálni nekik újonnan nyert szabadságukhoz, inkább megpróbálja őket eltávolítani, hogy saját 
létét megőrizze. 

     Amint a sejt, mint individuum, része egy nagyobb individuumnak, szervnek, a szerv is része egy 
nagyobb szervezetnek, az embernek, s az ember is csak része egy mégnagyobb egységnek. Az 
ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben, amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. Mint a 
többi égitest, a föld is individuális intelli-gencia, amely nemcsak testtel, hanem tudattal is 
rendelkezik. Ha ez nem így lenne, nem egy élő égitesttel lenne dolgunk, hanem egy halott 
égitesttel. Ahogyan felbomlik a halott égitestek teste is, figyeljük csak meg például az 
aszteroidövben. 

     Hozzá kell szoknunk végre, hogy ne csak testi megjelenési formákat lássunk. Minden testnek –
legyen az kő, növény, vagy állat– lelke és szelleme is van. Ha nem így volna csak hullát látnánk, 
amely hamarosan elveszíti formáját. Az égi test is csak egy nagyobb élőlény szerve, a 
Naprendszeré és így tovább. Ha egy kicsit átgondoljuk ezt a rendet, hamarosan tudatára 
ébredünk, hogy nekünk, mint sejteknek szintén az a feladatunk, hogy betöltsük az egészben 
ránk rótt szerepet. Igyekeznünk kell tehát, hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk, ahogyan 
testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt, mert különben a világ ráksejtjeivé válhatunk. Ha pedig 
szándékosan elhagyjuk ezt a rendet, hogy megkóstoljuk félretett szabadságunkat, ne 
csodálkozzunk, ha megsemmisülünk." (Thornwald Dethlefsen: A sors mint esély. Arkánum Kiadó 
1992. 26, 27, 29-32 old.) 

     Megjegyzés: Thornwald Dethlefsen lényegében az elsők között értette meg és kitűnően 
szemléltette a végtelen Természet összefüggésrendszerét és a hierarchikus rendben az Ember 
helyét. 

     Kereste, kutatta azt az alépítményi és felépítményi rend-szert, és azok elemeit, amelyek a 
világrend, az emberi teljesség, a bölcsesség megtalálása, az Istennel való egyesülés, a kozmikus 
tudat elérése, az emberi út vég-célját próbálják körülírni. Azonban kérdéseire a tudo-mányban 
megfelelő válaszokat nem talált; a saját szavait idézem: 

     „Egyre nő azoknak a száma, akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a 
kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. Ennek jogosultságát –többek között – az alábbi 
kérdésekben fogalmazhatjuk meg: 

     Vajon a tudomány –a technika területén kétségbevonha-tatlanul elért sikereivel együtt– 
boldogabbá tette-e az emberiséget? 

     Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? 
     Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket, amelyek az emberi létezésre 

vonatkoznak? 
     Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? 
     A válasz a fennnti kérdésekre egyértelmű és megrázó –sikernek nyoma sincs. 
     Úgy gondolta, hogy az ezoterikus pszichológia négy nagy oszlopára: az asztrológiára, kabbalára, 

az alkimiára és a mágiára építve sikerül megtalálnia a helyes utat. Tulajdonképpen ez az az út, 
amelyben tévedett. Munkája magyar kiadását megelőzően a német kiadásra 1979-ben 
Münchenben került sor. 

     Amennyiben a helyes tudományos útkeresést választotta volna képes lehetett volna megtalálni a 
lét-, létező-, létforma-, létezés-, létszükséglet-, mozgás-, változás folyamatok alapmegoldásait, 
majd a rájuk épülő általános megoldásokat is.(ld: Új Természetfilozófia Általános lét- és 
rendszerelmélet Magánkiadás 1992. 17-23 oldal) Siker esetén az elsőbbség Őt illette volna meg.  

19. Itt szeretném még idézni Paul Davies: Az utolsó három perc c. (Kulturtrade Kiadó 1994.) 
nagyszerű könyvének 116 old: „Ha valamely lény ki akarja vívni magának az „értelmes" 
minősítést, akkor legalapvetőbb követelményként képesnek kell lennie az információ 
valamiféle feldolgozására." 

     Earl W. Count (1958, 1959) így nyilatkozik: „A különbség a rovarállam és az emberi társadalom 
között..." csupán annyi, mint „... két kultura között, amelyek közül az egyikben az ösztönös, a 
másikban pedig a tanulás komponens van túlsúlyban." (Konrad Lorenz: Össze-hasonlító 
magatartás kutatás. Gondolat. Budapest. 1985. 343. old.) 

     Minden Szubjektumnak a környezetből nyert érzékletek szubjektív értékítélete adja meg saját 
mozgásszükség-letét és annak jellemzőit. Ez az Univerzum bármely ismert, vagy ismeretlen 
létezőjére vonatkozik. 
Velünk azonos fejlettségi szintre várni képtelenség, gondoljuk csak a kommunikációhoz 
szükséges: 



Kiss Miklós III./m. – Értelmes létezők az Univerzumban és az emberiség 

70 
 

- a „jelen" –oda-vissza távolsággal összefüggő– tér- idő- szervezettség összefüggésére 
- adott, vagy elképzelt Szubjektum létezésfolyamatának eltérő külső és belső környezetviszonyai 

nyomán jelentkező eltérő értékitélet eredményre, amely a Szubjektumba és környezetébe is 
beépül, és amely a környezeti kulturáját alkotja. 

     Jelenlegi technikai és társadalmi kulturánkkal összefüggő válságunk Földön kívüli értelemmel 
való megoldására várni képtelenség: 
- Azonos, vagy nem nagyon sokkal fejlettebb kultura létezése, megtalálása, a nyelvi problémák 

megoldása, a kommunikálás lehetőségének megteremtése, stb. 
- De, ha mindezt sikerülne is megoldani, az Emberiség számára nem jelent célszerű 

bizonyosságot egy magasabb szervezettségű kulturával való talál-kozás az emberi 
problémák megoldására. Sőt minden Szubjektív Objektum a saját érdekeit valósítja meg. Ez 
pedig nem megegyező az Ember érdekeivel. Az emberi történelemből is választhatunk 
példákat: gondoljunk az egyes földrészek lakóira és természeti kincseikre, amikor a spanyolok, 
portugálok, angolok, stb., felfedezték őket. Vagy amikor az Ember kilép az ürbe. 

Emberi problémáinkat nekünk kell megoldanunk. 
Platon foglalkozott az emberrel, Descartes a gondolkodó emberrel, Marx a társadalmi emberrel, 
stb., de ki mondja meg a különböző embereknek, közösségeknek, társadalmaknak, az 
Emberiségnek, hogy jelenük égető problémái és viszonyai között mit kell tenniük? Mi a 
helyes választás? Mi a helyes út? Mi a megoldás? 
A különböző filozófiák és filozófusok racionális megoldás hiányában egyre tanácstalanabbul 
néznek a világba, sőt egyesek odajutottak, hogy már feladatuknak sem érzik „a közjó", az 
Emberiség szolgálatát. A világhírű Stephen Hawking professzor könyvében így ír: A filozófusok oly 
mértékben csökkentették vizsgálódásuk területét, hogy Wittgenstein, századunk leghíresebb 
filozófusa kijelen-tette: nem marad más feladat a filozófia számára, mint nyelvek elemzése. 
Micsoda bukás az Arisztotelésztől Kantig terjedő nagyszerű filozófiai tradíciókhoz képest." 
Mégsem szabad belenyugodnunk a kérdések meg-válaszolatlanságába, és a megoldást a 
filozófiának kell megadnia! 
Ilyen nagy általánosságú átfogó kérdéskört nagyon nehéz helyesen megközelíteni úgy, hogy az 
megfogható és megoldható is legyen. Azonban az Új Természetfilozófia elméleti állításainak és 
módszerének felhasználásával a problémakör megoldása adott. Az általános megoldás az 
Általános lét- és rendszerelmélet, valamint az Általános érték- és működéselmélet c. könyvekben 
részletesen le van írva. 
Próbáljuk meg mégis együtt, de nagyon röviden: 
Először tisztáznunk kell, a kérdéskör megválaszolása szempontjából, hogy kinek a problémáját, és 
mely problémát kell megoldani?  
Az, hogy különböző emberek, közösségek, társadalmak, Emberiség jelen problémái: arra ebben a 
szóösszetételben nem lehet racionális választ adni. Minden ember, minden közösség, minden 
társadalom, és az Emberiség is –tehát minden létező–, minden térben, időben, életkorban stb., stb. 
más-más külső- és belső környezetviszonyok között, más-más problémákkal küzd. Azonban, ha 
minden létezőt önmaga számára Szubjektív Objektumként fogunk fel, akkor megállapíthatjuk, hogy 
arról a problémáról van szó, amely adott Szubjektív Objektum jelenfolyamatában jelentkezik. Így 
annak meg-fogalmazása egyértelmű. Azonban sem a rendben, sem térben, időben, téridőben nem 
szabad a problémákat összekeverni, mert megszűnik a tisztánlátás és az út anarchiába vezet. 
A probléma minden Szubjektív Objektumban vélt, vagy valóságos létszükségletet indukál. A 
létszükséglet fe-szültsége az az alapvető érték, amely a megoldás irányá-ba hat és a megoldás 
értékét reprezentálja. A Szubjektív Objektum természeti értelme dolgozza fel az észlelt hatá-sokat 
olymódon, hogy a memóriáiban tárolt korábbi ha-sonló hatások emlékeivel összehasonlítja és a 
hiányzó ismereteket alkotó gondolkodás segítségével, és ha szükséges a környezet fellelhető 
tudásanyagával is kiegészítve oldja meg. 
Megtervezi a közös „idea" –célszerű, végrehajtásra alkal-mas– összkoncepcióját, a megoldást, 
meghatározza a helyes utat, és hogy mit kell tennie.  
De mi a fő kritériuma a módszer betartása mellett az eredményes megoldásnak? 
A Szubjektum ERF-ARSZO célszerűen alkalmas tudása és a lehetőség! 

20. Erdődi József: A nyelvek eredete. c. munkájának záró bekezdésében, amely a Kultura Világa. 
Minerva 1960. 13. old. található; így ír: „... máig sem tudott kielégítő magya-rázatot adni a 
tudomány a nyelv keletkezésének kérdé-sére." 
Az Új Természetfilozófia felfogása szerint a ter-mészeti nyelvek az Ősenergia folyamat 
végtelen-ségével egyidősek; az energia tárgyiasulási folyama-tában, annak rendszerbe 
szerveződésekor és létezés-folyamatában alakulnak ki, mint az Absztrakt Reális Szubjektív 



Kiss Miklós III./m. – Értelmes létezők az Univerzumban és az emberiség 

71 
 

Objektumok és a rendszereik belső- és külső környezetével folytatott kommunikációk 
nyelvrendszerei.  

A probléma nem olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. A Természetben mindennek van 
előzménye, a maga örökölt lét- és működésformáival, funkciójával, szervezettségével, természeti 
nyelvével és kommuniká-ciós rendszerével stb. Minden létezésfolyamatban alap-vetően az örökölt 
emlékezeti tudást és a természeti nyel-veket használják; amelyek kiegészülnek, változnak a 
jelenfolyamat és a természeti értelem új szükségletei szerint. 

Az Ősszubjektum Ősrobbanása óta így alakult ki minden nyelvrendszer és 
kommunikáció. Jelenleg is így működik az egész Univerzumban. (Akit részle-tesebben is 
érdekel a témakör, úgy figyelmébe ajánlom az Általános érték- és működéselmélet ir.: 89/ 4-7 
fejezeteit.) 

21. Új Természetfilozófia Általános érték- és működéselmélet. ( Ir.: 89/68-81 o.) 
22. Epikurosz levele Hérodotoszhoz. Filozófiatörténet. Kossuth Kiadó 1972. (Ir.. 190/11. o). 
23. Stephen W. Hawking: Az idő rövid története. Maecenas 1989. Második kiadás. A fordítás az alábbi 

kiadás alapján készült: Stephen W. Hawking: A Brief History of Time from the Big Bang to Black 
Holes. Bantam Books, 1988. Fordította: Molnár István 

24. Carl Sagan: Az éden sárkányai. Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról. Európa 
Könyvkiadó Budapest 1990. A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Carl Sagan / The Dragons of Eden 
Random House, New York Fordította: Szilágyi Tibor ( 23. old.) 

25. Filozófiai Kislexikon. Kossuth Kiadó. 1964. 206. old. 
26. SZENT BIBLIA AZAZ ISTENNEK Ó ÉS ÚJ TESTAMEN-TOMÁBAN FOGLALTATOTT EGÉSZ SZENT 

ÍRÁS 
     MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA KÁROLI GÁSPÁR Budapest KIADJA A BRIT ÉS KÜLFÖLDI BIBLIA-

TÁRSULAT  1923. 
27. Stewen Weinberg: Az első három perc c. könyvéből vett részletek alapján: 

 Fordította: Gajzágó Éva. A fordítás alapjául szolgáló kia-dás: The First Three Minutes A Modern 
View of the Origin of the Universe. Basic Books, Inc., New York 1977. A szöveget az eredetivel 
összevetette: Marx György.  

Az Univerzum fejlődésének kezdeti szakasza: kelvin=K fokokban számolva. 
a./ A robbanás 0 időpillanatában a küszöbhőmérséklet 1500 milliárd kelvin. 
b./ A 0,01 másodperctől a hőmérséklet néhány száz milli-árd fokra csökkent. A részecskék 
sugárzásként visel-kednek. 

c./ 0,11 másodperc, a hőmérséklet 30 milliárd kelvin. 
d./ 1,09 másodperc, a hőmérséklet 10 milliárd kelvin. 
e./ 13,82 másodperc, a hőmérséklet 3 milliárd kelvin. 
f./ 3 perc és 2 másodperc, a hőmérséklet 1 milliárd kelvin. 
g./ 3 perc és 46 másodperc, a hőmérséklet 900 millió kel-vinre csökken és eléri a deutérium 

képződés hőmér-sékletét. Az összes meglévő neutron azonnal a hélium magokba épül be. 
h./ 700.000 év múlva „a hőmérséklet már annyira lecsök-ken, hogy az elektronok az atommagokkal 
stabil ato-mokat alkotnak. A szabad elektronok eltűnésével a Világegyetem  átlátszóvá válik   a 
sugárzás számára." „...megnyitja az utat az anyag előtt ahhoz, hogy csillagokat és galaxisokat 
képezhessen." 

j./ „Ma az a nézet terjedt el, hogy az atommagok szintézise részben kozmológiailag, részben a 
csillagokban ment végbe: A hélium és talán még néhány más könnyű elem a korai 
Univerzumban keletkezett, míg minden más a csillagokban jött létre." 

„... az atomokat a molekulákban együtt tartó kémiai erők milliószorta gyengébbek az atomokat 
összetartó mag-erőknél." 

     „... bizonyos hőmérsékleten, ami néhány billió kelvin körül van, a hadronok egyszerűen az őket 
felépítő kvarkokra foszlanak szét, éppen úgy ahogy néhány ezer fokon az anyagok atommagra és 
elektronokra, néhány millió fokon pedig az atommagok protonokra és neutronokra esnek szét."  

     „  , ha az Univerzum sűrűsége a kritikus hőmérsékletnél nagyobb, akkor a Világegyetem véges, és 
tágulása előbb-utóbb abba marad, hogy utat adjon egy egyre gyorsabb ütemű összehúzódásnak. 
Ha például a kozmikus sűrűség a kritikus értéknek éppen a kétszerese és a Hubble-állandó  ma 
elfogadott értéke (15 kilómé-ter/másodpercmillió fényév ) helyes, akkor a Világegyetem ma 10 
milliárd éves; még további 50 milliárd évig tágulni fog,  ezután kezd összehúzódni."       „..újabb 50 
milliárd év után az Univerzum visszanyeri jelenlegi méretét, és további 10 milliárd év műlva egy 
végtelen sűrűségű szingularitás pont felé közeledik. 

     „Ám, ha ilyen a jövőnk feltehetőleg ilyen a multunk is. Lehetséges tehát, hogy a mai táguló 
Univerzum egy előző összehúzódást követő fázis. (A mikrohullámú háttér-sugárzásról írott 1965-ös 
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cikkükben Dicke, Peebles, Roll és Wilkinson éppenséggel azt feltételezik, hogy a mai tágulást egy 
teljes tágulási és összehúzódási ciklus előzte meg, .." „Ha még messzebbre tekintünk vissza, 
elkép-zelhetjük egymást váltó tágulások és összehúzódások végtelen időkig visszanyúló végtelen 
láncolatát, amelynek sosem volt kezdete." 

     Stewen Weinberg: Az első három perc. Gondolat, Bp. 1982. (91-100, 113, 119, 121, 130, 132 
old.) 
Eddig Stewen Weinberg írása alapján vizsgáltuk az Univerzum korai történetét. Most 
Stephen W. Hawking: Az idő rövid története c. irása lapján szeretném bemutatni a folytatását: 
„A világegyetem, egészében véve tovább tágul és hűl, az átlagosnál valamivel nagyobb sűrűségü 
tartományokban azonban a gravitáció-növekmény hatására lelassul a tágulás. Sőt idővel meg is 
fordul, és egyes tartományokban újra megindul az összehúzódás. Az Összehúzódó tartomány a 
rajta kívül eső anyagtömegek gravitációja hatására lassan pörögni kezd. Minél kisebbre 
zsugorodik, annál gyorsabban pörög.." Amikor aztán elég kicsire zsugorodott a tartomány, olyan 
gyors lesz a pörgése, hogy ellensúlyozhatja a gravitációs vonzást. Így jönnek létre a korong alakú, 
forgó galaxisok." (124. old.) 
„Az idő múltával a galaxisok héliuma és hidrogénje kisebb felhőkbe tömörül, ezek saját 
gravitációjuk hatására zsu-gorodnak tovább. Az összehúzódás során az atomok mind gyakrabban 
ütköznek egymással, a gáz felmelegszik: egy idő után eléri a magfúziós reakciók eléréséhez 
szükséges hőmérsékletet. A fúziós reakciók során a hidrogén héliummá alakul, a folyamatosan 
fejlődő hő hatására nő a nyomás, és ez megakadályozza a felhők további zsugorodását. A felhők 
sokáig stabilak maradnak ebben az állapotban: csillagokká alakulnak, mint a mi Napunk., 
hidrogénjüket héliummá égetik, és a keletkező energiát fény és hő formájában 
szétsugározzák".(125. old.) 
A mi Napunk „.. mintegy ötmilliárd évvel ezelőtt keletkezett egy forgó gázfelhőből.." „Az eredeti 
gázfelhő nagy része beépült a Napba, vagy elsodródott, a nehezebb elemek egy kisebb 
mennyisége pedig összetömörült, és létrehozta az égitesteket, amelyek ma a Földdel együtt 
bolygóként keringenek a Nap körül." (125 old.) 
A Föld kezdetben nagyon forró volt és nem volt atmosz-férája. Az idők folyamán lehűlt, és a 
sziklákból kilépő gá-zok révén légkörre is szert tett. Oxigént nem tartalmazott, ehelyett rengeteg,  
számunkra mérgező gáz   volt ben-ne,...." „Egyes primitív létformák azonban éppen ilyen 
körülmények között virulnak." A keletkező makromole-kulák képesek voltak rá, hogy az óceán más 
atomjait is hasonló szerkezetekbe rendezzék. Reprodukálták önmagukat szaporodtak és 
sokasodtak. Ez vezetett a mind bonyolultabb, önmagukat reprodukáló organizmusok kia-
lakulásához. Az élet első, primitív formái a legkülönbözőbb anyagokat fogyasztották, és oxigént 
bocsátottak ki. „Ez a folyamat lassacskán a ma megszokottra változtatta a légkör összetételét; ez 
tette lehetővé a magasabbrendű élőlények: halak, hüllők, emlősök, végül pedig az ember 
kifejlődését." (126. old.) 
Stephen W. Hawking: Az idő rövid története. Maecenas 1989. (124, 125, 126 old.) 
Megjegyzés: Ha a Világegyetemnek ezt a bonyolult fej-lődési folyamatát egyszerűbben szeretnénk 
érzékelni, arra kell gondolnunk, hogy a lét végtelen és létformái energia-rendszerfolyamatban 
nyilvánulnak meg. A Világegyetem működése az Ősenergiafolyamat rendszerekbe tárgyia-suló és 
leépülő létformáiban nyilvánul meg. A rendszerek és rendszerkomponenseik hierarchikusan 
felépült rend-jében, minden rendszerkomponens létező ERF-ARSZO-ként önmaga számára 
Szubjektumként funkcionál a saját környezeteivel együttműködve. Minden létező más, és 
téridőfolyamatának minden pillanatában örökölt lét- mű-ködés- és szervezettségformáit hívja 
segítségül a környe-zetváltozással összefüggő problémáinak megoldására. Minden létező a 
környezetével egyeztetett természeti nyelveken kommunikál és a szervezettségének megfelelő 
természeti intelligenciával rendelkezik. Ez a Természet minden ERF ARSZO jelenfolyamatának 
alapvető sajátossága. Létfolyamatának emlékei és tapasztalatai –az energiaáramlás jelenlegi 
folyamatában– memóriájában, kozmikus kódjában /É/ és környezetében rögzödnek. Működésük az 
értelmes Természet fejlődését hiva-tottak elősegíteni. 

28. Ezen az együttműködésen keresztül érvényesül a létezők hierarchikus rendjében a rendszerek 
kényszerpályás irányító tevékenysége és a rendszerkomponensek –mint önmaguk számára 
rendszerek– szubjektív reagálása. 

29. Ismét Stewen Weinberg írásából idézek: 
„.., ahogy a Világegyetem előbb tágul, majd összehú-zódik: a hőmérséklet mindig az Univerzum 

méretével fordított arányban változik." 
„... amikor majd az összehúzódás során az Univerzum eléri jelenlegi méretének századrészét, 

az égboltot már a sugárzási háttér fogja uralni: az éjjszakai égbolt olyan meleg lesz (300 kelvin), 
mint ma a nappali. Hetven millió évvel később a Világegyetem mérete további tizedrészére 
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csökken, és ha még mindig lesznek utódaink, elvisel-hetetlenül forrónak fogják találni az égboltot. 
A bolygók és a csillagok körében hamarosan atomokra hullanak szét a molekulák. Nem sokkal ezt 
követően az atomok is atommagokra és elektronokra töredeznek. Újabb hétszáz-ezer év múlva a 
Világegyetem hőmérséklete eléri a 10 millió fokot, ekkorra már a csillagok és a bolygók egy sűrű 
kozmikus „leves"-sé főnek össze, amely túlnyomórészt fotonokat, elektronokat és atommagokat 
tartalmaz majd. További 22 nap alatt a hőmérséklet 10 milliárd fokra nő. Már az atommagok is 
alkotóelemeikre –protonokra és neutronokra– kezdenek bomlani, semmissé téve ezzel a kozmikus 
fejlődés korai szakaszában és a csillagokban végbement atommagszintézis minden eredményét. 
Nemsokkal ezután, nagyszámú elektron-pozitron pár keletkezik a foton-foton ütközésekben, és a 
kozmikus neutrinóháttér újra egyensúlyba kerül a Világegyetem többi részecskéjével." (131. old.) 

30. Stephen W. Hawking: Az idő rövid története. Maecenas 1989. 138. old. 
„A világegyetem kezdeti viszonyainak megjósolásához olyan törvényekre van szükségünk, 

amelyek az idő kez-detén is érvényesek. Ha a klasszikus relativitás-elmélet helytálló, akkor a 
szingularitási tétel, amit Roger Penrose-zal közösen igazoltunk, megmutatja, hogy az idő kezdete 
egyetlen végtelen sűrűségű és a téridőben végtelen gör-bületű pont. A tudomány összes törvénye 
csődöt mond ilyen helyen. Föltételezhetjük, hogy vannak itt is érvényes új törvények, de az ennyire 
rosszul viselkedő pontokon érvényes törvényeknek még a megfogalmazása is borzasztó nehéz 
volna, ..." (138. old.) 

Néhány észrevétel 
- Univerzumunk létrejöttét jelentő Ősrobbanás nem a Világegyetem kezdetét jelenti. Így a 

hivatkozott hawkingi első mondat az Új Természetfilozófia elméletébe csak akkor lenne képes 
beilleszkedni, ha így szólna: Univerzumunk kezdeti viszonyainak megjósolásához olyan 
törvényekre van szükségünk, amelyek az Univerzumunk létrejötte idejének kezdetén is érvé-
nyesek voltak. 

- a hawkingi második mondatból pedig „az idő kezdete" helyett „Univerzumunk idejének kezdete" 
szóhasz-nálattal illeszthető be.az alábbiak szerint: 

     Ha a klasszikus relativitáselmélet helytálló, akkor a szingularitási tétel, amit Roger Penrose-zal 
közösen igazoltunk, megmutatja, hogy Univerzumunk idejének kezdete egyetlen végtelen 
sűrűségű és a téridőben végtelen görbületű pont. 

    Azonban a végtelen sűrűség és a végtelen görbületű pont fogalmát is tisztázni kell: 
- ugyanis nem valószínű, hogy végtelen sűrűségű pont létezne; azt inkább az energiasűrűség 

önrobbanási küszöbhatárának kellene nevezni. 
- ugyanígy tisztázni kellene van-e más jelentése is a végtelen görbületű pont szóhasználatnak, 

mert minden pont végtelen görbületű. 
- a hawkingi idézet további része nem fogadható el és nem is illeszthető be: 
- A jelenlegi emberi tudomány csaknem összes törvénye csődöt mondhat az Ősrobbanást 

megelőző Ősszub-jektum állapotban, amikor az emberi szervezettség és a  tudományos 
törvények alapjait képező viszonyok, még nem léteztek. Mind az Ősszubjektum, mind az 
Ősrobbanás viszonyait természeti törvények határozták meg, még akkor is, ha mi nem ismerjük, 
vagy csak most kezdjük megismerni azokat. 

- Hasonlóan a sagani idézet első; világegyetem szóhasz-nálatát, Univerzum szóval kellene 
helyettesíteni és a mondat az Új Természetfilozófia elméletébe illeszthe-tően, állító módban így 
hangzana: Az Ősrobbanás (a Nagy Bumm) volt Univerzumunk kezdete. Ez olyan szakadás volt, 
amelynek során Világegyetemünk korábbi történetére vonatkozó információk csaknem teljes 
mértékben elpusztultak. 

     Stephen W. Hawking és Carl Sagan állításai ellenére mégis van néhány természeti 
törvényszerűség, amit az Ősszubjektum és az Ősrobbanás téridőpillanatáról az Új 
Természetfilozófia természeti valóságként fel-tételez: 

Például: 
- ahogy a növény örökölt természeti rendszerét funkcióját, stb. a csiraképes mag, az állatét az 

ondósejt, vagy a tojás stb. örökíti át, ugyanúgy az Ősszubjektum Ősrobbanásakor is kell legyen 
valami örökítő „magnak, csírának" emléktárnak lennie. Erre utal az egész természet 
működésrendje. Ilyen a hőmérsékleti küszöbhatárokhoz kötött kényszerpályás teremtő alkotások, 
és a lebomlások rendje, stb., stb., stb. 

31. Természetesen, ha a tudományos kutatás nyomán bizonyított módon e helyzet megváltozna az Új 
Természetfilozófia ezirányú részének állításai is felül-vizsgálatra szorulnak. Az Új TF azonban 
képes új racio-nális állítások befogadására.  

Az Ősrobbanás elmélete az ugynevezett „STANDARD MODELL", a tudományos kutatás 
eredményeként;  
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Idézet Stewen Weinbergtől: „ha egyszer valótlannak bizonyulna is nagyon értékes szerepet 
játszott a kozmo-lógia történetében. Ma már szinte kötelező, /.../ hogy a fizika és asztrofizika 
legkülönfélébb elméleti elképzeléseit a standard modellhez viszonyítva értékelik. Elterjedt gya-
korlat, hogy a csillagászati megfigyelések programját a standard modellre alapozzák. A standard 
modell olyan nélkülözhetetlen közös nyelvvé vált, amely kísérleti és elméleti szakemberek számára 
lehetővé teszi, hogy megértsék és méltányolják egymás munkáját. És ha egy napon a standard 
modellt egy jobbal helyettesítik, az nagy valószínűséggel olyan megfigyelésekből és számításokból 
származik majd, amelyek hajtóereje épp a standard modell volt. (20. old) 

32. A tudományos kutatás eredményeként olyan feltételezé-sek is vannak, hogy az Univerzum nem 
ilyen ciklusos-sággal változik, pl: 
- Hawking újabb elmélete:  
„Avégett, hogy elmagyarázhassam a magam és mások elképzeléseit arról, hogyan befolyásolhatja 
a kvantum-mechanika a világegyetem eredetét és sorsát, előbb a világegyetem általánosan 
elfogadott történetét kell bemu-tatnom a  „forró ősrobbanás" modell alapján."  
„Az ilyen modellek szerint a világegyetem tágulásának mértékében hűl benne minden anyag és 
sugárzás. /.../ Mivel a hőmérséklet nem más, mint a részecskék átlagos energiájának –vagy 
sebességének– mértéke, a világ-egyetem lehülése meghatározó jelentőségű a benne levő anyagra 
nézve. Nagyon magas hőmérsékleten a részecs-kék olyan gyorsan mozognak, hogy mind a 
nukleáris, mind az elektromágneses erők vonzásából megszökhetnek. Számíthatunk viszont arra, 
hogy hűlés közben az egymást vonzó részecskék összetapadnak. Sőt a Világegyetemben létező 
részecskéknek még a tipusa is a hőmérséklettől függ. Elég nagy hőmérsékleten a részecskék 
energiája olyan nagy, hogy ütközéseik nyomán számos részecske/antirészecske pár jön létre –s 
noha ezek egy része antirészecskébe ütközve megsemmisül, keletkezésük sebessége meghaladja 
a szétsugárzás sebességét. Alacsonyabb hőmérsékleten viszont kisebb energiájú részecskék 
ütköznek, a részecske/antirészecske párok lassabban keletkeznek – a szétsugárzás sebessége 
gyorsabb a keletkezésénél." 
„A neutrínók és antineutrínók azonban nem semmisülnek meg, mivel egymással és más 
részecskékkel is csak igen gyenge kölcsönhatásba lépnek. Ezért mindmáig megma-radhattak." „
Energiájuk sajnos mára olyan alacsony érték-re süllyedt, hogy közvetlen megfigyelésük nem 
lehetséges. Ha azonban a neutrínók nem teljesen tömeg nélküliek, hanem van valamekkora saját 
tömegük –ahogy azt egy mindeddig meg nem erősített orosz kísérlet jelezte 1981-ben–, akkor 
közvetett módon kimutathatjuk őket: lehet, hogy ők alkotják a „sötét anyagot", /.../ aminek 
gravitációs vonzása elegendő a világegyetem tágulásának megállításához .." 
Hawking azonban nem talál vélt, vagy valóságos vá-laszt számos fontos kérdésre. Ezért 
néhány kérdését és feltehető választ is rögzítek: (127. old.) Pl: Miért volt kezdetben olyan forró a 
világegyetem? Stewen Weinberg a hivatkozott könyvében pontosan leírja! Miért olyan egyforma a 
világegyetem nagyléptékű képe? Mert egysé-ges! Miért találjuk csaknem egyformának a 
mikrohullámú háttér-sugárzás hőmérsékletét, akár hová nézünk is.? Olyan ez amikor dolgozatot 
iratunk a diákokkal. Ha min-degyik pontosan ugyanazt a választ adja, akkor egészen biztosra 
vehetjük, hogy megbeszélték a megoldást. Az Új Természetfilozófia válasza igen a Világegyetem 
rend-szerkomponenseinek a Világegyetem Ősmemóriája a súgója! Azt állítja, hogy a 
világegyetem különböző tarto-mányai sehogy sem tehettek szert azonos hőmérsékletre. De igen 
az Ősrobbanás hőmérsékletén keletkeztek. A világegyetem nagyléptékű homogenitása és 
egyformasága ellenére számos helyi rendezetlenséget tartalmaz. Mire vezethetők vissza? Az 
állítás csak látszólagos igazságot takar; mint a homok, de minden homokszem más. A 
Világegyetem rendszerkomponensei önmaguk számára Szubjektív Objektumként működnek és 
fejlődnek.     A saját környezet folyamataikkal együttműködve a saját „életüket élik". 
Álítása szerint Nagy Bumm szingularitásban mind az általános relativitás-elmélet, mind a fizika 
többi törvénye érvényét veszti.(127 old.) Véleményeink ellentétesek A Természet alaptörvényei 
nem veszítik érvényüket, de a jelenfolyamatban csak az aktuális törvények érvényesülnek. 
Azt állítja, hogy még nem áll rendelkezésünkre a kvan-tummechanikát és a gravitációt 
összekapcsoló teljes, ellentmondás-mentes elmélet. (139. old.), vagyis az általa elképzelt 
ellentmondásmentes elmélet még nem létezik. 
A gravitáció klasszikus, a valós téridőn alpuló elméletében a Világegyetem, csak kétféleképpen 
viselkedhet: vagy végtelen régóta létezik, vagy pedig valamely véges idővel ezelőtt 
szingularitásban kezdődött. A gravitáció kvantumelmélete szerint viszont a harmadik lehetőség is 
felmerül. Mivel euklédeszi téridőket használunk, amelyek-ben az időirányt egy kalap alá vehetjük a 
térbeli irányok-kal, elképzelhető, hogy a téridő kiterjedése véges, és mégsincs határt, vagy 
peremet képező szingularitása. (140. old) 
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„Hangsúlyozni szeretném, hogy a tér és idő határ-talanságára vonatkozó elképzelésem, 
csak javaslat: nem vezethető le más elvekből. (142. old.) írja Hawking professzor. 
- „Az állandó állapotú Világegyetem" modellje. Ebben az elméletben, amit az 1940-es évek 
végén Herman Bondi, Thomas Gold és –egy kicsit más megfogalmazás-ban– Fred Hoyle dolgozott 
ki, a Világegyetem mindig olyan volt, mint amilyennek ma látjuk. Tágulása során folytonosan új 
anyag keletkezik, hogy a galaxisok között támadó hézagokat kitöltse." (Stewen Weinberg hiv. 
könyvének 19. old.) 
- Többen mások az Univerzum jelenlegi táguló.sorsát.a kozmikus sűrűségtől teszik függővé. 
Idézet ugyancsak Stewen Weinber könyvéből: „.., ha a kozmikus sűrűség a kritikus értéknél kisebb, 
a Világegyetem méretei végtelenek, és a tágulás a végtelenségig folytatódik majd." (Ugyanott 130. 
old) 
- Stb. 

33. A kivonatos idézeteket a: „SZENT BIBLIA, azaz ISTENNEK Ó ÉS ÚJTESTAMENTOMÁBAN 
foglaltatott egész SZENTÍRÁS"-ból vettem. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. (Budapest 
Kiadja a Brit és Külföldi Biblia-Társulat 1923. 1-2old.): 

34. Ennek lényege röviden: 
- A Világegyetem a téridőben végtelenül változó Ősenergiafolyamat tárgyiasult lét- működés és 

szer-vezettségformáiban, valamint azok rendszerkompo-nenseiben nyilvánul meg.  
Ennek keretében történt Ősszubjektumunk Ősrob-banása következtében Univerzumunk, és 
minden rend-szer-komponensének tárgyiasulási folyamata. 

Az Ősrobbanást követő táguló- lehülő- és szervező-dési folyamat eredményeként az 
Ősrobbanást követő néhány ezer év múltán hatalmas energiafelhő tartomá-nyok keletkeztek, 
amelyek a táguló tér és a rohamosan csökkenő hőmérséklet, valamint a helyi hőmérséklet-
növekedések és környezeteik sajátos viszonyainak megfelelően Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektumok-ként szerveződtek tárgyiasultak a természet törvényei-, kűlönösen a hőmérsékleti 
küszübhatárok figyelembe-vételével, az öröklési tradíciók és a természeti szelekció szerint.  

A tárgyiasult energiarendszerek szervezettségüknek megfelelő saját funkcióval, külső és belső 
környezettel, természeti értelemmel, térrel, idővel és saját téridőfo-lyamattal, örökölt lét- 
működés- és szervezettségfor-mákkal valamint individuális működésüknek megfelelő 
szubjektivitással és fejlődésfolyamattal rendelkeznek. Minden természeti folyamat magában 
hordozza az általános és a sajátos érvényesülését, amely szerint a létezésben a lét 
általánossága a létező sajátosságában nyilvánul meg. A lét- és a létezés változásfolyamata 
végtelen, konkrét megjelenési formái azonban végesek. A létezés folyamatában a véges létforma 
változása magában hordozza a végtelen létet. 

Önmaguk számára Szubjektív Objektumokként, kör-nyezeteik számára objektumokként 
funkcionálnak. Ugyanígy a külső és belső rendszerkomponensek is, illetve a környezeti 
objektumok is önmaguk számára Szubjektív Objektumok. 

Az időfolyamatnak nincs kezdete, az a végtelen Ősenergiafolyamattal egyidős, de van iránya a 
jelenből a jövőbe tart. A tér is végtelen, mint az Ősener-giafolyamat, azonban a térfolyamat iránya 
Univerzum ciklusonként kétszer változik; tágul és szűkül az ener-giasűrűség változásának 
megfelelően. Ezen belül a kialakult létformák sajátosságainak megfelelően téridő-folyamat szerint 
változik 

Mint ahogy az Ősenergia folyamat, úgy az Ősrob-banás pillanatát megelőző Ősszubjektum is 
természe-tes állapot, amely rendelkezik a saját törvényeivel pl: 

- kritikusan maximális energiasűrűség,  
- minimális tér, 
- maximális hőmérséklet, 
- maximális körforgás  
- minimális sebesség, maximális feszültség 
- a szervezettségnek megfelelő természeti értelem 
- individuális energiarendszer, saját téridőcentrum, 
- saját külső- és belső környezet és változásaik megis- 

            merő képessége, 
- érzékelő- és hatóképesség, 
- környezeti kommunikálás képessége 
- saját téridőben a környezetváltozás irányát és  

            feszültségét is figyelembevevő jelenfolyamat, 
- létezéshelyzet-felmérő, létszükséglet-megállapító,  

            működést vezérlő képessége 
- stb. 
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Az Ősrobbanásnak is megvannak a maga törvényei: 
- az Önrobbanás energiasűrűsége.a tiszta energia, az Univerzum generatív alaprendszerállapot 

létformá-jában.  
- robbanási hőmérséklet, a tágulás és a lehülési folya-mat kezdete 
- maximális indító lökés 
- A korábbi rendszerek és komponenseik lét- műkö-dés- és szervezettségformái „történeti 

emlékei leg-nagyobb részének elvesztése", de a további részé-nek megtartása. 
- a szervezettségnek megfelelő természeti értelem 
- stb., 
Azonban az Új Természetfilozófia eddig megjelent kötetei lényegének megfogalmazására 

úgylátszik köny-nyelműen vállalkoztam, mert nem lehet ide röviden be-sűríteni. Már eddig is sokat 
írtam, de még nem volt szó a természeti szervezettségekről, a természeti együttmű-ködésröl, a 
természeti nyelv- és kommunikációs rend-szerekről, a természeti értelemről, a természeti 
értékekről és a működésről, a természeti alkotások tervezési megoldásáról stb., stb. Ezért mégis 
azt javasolom, hogy akit érdekel lapozzon bele és olvassa el. 

35. Érzékelni, hatóképességét működésben tartani, azonban közvetítéssel ebből a körböl ki tud lépni  
pl. valamely szervezettségének elért szinvonalán, valamely „túlélőbe" tárgyiasított; meghatározott 
térbe és időbe irányított automatizmus közvetítése útján. 

36. Herakleitosz szavaival: „..örökké élő tűz, amely fellobban mértékre és elalszik mértékre." 
37. Herakleitosz szavaival: „Minden dolog tűzből keletkezik a szükségszerűség alapján.." „A 

világfolyamat ciklikus: „A Nagy Év" leteltével minden „tűzzé" válik." 
38. Szádeczky-Kardos Elemér: Bevezetés a ciklusszemlé-letbe. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1986. 

Így ír: „A ferminek is nevezett 10-13  méret alapvető határérték. Eddig terjed lefelé az ezidő szerint 
mérhető Univerzum, és itt éri el az elektromágneses rezgés a legnagyobb rezgésenergiát. 
Modellünk szerint az energia további növelésekor e határnál a rezgés forgásba megy át, vagyis a 
rezgő térkvantumok fénysebességgel forgó térkvan-tumokká alakulnak." (26-27 old.) „...nemcsak 
rezegnek, de a határenergiát átlépve ugyanilyen sebességgel forognak is." (170 old.)  „A 
részecskéknek tehát tehetetlensége, tehetetlen tömege van." „   a részecskék természetes 
mozgási állapota adja a tömeget,." (171 old.)  
Az Új TF felfogása szerint az energia feszültsége-, mozgása és tárgyiasult tényezői határozzák 
meg a tömegüket. Függetlenül attól, hogy az Ember a maga eszközeivel érzékelni tudja-e azokat. 

39. Stewen Weinberg: Az első három perc. Gondolat, Budapest. 1982. (52. old.) 
40. Stewen Weinberg: Az első három perc. Gondolat, Budapest. 1982. (11, 100, 108, 9, 16, 18, 69, 

73, 71. old) 
41 Úgyhiszem, hogy erre a célra a Mitológiai ÁBÉCÉ  Gondolat Kiadó Budapest. 1985. c. könyv 

szaktudósainak írásaiból vett idézeteket lehet célszerűen felhasználni. Habár megjegyzem, hogy 
sok más értelmezés és írás létezik a maguk állításaival, és a kialakítható kon-zekvenciákkal. (Ez a 
terjedelmes rész az Új TF/III/156-178.o.olvasható), másrészt.. 

41/a Már a neandervölgyi embernél is megállapítható volt az a feltételezés, hogy az élet nem ér véget a halállal. Erre utalnak a 
különböző népek mitológiai emlékei és a különböző vallások írásai is. 

A mítoszok felölelik egy-egy nép teljes világképét szerve-zettségüknek és a saját környezeti 
viszonyaiknak megfelelő szinvonalon; követve közösségük és környezetének, valamint 
szervezettségének változását. Az egyes mitológiák és emlékeik a történetírás és a tudomány 
csíráinak kiindulópontjaiként is szolgáltak.  
A különböző mítoszok-, vallások-, természetfilozófiák a közösségek eltérő tér-, idő-, 
szervezettség helyeinek megfelelő szinvonalon alakultak ki és a tér-, idő-, szervezettség 
környezetváltozás során átalakultak, kiegészültek, stb. és más ±elképzelések alapjául is 
szolgáltak. 
Különösen a különféle népcsoportok érintkezése, keve-redése, és a nagy távolságokra történt 

vándorlásaik segí-tették elő e folyamatot. 

Ha néhány nagy valláscsoport; a zsidó a kersztény és keresztyén vallások, valamint az 
egyiptomiak hitvilágának –élet, halál, túlélés– problémakörrel kapcsolatos elképzelését kíséreljük 
meg vizsgálni, akkor pl. 
Jacob Kremer a bécsi egyetem katolikus teológiai karának, az Újszövetségi Biblia-tudomány 
tanszékvezető professzora: A halottak jövője. c. könyvében (Ir.: 33) így ír: „A kereszténység az 
ókor kutatóinak nézete szerint nem utolsósorban azért tudott az első századokban olyan gyorsan 
tért hódítani, mert" (...) „a feltámadás és az örök élet örömhírét (evangélium) hirdette. A boldog 
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reménynek ezt az üzenetét korunkban sokan kétkedve fogadják, megkérdőjelezik. Mert a Biblia 
tanításának hagyományos magyarázatát (...) a halállal és feltámadással kap-csolatban" (...) „nem 
tudja egyéb forrásokból származó ismereteivel összhangba hozni." (Ir.: 33/7.o.)  

„..sokak számára a halottaknak az utolsó itéletre való testi feltámadása,.." „
..összeegyeztethetetlennek látszik a világnak és történetének modern, tudományos szemlé-
letével." „Ehhez járul még, hogy a halottak feltámadásának ránk hagyományozott módját, tudniillik, 
hogy a lélek újra egyesül a testtel, a Szentírásból nem lehet kimutatni." (Ír.: 33/10. o.) 
„Még napjainkban is széles körben el van terjedve az a nézet, hogy a halál a léleknek és a testnek 
az egymástól való elválása. Ez a magyarázat nagyon régi, ahogy pél-dául a keleti vallások (pl. a 
brahmanizmus) a lélekván-dorlás tanát vallva hirdetik. A gondolat Platón filozófiájában kapta meg 
jellegzetes megfogalmazását (vö. Phaidon vagy:A lélekről). A halál ilyen módon való 
értelmezésének az, azon való csodálkozás az alapja, hogy az ember képes a testtől látszólag 
független, szellemi tevékenységre: gondolkodásra és akarásra. Ez vezetett annak föltevéséhez, 
hogy az ilyen szellemi képességnek test-telen, szellemi principium (elv) a hordozója, a „lélek" 
(görögül: pszihé). Ennek a testtől látszólag független, anyagtalan léleknek a mulandó anyaggal 
szemben hal-hatatlanságot, maradandóságot tulajdonítottak."  (Ir.:33/12. o.) 
Új TF: A természeti értelem a végtelen isteni létezéssel egyidős. Felmerül a kérdés , létezhet-e 
lélek értelem nélkül? 
„R. Descartes († 1650) hatására, aki a gondolkodó én (res cogitans) és a vele szembenálló világ 
(res extensa) közötti különbséget különösen kiemelte, a lélek szellemiségének tana napjainkig 
kiható, erős hangsúlyt kapott." (Ir.: 33/13.o)  
„E század elejétől azonban az emberi lélekbe (psziché) nyert betekintés nem teszi lehetővé sok 
gondolkodónak, hogy a plathóni filozófia és a hagyományos keresztény tanítás állásfoglalását 
minden további nélkül átvegye. Egyáltalán, mi az, hogy „lélek" (psziché)? Valóban létezik valami 
anyagtalan létezőként (szubsztancia) a testtől függetlenül?" (Ir.: 33/13. o.) 
„..a bibliatudomány eredményei tették kérdésessé a hagyományos felfogást. Mert sokkal 
egyértelműbben kivi-láglottak belőlük, mint korábban, hogy a testnek és a léleknek szokásos 
megkülönböztetése, valamint a halálnak ebből adódó magyarázata lényegében idegen a 
Bibliától. A gyakran léleknek fordított héber nefesnek sokkal tágabb az értelme, és egész sor más 
jelentést is hordoz: ’lehelet,, lélegzet’; ’torok’; ’vágy, kívánság’; ’lélek, élőlény, élet’. A nefes 
egyetlen helyen sem utal egyértelműen a testetlen lélekre; .." (Ir.: 33/13. o)  
„Régi izraelita felfogás szerint az egész ember meghal; a nefes ugyan nem szűnik meg létezni 
az alvilágban (seol), de csak árnyékléte van, amely nem meríti ki az élet fogalmát." (Ir.: 33/14. o.) 
„Azt a reményt, hogy a föld porában alvók új életre ébrednek, teljes biztonsággal csak elég 
kései időből, a Makkabeusok háborúinak korából (Kr. e.2. sz.) lehet kimutatni;.."(Ir.:33/19. o.) 
„Zsidó felfogás szerint a halottat testével temetik el és a holtak országába kerül. Hogyan tud 
árnyékszerű létezőként  a sírból  és a holtak országából  előjönni?" (Ir.: 33/24. o.) „...a halál és az 
idők végére várt feltámadás közti ellentmondás járult nagymértékben hozzá 
ahhoz, hogy a keresztények átvették a görögöktől a halálnak a test és a lélek 
szétválásaként való értelmezését."(Ir.:33/29. o.)48  

A Megváltó tanításait nem írta le, azokat tanítványai, az Apostolok rögzítették a Biblia 
Újszövetség részének evangéliumaiban: A halál, a feltámadás és az örök élet kérdéséről Pál 
Apostol ír az I. levél a Korintusiakhoz c. evangélium XV. részének alábbi bekezdéseiben, 
(idézetek): 
35. De azt mondhatná valaki: hogyan támadnak fel a halottak? és milyen testtel jönnek majd elő? 

36. Balgatag! Amit vetsz nem kel életre, ha csak előbb meg nem halt. 
37. És akkor, amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem a puszta magot, például búzáét, 

vagy egyébét. 
39. Nem minden test ugyanaz a test, hanem más az embe-reké, és más a barmoké, más a 

madaraké, és más a halaké. 
40. És vannak égi testek és földi testek; (...).  

42. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandó-ságban, feltámad romolhatatlanságban. 
43. Elvettetik nemtelenségben, feltámad dicsőségben. Elvet-tetik gyöngeségben, feltámad erőben. 
44. Elvettetik érzéki test, feltámad szellemi test. Ha van érzéki test, van szellemi test is, amint írva 

vagyon: 
45. Lőn az első ember, Ádám élő lénnyé, az utolsó Ádám éltető lélekké. 
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52. Hirtelenül egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra; mert megszólal a harsona, és a 
halottak feltámadnak romolhatatlanságban, (...). 

53. Mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie. 
54. Midőn pedig ez a halandó test halhatatlanságba költözött, akkor beteljesedik az ige, mely 

írva vagyon: elnyelte a halált a diadal! 
Ehhez a témakörhöz tartozik még Pál levele a rómabeliekhez VIII rész 6 bekezdése: A testnek 
bölcsessége halál: léleknek pedig bölcsessége élet ...49. 
Megjegyzés: Különösen hangzik, de az evangélium fennti kinyilatkoztatásai az Új 
Természetfilozófia állításaival egybe csengenek: Az Ember, valamint minden földi- és égi létező 
egymástól eltérő, állandóan változó és múlandó létformákban; értelmes funkcióikkal nyilvánulnak 
meg. A létformák romlásával, gyengeségével halálával a létezők új létformák erejében és 
dicsőségében támadnak fel.  
Minden létező értelemmel tárgyiasult energiarendszer-folyamat. Létezése során az értelem, 
minden létforma éltető lelke. Azonban az értelem- szellem- lélek a létforma környezeti 
együttműködésén keresztül a környezetben memoriálja önmagát. Ezáltal a Természet végtelen 
civilizációs energiájába tárgyiasul. 

A létező halálával így a halandó halhatatlan dicső-ségbe költözött, „elnyerte a halált a 
diadal!" a létforma bölcsessége a halál, a lét bölcsessége örök élet. 

Ha a létformák változásfolyamatát romolhatóságként is felfogjuk –az energiaáramlás 
irányának megfelelő sajátosságokkal–, a haladás –távlatban,– az Ősenergia újabb „
Ősszubjektumába" torkollik, a tiszta  energia örök és romolhatatlan birodalmába; minden 
tárgyiasult és tárgyiasuló energiarendszer ősformájába. 
R. A. MOODY: Élet az élet után.50  c. könyvében (Ir.:114) így ír: 
- „... két ellentétes válaszunk van /.../ a halál lényegét illetően. Mindkettő ősi hagyományokra épül 
és mindkettőt széles körben hiszik. Egyesek azt mondják, hogy a halál az öntudat 
megsemmisülése; mások meg vannak győződve arról, hogy a halálban a lélek, vagy szellem 
átmegy a valóság másik létrendszerébe."(IR.:114/21. o.)  

A könyvben idéz DR BOLBERITZ PÁLTÓL  az alábbiak szerint: 
-„Vannak olyan világnézeti rendszerek, amelyek nyiltan szembesítik az embert az un. halál 

kérdéssel. Az egzisztencializmus abból az alapállásból  indul ki, hogy az Ember a „semmiből " 
jött és a „semmibe" megy." (Ir.: 114/289. o.) 

- A mult században „...Kierkegaard az emberi életet „halál-betegségnek" nevezte. Századunkban 
Heidegger azt mondta, hogy az emberi élet „halálra utalt lét". Karl Jaspers arra mutatott rá, 
hogy a halál problémát megkerülve is lehet élni,.." „Sartre úgy vélte, hogy az élet értelme 
csupán az, hogy az ember megvalósítsa önmagát,..." 

- Majd így ír: A halál értelmét csak az élet értelmének oldaláról lehet helyesen megközelíteni. (Ir.: 
114/290 o.) 

- A különféle vallások tanaiban az örök élet vágya; a lélek halhatatlanságába vetett hit formájában , 
vagy egy eljövendő túlvilágban teljesednek ki a hiányzó, vagy megélt evilági örömök. (Ir.: 
114/291. o.) 

- „Szent Ágoston szépen fogalmazta meg a „Vallások" c. művében, hogy az idő jelenre van 
beállítva, hiszen „A mult a jelenben, a jelen a jelenben, s a jövő is a jelenben" van 
megalapozva" (Ir.: 114/294. o..) 

R. A. MOODY: A fényen túl. (Ir.: 115) c. könyvében a témakört folytatja: 
- „Vajon a halálközeli élmény kutatása tudományosan bizonyította-e, hogy van élet a halál 

után? Úgyhiszem nem, mégpedig az emellett kitartó, lelkes állásfoglalások ellenére sem." (Ir.: 
115/6. old.) 

- A halálközeli élmény azért érdekel bennünket, mert a szellemi lét legkézenfekvőbb olyan 
bizonyítéka, ami egyáltalán található. Valóban az alagút végén lévő fényt jelenti51. 

Megjegyzés: A fenntiekből is kitűnik, hogy az Új Természetfilozófia vizsgálódásainak és állításainak 
sok ele-mével elődeink nagy reprezentánsai foglalkoztak már és az Ő állításaik és néhány mai 
felfogás is alá támaszthatják, hogy az Új Természetfilozófia jó úton jár az élet, a halál és a 
túlélés kérdéseinek megoldásában.  
ERICH VON DANIKEN: A szfinx szemei. Régi korok üzenete. A letünt egyiptomi civilizáció titkai. c. 
könyvében Ir.: 52 . így ír: 
„A piramisszövegekből, a sírfeliratok sokaságából, sőt a papiruszokból és az antik történetírók 
könyveiből, például Hérodotosz munkáiból is igen jól megismerhető az egyiptomiak hitvilága. 
Amikor Hnum isten (a kosfejű) az embert megformázta két részt teremtett: A testet és a „Ka"-t. A 
test mulandó, a Ka halhatatlan. A Ka a nagy univerzális szellem része, amely mindent 
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magábafoglal. A test csak anyag a Ka nélkül nem volna lehetősége az életre. A testtel ellentétben 
a Ka szellemi, mindenüt jelenvaló és örök." 
„A Ka mellett minden ember rendelkezik egy „Ba"-val is. Ezzel olyan állapotot jelölnek, amely a 
test és a Ka egyesüléséből keletkezik. A Ba-t tudatnak lehet tekinteni, mint individuális 
lelkiismeretet, egy élet pszichéjét, vagyis információtartalmát." (Ir.: 52/33. o.). 

Megjegyzés: Ez az egyiptomi hitvilág az Új Termé-szetfilozófia állításaival közel egybevág. A test a 
létező tárgyiasult mulandó létformája: változó energiarendszere. A Ka a létező szervezettségének 
megfelelő energia. Értelme nélkül nem volna lehetősége a létezésre; az „életre". A Ba a létező 
szubjektív individualitásának megfelelő energia és információtartalma, pszichéje, lelkiismerete, 
tudata. Kozmikus kódja /É/. 
Az Új Természetfilozófia állítása ez nemcsak az Emberre, hanem minden létezőre 
vonatkozik, ezért úgy is mondhatjuk, hogy minden ERF ARSZO-ra. 

„A régi egyiptomiaknak sok sajátos elképzelésük volt arról, hogy a halál után (...) a Ka-nak testre van 
szüksége ahhoz, hogy újjászülethessen."(Ir.: 52/36. o.) 

Az, az elgondolás, hogy a testnek meg kell maradnia; az erődítményformán megépített síremlékekhez 
és a mumi-fikáláshoz vezetett.(Ir.: 52/37. o.) 

A régi egyiptomiak inkább a testi újjászületést tartották szemelőtt, ezért látták el a bebalzsamozott 
holttesteket, mert számítottak a túlvilágra, hittek a régi élet új életben való folytatásában. (Ir.: 52/38. 
o.) 

„Az élet értelmének meg kell maradnia a halál után is." A régi egyiptomiak éppoly védtelenek 
voltak az ilyesfajta töprengésekkel szemben mint mi. (...) és mivel egyál-talán nem vagyunk 
kibékülve a végleges elmúlás gondolatával, tudatunkban felvillan a remény egy-egy szikrája. 
Talán van olyan lehetőség, amellyel elkerülhetjük a halált. Az újjászületés!" (Ir.: 52/43. o.) 

„Mai szemmel nézve az egyiptomiak mumifikálási mániája csak akkor érthető meg, ha figyelembe 
vesszük a vallási motivációt is. Az egyiptomiak szentnek tartották az álla-tokat és hittek benne, 
hogy a szegény marhának is van Ka-ja, s ez a Ka a túlvilágon is igényli evilági testét."  (56. old.) 

 
41/b. Rövid természettudományos történeti áttekintés:  

Ma az élet alapja a fotószintézis, azonban az első élőlények még hemotróf 
táplálkozásúak voltak. Ugyanis az ősóceán felett a sűrű párafelhőzet elzárta a napsugarat. 
Fokozatos lehűlés következtében a felhőzet egyre áttetszőbbé vált és kisütött a Nap, megjelent a 
fotószintézis. Óriási jelentősége az oxigénszint megemelkedése, a légzés, a biológiai oxidáció. 
Tökéletesebb energiaforrás az élőlények számára.  /Ir.: 240/20. o./ 

A fejlődés eszmélyének legnagyobb ellefele az egyház volt. Üldöztek minden tudományos vagy 
filozófiai magyarázatot, amely a saját dogmájukkal szemben a világ változását hirdette. /Ir.:240/28-
29. o./  

1543. Kopernikusz: Az égbolt mozgásairól. Az első áttörés a változatlanság bástyáin.  
1584. Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről, és a világokról. Máglyán megégették.  
1632. Galileo Galilei:  
1687. Isaac Newton: A természetfilozófia matematikai alapjai. Objektív természeti törvének szerinti 

mozgás van a Világegyetemben. 
1735, Carolus Linné: A természet rendszere.  
1796. Pierre – Simon Laplace: Égi Mechanika. Az első tudományos igényű kozmológiai elképzelés.  
1809. Jean-Babtiste Lamarck: Álattani filozófia, az okokat keresi, amelyek a fajok fejlődését irányítják. 

Fölfedezi a környezeti hatások jelentőségét.  
1824. Friedrich Wőhler: felfedezése az első híd az élő és élettelen világ között  
1859. Charles Robert Darvin. A fajok eredete természetes kiválogatódás útján. A létért való 

küzdelemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása.  
1865.1871. Gregor Mendel szerzetes közzé teszi genetikai vizsgálatainak eredményét, 

Bebizonyította, hogy a többi élőlényhez hasonlóan az ember is evolúciós folyamat eredménye., 
azonban a tudományos közvélemény észre sem vette. (Mint az Új TF-t sem.)  

1900. Hugo de Vries: fölfedezi a mutációt, az öröklődés ugrásszerű változását. Felfedezte Mendel 
munkásságát a tudomány számára, de közben elveszett 35 esztendő..  

1935. Wendel Stanley. vírust kristályosított ki. Az élő kristály újabb kapocs az élő és élettelen világ 
között. 

1936. A. I. Oparin: Az élet keletkezése a Földön. 
1944. Oswald Theodore Avery és munkatársai fölfedezik a tulajdonságok kialakulásának és 

öröklődésének kémiai alapjai a nukleinsavak.  
1953James Watson és Francis Crick közlik a dezoxi-ribonukleinsav (DNS) vizsgálataik eredményét. 

A kettős spirál szerkezete magyarázatot adott az öröklődésre és a változékonyságra. 
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42. Áttekintjük az Új Természetfilozófia lét-, rendszer-, érték- és működés elméletének 
kapcsolatos állításait, hogy néhány nagy vallás lételméleti felfogásával 
összehasonlíthassuk: 
Az Absztrakt Reális Szubjektív Objektum (ERF-ARSZO) megnevezés minden létező-, minden 

tárgyiasult energiarendszerfolyamat általánosított fogalma. Önmaga számára Szubjektum−, 
amely elvonatkoztatással minden lét- és működésforma-, viszony-, funkció- és szervezettség minden 
ismert-, vagy ismeretlen létezőjére egyaránt vonatkozik. A környezet által diktált módon a saját 
környezeteikben kezdődik örökölten diktált tárgyiasult energiával természeti értelemmel, memóriával, 
stb. További létezésük és változásuk a környezeteikkel való együttműködés eredménye.  

Univerzumunk jelenlegi létezői olyan lét- és működés-formák, amelyeket a Természet sok 
milliárd év során alakított ki. Értelmük-, természeti nyelveik- /É/ működésük-, szervezettségük-, 
fejlődésük-, és a jelen állapotuk ezen együttműködés eredménye. 

A lét- és létezésfolyamat végtelen, a lét-,  működés-, szervezettség formák és a funkciók 
végesek. Minden, ami létezik szüntelen létezésben és átalakulásban van.  

Minden ERF-ARSZO Univerzumunkban végső soron az Ősenergiából- Univerzumunk 
Ősszubjektumának eredőjéből- az Ősrobbanást követő törvények szerint épült fel, egymásra épült 
szerveződéssel és funkciókkal. Azonban egymástól eltérő környezetviszo-nyok között és saját 
történeti létezésfolyamattal . A Természet rendszer komponenseként, minden létező-, létezés-, és 
természetesen az élő és élete is más-más..(Ezt Azoknak is meg kellene érteni, akik az 
Univerzumban hozzánk hasonló életet keresnek!) 

A létezők a létezés versenypályáján örök verseny-futásra kényszerülnek a jelenfolyamat jövőbe 
mutató problé-máinak létszükségletszerű megoldása útján. 

Funkciójuk tradícionális lét- és működésformáik jelenbe integrált funkcionális szervezettségét-, 
tulajdonságaik mindenkori meghatározottságát fejezi ki. 

A Szubjektumnak a környezetváltozásfolyamat nyomán keletkező létszükséglet-folyamat 
kényszerének hatására –a saját viszonyai szerint– folyamatosan cél-szerűvé kell tennie magát a 
környezettel való együtt-működésre, és ennek keretében létszükségleteinek meg-oldására. Emiatt 
szervezettsége, egyes tulajdonságai, és képességei folytonosan átszerveződnek, kiegészülve, 
leépülve változnak-, fejlődnek. 

A jelentős és tartós új szükséglet, vagy szükségtelen-ség az ERF ARSZO változását 
eredményezi. Az öröklési változás- és a szelekció folyamatának ismétlése bővített 
önmegvalósításhoz, evolúcióhoz vezet.  

A funkció, vagy részfunkció szükségtelensége, vagy működésképtelenné válása, 
elhasználódása, korsze-rűtlenné válása –a nem szükséges– leépülésével, illetve a helyzetnek 
megfelelő átalakulásával jár. Ez a korábbi lét- és működésformával együtt a létforma- és természeti 
funk-ciójának „természeti halálát"-, átszerveződését jelenti. 

 
43. Erich von Daniken: A Szfinx szemei. Régi korok története. A letünt egyiptomi civilizáció. Édesvíz 

Kiadó. Budapest. 1992. 241. old., továbbá a 86 oldalon így ír: 
„Több mint 3000 évvel ezelőtt Sanhuniathon főníciai történet iró   Kr. e. 1250 körül ezt írta: „
...hozzászoktunk a hamis tudósításokhoz, s az agyunkat évszázadok óta oly sok előitélettel itatták 
át, hogy a fantasztikus hazugságokat kincsként értékeltük, végül az igazság már hihetetlennek 
tünt, és a hazugság valóságnak látszott."  

44. A tudomány ma is keresi a Természet működés-rendjének-, ezen belül „a természeti  
tervezés" és a hogyan tovább általános megoldását.  
A keresés eredménytelensége valószinűleg közre játszott abban, hogy a kényszerű szükségben 
kialakulhattak olyan elterjedt, de téves elképzelések is, mint az alulról építés, -tervezés, -
szervezés, -irányítás.  
Olyan jelenség ez, mint pl. az emberi szervezetben a rák. A rendszerkomponens-rendszerfolyamat 
kivonja magát a központi irányítás alól, ezáltal megszűnik a rendszer céljának megfelelő 
rendszerkomponens lenni. Lényegében rendszerellenesen terjedve a saját érdekei szerint indul 
dinamikus fejlődésnek és ez az eredeti rendszer létformája rendszerének felbomlásához; „
halálához" vezet. 
De hát akkor mi a természeti működés és tervezés olyan általános módszere, amely minden 
szerve-zettség minden ERF-ARSZO-jára –így az ember természeti működésére és a 
természeti tervezésre is–képes általános megoldást adni?  
Az Új Természetfilozófia lét- és rendszerelmélete, valamint érték- és működéselmélete 
lényegében már megoldotta ezt a problémát . 
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A rendszer- és minden szintű rendszerkomponens rendszer-folyamata önmaga számára 
Szubjektum. Számukra minden rendszerkomponens és felettes környezeti rendszer objektumként 
funkcionál. Adott rendszer rendszerkomponensei rendszer irányítással működnek. 
Az ERF-ARSZO, tehát minden- létező számára a rendszer irányítás szabályozás, tervezés, 
működés összefüggésrendszerét a külső környezetváltozás kényszerpályája határozza meg 
a rendszer helyzetváltozásának megfelelő érdek-, érték-, létszükséglet; –tervszerű cél–, 
kialakításának és realizálásának igényével. 
Ez a hierarchikus rend: rendszer–(rendszer-komponens-, amelynek újabb rendszerkomponensei 
vannak, stb.) a Természet teljes keresztmetszetét átfogja a természeti lét-, és működésrendszer 
értéktörvényei szerint. Minden rendszer objektum, de önmaga számára Szubjektumként  
funkcionál. 
A Szubjektum érdeke, érték, –létezést szervező, tervező, alapelv–, létszükséglet, a maga 
irányával és feszültségével, mint a tervezés és végrehajtás olyan dominánsa, amely a 
Szubjektum minden rendszer-komponensére kötelező a természeti együttműködés 
törvényei szerint. 

45. Görög gondolkodók Empedoklésztől Demokritoszig Budapest Kossuth K. 1993. c. könyvből:  
EMPEDOKLÉSZ 
- Herakleitosz és Empedoklész úgygondolták, hogy a létező egy is, meg sok is ( 7. old.) 
- az Ősmozgás a ránehezedő tűz felhalmozódásával jött létre (7. old.)  
- 42. (A. 96.) „Parmenidész, Empedoklész, és Demokrítosz azt állítják, hogy az értelem és a 

lélek ugyanaz, szerintük egyetlen állat sincs lélek nélkül. (16. old.) 
- A természetről. 8. (B. 8.) „Nincs születése egynek sem az összes halandók közül, sem rettenetes 

halálú vége, hanem keveredés létezik csupán és átalakulása a keveredetteknek." (18. old.) 
- 17. (B. 17.) „   majd eggyé növekszik, hogy egyetlen legyen a többitől, majd meg ismét 

széttenyészik, hogy egyből több legyen." (20. old.) 
- „ ...mindenek rendelkeznek belátással, és részük van a gondolkodásban." 
- Az Isten(ek)ről 134. (B. 134.) „Nem ékeskednek tagjai emberi fővel, nem rezeg hátából két ág, 

nincs lába sem gyors térde, sem szőrös nemzőszerve, hanem szent kimondhatatlanul hatalmas 
értelem ő csupán, mely gyors gondolataival az egész kozmoszra lezúdul.(46. old.)" 

LEUKIPPOSZ: 
- (B2.) „...így szól az Észről szóló művében: semmi sem történik vaktában, hanem minden értelmes 

okból és szükségszerűség folytán." (50. old.) 
- (A1.) „Nézete szerint a dolgok összességükben határtalanok és egymásba változnak át. (50. old.) 

- „S miként a világ keletkezik, úgy növekszik is, majd enyészik, s elpusztul újra meg újra, bizonyos 
szük-ségszerűség szerint." (52. old.) 

- „...a különbségeket tartják a többi jelenségek okainak. S három különbséget vesznek fel: az 
alakot, rendet, és a helyzetet, ..." (52. old.) 

- 10 (A18.) Leukipposz és Platon azt állítják, hogy örökös a mozgás (58. old.) 
DEMOKRÍTOSZ: 
- 8. (B26.) Demokritosz azt mondta, hogy megállapodás folytán keletkeznek a dolgok nevei. (61. 

old.) 
- Szerinte a dolgok okainak semmiféle kezdetük nincs, sőt egyáltalán határtalan idő óta a 

szükségszerűség előre tartalmazza magában és általában az összes megtörtént, most létező 
és leendő dolgokat. (61. old.) 

- 16 (A101.) Démokrítosz szerint  a lélek és ész azonosak „...mozgékony és mások mozgatására is 
alkalmas." (111. old. ) 

-  
46. Mérő László: A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia (Typo Tex 

Budapest 1994.) c. könyvének 215 oldalán olvashatjuk: „... ahogy az evolúció darwini fogalma 
egyre egyöntetűbben a kutatók alap-tézisévé vált, úgy lett egyre kétségesebb, hogy egyáltalán fel 
lehet-e építeni egy következetes, ellentmondástalan evolúcióelméletet, amely az 
individúmokat tekinti alapegységének." 
Megjegyzés:  Ezt a kérdést az Új Természetfilozófia már megoldotta.. 
Majd Mérő László így folytatja:„A másik irányú álta-lánosítás az önző gén elmélet. Ez abból indul 
ki, hogy a szelekció alapegységei valójában az egyednél sokkal ki-sebbek, lényegében maguk a 
gének." Túlélésük érde-kében bonyolult komplexumokká állnak össze; Dawkins kifejezésével „
túlélőgépeket" építenek, és így igyekeznek fennmaradásukat biztosítani. Azonban e divatos és 
nagy-sikerű állításnak megcáfolhatatlanul mond ellent az Új Természetfilozófia elmélete.  
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Hasonlóan ellentmondásos John Maynard Smith (216. old.) evoluciósan stabil stratégia elmélete, 

amelyet Dawkins az evolúcióelmélet Darwin óta legjelentősebb előrelépése egyikének tekintett. 

Ugyanez a helyzet Ch. J. Lumsden és E. O. Wilson kulturgénjeivel és Dawking MÉM-jeivel is 

Mérő László darwini fejlődéselmélettel kapcsolatos következtetése-, valamint az önző gén elmélet-, 

a kulturgén elmélet-, a MÉM elmélet olyan szép elképzelések, amelyek magukban hordozták a 

feloldásra váró ellentmondásokat. Állításomat Epikurosz szavaival szeretném jelképezni: „A 

csalódás és a tévedés oka mindig a hozzágondoltban van." (Idézet: Epikurosz Hérodotoszhoz írott 

leveléből.) 

Önmagával is ellentétbe kerül, amikor azt állítja, hogy „Az evolúciónak elvileg semmi köze sincs a 
racionalitáshoz."  Majd később Milton Friedmant idézi: „Aki túlél, annak legalábbis úgy kellett 
volna viselkednie, mintha racionálisan, ésszerűen döntött volna, ezért tud túlélni." Ugyanott 
Hofstadtert idézve: „... az igazság és a túlélési érték fogalmai tényleg egymásba fonódnak, és azok 
a civilizációk, amelyek fennmaradnak, bizonyára valóban magasabb szintű igazságokat ismertek 
fel, mint azok, amelyek letüntek. 
A fenntebb leírt módon és a hozzájuk fűzött konzekvenciákkal egyik elmélet sem helytálló. 
Minden rendszerkomponens, így minden gén is a rendszer-szabályozás törvényének megfelelően 
létszükséglet-szerűen önmaga és a rendszer érdekében kell, hogy működjön. Maynard Smith 
szóhasználata helytelen: az egyed rendszerkomponens génjei nem viselkedési stratégiát írnak elő, 
hanem az egyed; –a szubjektív objektum– működéséhez potenciális viselkedési tudással, 
képességgel, stratégiával szolgálnak és ezek a vélt-, vagy valóságos szükséglet mértékében 
terjednek környezetükben. Az –elméleti állításaikkal szemben– egészen mást jelent, és hozzá 
egészen más konzek-venciák fűzhetők, olyanok is, amelyek valóban az egyed túlélését szolgálják.  
Az Új Természetfilozófia azt állítja, hogy természeti értelem nélkül nemlétezik természeti 
nyelv- kommunikáció-, működés-, túlélés-, természeti fejlődés és maga a Természet sem.. 
Ezek minden tényezője működéselvének részese az Ember is 

47. 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 élet-
telenhez képest." (Idézet Szigetvári Sándor A fogalmak dialektikája c. könyvéből. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1981. 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..."  (Idézet: Niels Bohr: 
Atomfizika és az emberi megismerés c. könyvéből. Gondolat Kiadó, 1984. 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."  (Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok. Gondolat 
Kiadó, 1983. 29-30 oldalak) 
WERNER VON HEISENBERG  véleménye szerint  "Az élő szervezeteket (...) sok, magasabb 
struktúrába szer-veződött atom ruházza fel az élő lényekre jellemző sajátságokkal." (Ir.: 67/29. o.) 
ALFRED CASTLER: „Ha össze akarjuk hasonlítani az élő szervezetet egy fizikai rendszerrel, akkor 
nem kristályok statikus rendjével kell az összehasonlítást megtenni, ha-nem a fizikai rendszerek 
minden jellegzetességével ren-delkező  disszipatív rendszer dinamikus rendjével. Külső 
környezetétől energiát kap, lélegzik és táplálkozik, a rendszeren belül pedig  „REND"-et tart fenn és 
hoz lét-re..."  „Meggyőződésem, hogy az élet titka megérthető a fizika törvényeiből kiindulva..."  
(Alfred Castler: Az a kü-lönös anyag.  (Ir.: 25 260-261. o.)  
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 mi-benléte. Valójában 
lehetséges, hogy itt egyetlen kérdésről van szó.  (Ir.: 22/10-11. o)  
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DR GÁNTI TÍBOR:  „Az élő rendszerek minőségileg kü-lönböznek az élettelen rendszerektől, 
vagyis az élő rend-szereknek vannak olyan minőségi sajátosságaik, amelyek kizárólagosan az élő 
világban fordulnak elő..." (Ir.: 49/66. o.) 
ERNST HAECKEL. Kizárólag és csupán az Ember biológiai származása és a származtatók 
fejlődése túlélé-sének szemléltetéseként idézek Benedek István: A tudás útja Magyar Könyvklub 
Budapest 1994. 289-291, 322, 324. old.-ról:  
A sejtosztódás korai szakaszát Ernst Haeckel barázdálódásnak nevezte el, mert a 
megtermékenyült petesejten befűződés képződik, amely a sejt ketté-oszlásának a jele. A 
kettéoszlás folyamatosan tart, a törzssejtből 2-4-8-16 stb. sejt lesz, amitől a képlet szederhez válik 
hasonlóvá. 
Minden sejt alkalmas arra, hogy belőle a teljes egyed fejlődjék ki; az embernél is így van, tehát, ha 
a petét egészen fiatal korban –pontosan a gastrulátio előtt– éri külső sérülés, ezt maradéktalanul 
kiheverheti, mert az ép részből hibátlan utód fejlődhetik. A differenciálódás az ezt követő 
stádiumban kezdődik, amikor a külső, illetve belső csiralemez sejtjei már specializált munkát 
végeznek: a külsők védenek és mozgatnak, a belsők feleszik és fel-dolgozzák a táplálékot. Ilyen 
egyszerű kehelyállat ma is sok van, például a szivacsok közt az Olynthus vagy a csalánozók közt a 
Hydra. 
A következő fejlődési stádiumban kialakul a harmadik (középső) csiralemez és a zárt testüreg: ez a 
féreg-fokozat, szelvényesen működő idegrendszerrel, gyűrűsen elhelyezkedő izomzattal, 
viszonylag fejlett belső szer-vekkel. Mai megfelelője az örvényféreg. Az emberi petén ebben a 
stádiumban jól megfigyelhető az ősszájnyílás átalakulása végbélnyílássá, és a végleges szájnyílás 
kia-lakulása. 
Nagyon fontos lépés következik ezután: a gerincoszlop kezdeményének, a gerinchúrnak a 
megjelenése. Számos ma is élő gerinchúros állatka közt a lándzsahal az, amely az emberré válás 
történetéhez a legtöbb analógiát szolgáltatja: átmenet a zsákállatocskák és valódi gerince-sek közt. 
Az emberi magzat fejlődésének kilenc hónapjából mindössze két hét telt el a lándzsahal 
stádiumig: a 0.1 milliméternyi petéből e két hét alatt mintegy másfél centiméteres „szandál" alakzat 
lett, amely végig csinálta a barázdálódás három stádiumát, már jelentkezik rajta a három 
csiralemez és a gerinchúr –amely majd átadja helyét az ősszelvényekből kialakuló gerincoszlopnak
–, és e két hét alatt „rekapitulálta" ősünknek azokat az évmillióit, a prekambriumban és a 
kambriumban éltünk át (feltehetően az 500 millió év előtti kambrium volt a koponyátlan 
gerinchúrosok fénykora), az ezt követő szilur-korszakban már tisztességes gerincoszloppal 
rendelkező halak voltunk, majd tüdőshalak, kétéltüek, végre valami-kor a triászban –alig 200 millió 
éve, az óriási sárkányok uralkodása idején– hitvány kis emlőssé lettünk, afféle erszényes 
patkánnyá: még 140 millió évbe telt amig koaklánktól megszabadulva valódi méhlepényes emlőssé 
váltunk, körülbelül a mai cickányhoz hasonlóvá. Ekkor a harmadkor 60 millió évében fejlődésünk 
meggyorsult, a rágcsálóktól, ragadozóktól és patásoktól elkülönülten fej-lődtünk a félmajmok 
alantas rangjára. A félmajmokból lettek Dél-Amerika ősi széles orrú majmai, aztán a hosszú farkú 
keskenyorrúak, végre az ázsiai ágból a hosszú farok elveszítésével a két lábra emelkedő ősember-
szabású – amely egyformán őse a mai emberszabású majomnak és a majomembernek. 
Az utolsó egymillió év, a jeges negyedkor elegendő volt ahhoz, hogy a majomemberből az 
ősembert s ebből a mai homo sapienst kialakítsa. 
Haeckel gondosan és pontosan nyomon követi a fejlődést, végigviszi a párhuzamot a méhen belüli 
élet és az ősi fejlődés között, meggyőző erővel mutat rá az emberi szervezetnek azokra a 
maradványaira, amelyek kétséget kizáróan őrzik például a kopoltyús korszak, vagy a kloakás 
korszak emlékét. Ugyanilyen gondosan nyo-mon követi a kortársak kutatómunkáját, eredményeiket 
beépíti rendszerébe, így amikor az Anthropogenie har-minc év alatt az 5. kiadásához érkezik el, az 
emberré-válás történetének olyan átfogó mesterműve lesz, amelyhez fogható azóta sem született. 
A genetika tudománya tisztázta a domináns és recesszív öröklésmenet bonyolult változatait, a 
genotípusos és fenotípusos sajátságokat, mikroszkópos kutatással tisz-tázták a sejt szerkezetében 
a kromoszómák örökléstani szerepét, az egyedi tulajdonságok örökletes hordozóit, a géneket, sőt 
speciális óriáskromoszómákban imponáló géntérképeket tudtak szerkeszteni. A dán W. L. 
Johansen a „tiszta sorok" öröklésmenetének olyan precíz rendszer-tanát dolgozta ki, amely a 
fizikában a mechanika törvényszerúségeihez hasonlatos. 
Az őslénytan feltárta a földtörténet évmillióinak növény- és állatvilágát. A fokozatos fejlődés 
az őssejttől az emberig oly egyértelműen nyilvánvalóvá vált, a tények oly tömege igazolja a 
törzsfejlődést, hogy értelmetlenné lett minden elméleti vagy ideoló-giai akadékoskodás. Az 
ember is automatikusan foglalja el kijelölt helyét a leszármazási sorban. 

48. Jacob Kremer: A halottak jövője. Ir.: 48/7, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29 o.) 
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49. ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS Káldi György S. J. fordítása nyomán átdolgozta, bevezetésekkel és 
jegyzetekkel ellátta a Szent István Társulat Szentírás-Bizottsága. (Ir.: 49/294-295 és 203 old.) 

50.R. A. MOODY: Élet az élet után. Ir.: 50/21, 289, 290, 291, 294 old.) 
51. R. A. MOODY: A fényen túl. Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója. 1989. (6 old) 
52. Erich von Daniken: A szfinx szemei. Régi korok üzenete.. A letünt egyiptomi civilizáció titkai. 

Édesvíz Kiadó Budapest. 1992. (33,36, 37, 38, 43, 56 old.) 
53.. 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 és 
szempontok szerint átszervezik stb. 

A maga szervezettségének megfelelő szinten sajátosan és átvitt értelemben, de minden létezőnél 
hasonló a helyzet.  

54. Pl: Az anyaméhben az utód embrionális fejlődés során rövid idő alatt mintegy megismétli az egész 
törzsfejlődést. Az egyedfejlődés sejt-szövet-szerv-szervezet hierarchia sorozat. stb. 

55.:Megjegyzés: Természetesen ez nincs így. 
56.Donella Meadows - John Richardson - Gerhardt Bruckmann: Sötétben tapogatózva. Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó - Gondolat Könyvkiadó 1986. (20, 21, 22, 25, 28, 31, 33. old.) 
57.(Részletesen kifejtésre került az Új Természetfilozófia:  

Általános lét- és rendszerelmélet, valamint az 
Általános érték- és működéselmélet c. könyvekben) 
Pl.: a létezőket szervezettségi szintenként csoportositjuk és különítjük el. Ugyanis kozmikus kódjuk 

/É/ szerint, az egyes szervezettségi szintek és funkciók a megelőzőkre épülve komplex módon 
magukban foglalják a megelőző szintek tárgyiasult eredményeit nagyságrendre való tekintet 
nélkül.  
A létezők rendszerei: 
- Ősenergiafolyamat, 
- Ősszubjektum,  
- térkvantumok,  
-  térenergiák, 
- erőterek, 
- anyagok: - elemi részecskék 
                 - szervetlen, 
                 - szerves, 
                 - biológiai 
- társadalmi 
 
Ezek a szervezettségi szintek az önmaguk területén ugyancsak rengeteg létformával és 

funkcióval rendelkező létezőt tartalmaznak a maguk rendszerkomponenseivel, fajta és stb 
közösségeivel valamint létezésfolyamataikkal-, természeti környezeteikkel együtt. 

A létezőket funkciójuk szerint is csoportosíthatjuk és különítjük el. Pl. 
-az Univerzum kozmikus létezői: 

- Ősszubjektum 
- energiafelhők 
- erőterek 
- elemi részecskék 
- elemek  
- vegyületek 
- csillagok, csillagrendszerek, galaktikák, galaktika-rendszerek 

- a szervetlen, szerves, biológiai, közösségi, társadalmi lét- és működésformák egyedi- és 
alrendszereik funkcióinak sokasága. 

58. Carl Sagan: Tűnődések az emberi intelligencia evolúció-járól. Európa Könyvkiadó, Budapest. 
1990. (299. old.) 

59. Kiss Miklós: Új Természetfilozófia. 
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- Általános lét- és rendszerelmélet. Magánkiadás. 1992. (16. Fejezet.) 
- Általános érték- és működéselmélet. Magánkiadás 1994 (2, 10. Fejezet.) 

60. Javasolható hogy az állítást a Tisztelt Olvasó próbálja megcáfolni bármely szervezettségi szintű 
bármely funkciójú és nagységrendű létező: pl. atom, csillagrendszer, család, vállalat, intézmény, 
hadsereg, ország, stb., stb. esetében. Úgyhiszem, hogy nem fog sikerülni. 

61. Azért öregszünk –mondja Leonard Hayflick– , mert a sejtek osztódási képessége valamilyen 
belső parancsra leáll. 
Olovnyikov biológus szerint minden egyes sejt osztó-dásakor a DNS lánc megrövidül, és a végén 
az örök-lődési információ is sérül. Ez a folyamat az öregedés, amely öregkori halállal végződik.  
Komarov kutatásainak eredményeként megállapította, hogy az öregedési folyamat kémiai úton 
befolyásolható. Az ember a jövőben legalább háromszor annyi ideig élhet, mint ma. 
Caroll Villiams bizonyos rovarok agyából olyan hormont vont ki, amely egy másik rovar hátára 
kenve annak élettartamát hétszeresére növeli. 
A különböző vitaminok „életaminok" hiánya különböző megbetegedések keletkezésének forrása, 
illetve szerve-zetünk különböző részének kedvezőbb működését képe-sek elősegíteni. 
A ginzeng  „a hosszú élet gyökere". Kedvezően befolyásolja a magasabb idegtevékenység, s 
egyidejüleg az intellektuális és fizikai munkaképességet is. 
Felnőtt korban új agysejtek már nem képződnek, a régiek pusztulását pedig képtelenek vagyunk 
megállítani. Az agy részei egylőtlenül öregszenek. Az agyat behálózó vérerek és hajszálerek 
elváltoznak. Romlik az idegsejtek oxigénellátása. Lelassulnak az anyagcsere folyamatai. Romlik az 
emlékezőképesség, az érzelmi kör fokozatosan beszűkül. 
Gerontológia az öregekkel foglalkozó tudomány, feladata az alkotóképes kor határát a lehető 
legtávolabbra kitolni. 
Klinikai halál: a szervezet egésze már halott, de egyes szerveinek működése még tart. 
Biológiai halál: a szervezet minden életműködése meg-szűnik. 
Francis Bacon angol természettudó elsőként ismerte fel, hogy az öregedés egyik legjellemzőbb 
elváltozása a sorvadás. 
Az idős ember erejének gyengülésében, mozgásának nehézkesebbé válásában, 
sérülékenységének fokozódá-sában nagy szerephez jut az izmok, csontok sorvadása. 
Az öregedő sejtek működésképtelenségét az okozza, 
egyik elképzelés szerint, hogy protoplazmájuk élettelenné vált anyagokkal telítödik. A másik 
elképzelés szerint a vastagbélben fokozottabbakká válnak a pangási folya-matok. Az ott keletkező 
és áthaladó mérgek nagyobb százaléka szívódik fel. 
A kötőszövet átalakul. A bőr az erek rugalmassága csökken,  
A csontok képződése lelassul, felszívódása viszont változatlan ütemben folyik, külső rétegük 
elvékonyul, veszítenek szilárdságukból. 
Az öregedési pigment lerakódása a sejtekben, kiváltképpen az agyban, szívben májban. 
A test viztartalma csökken, a kálium mennyisége megfogyatkozik. 
A mész felgyülemlik. 
A kövér emberek életét nagyobb veszély fenyegeti, mint a soványakét. 
Az élet korlátait meghatározó génstruktúra a törzsfejlődés során alakult ki 
Egyesek szerint a ráksejtek nem öregszenek, ha felfedezzük titkukat közelebb jutunk a fiatalítás, 
tehát a halál elhalasztásának megoldásához. Szerintem azonban ez nincs így. A ráksejtek 
legfeljebb nagyon hosszú életűek. Már DR Szent Györgyi Albert felfedezte, hogy a ráksejtek 2-3 
MD évvel korábbi rendszerszabályozás-formával működnek. 
A nemi sejtek is kivételt képeznek, az összes öröklődési információra szükségük van, hogy az 
utódlást garantálni tudják. A csirasejtek halhatatlanok. Minden sejt csira-sejtekből származik, ezért 
kell, hogy legyen olyan lehe-tőség, amelyek a megrövidítetlen öröklési állományt biztosítják. 
Ajurvéda szanszkrit eredetű szó: az élet tudománya. Indiában a gyógyítás átfogó rendszerét, 
mintegy 5000 éve gyakorolják. Az ember élete elválaszthatatlan az őt körülvevő kozmikus világtól. 
Három sarkalatos pont: Táplálkozás, légzés, mozgás. 
Már Hippokrátész a görög orvos is azon a véleményen volt, hogy a halál a bélben van. 
A modern tudósok szerint, ha a bélflóra egyensúlyát valami megbontja, a szervezet védekező 
mechanizmusa bénul meg. 

62. A tételek sorszámozása nem jelent pontos sorrendiséget. A sorszámok főleg a könnyebb 
hivatkozást és megkülön-böztetést szolgálják. 

63.  Erről a témakörről már Pál apostol is írt a Bibliában[: „12. Mert miképpen a test egy, és annak sok 
tagjai vagynak: az egy testnek minden tagjai pedig noha sokak, mindazonáltal azok egy test (...)". 
13. Mert egy Lélek által mi mindnyájan egy testté keresztelkedtünk, (...) 18. De az Isten a tagokat 
helyhez tette egyenként külön-külön a testben, a mint akarta. 25. Hogy ne legyen hasonlás a 
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testben, hanem a tagok egyenlőképpen egymásért szorgalmatosok lévén, a testet táplálják. 31. De 
az olyan ajándékokra igyekezzetek, a melyek hasznosbak. És még drágalátosb utat mutatok 
néktek. Szent Biblia Magyar nyelvre fordította: Károli Gáspár. Kiadja a Brit és Külföldi Biblia-
Társulat. Budapest. 1923. Új Testamentum Pál levele a Korintusbeliekhez XII. rész. 225-226 old.)] 

    Megjegyzés: Ha Pál apostol „test" szavát rendszerként, a „tag" szavát rendszerkomponensként, a „
lélek" szavát lélek, szellem, értelemként fogjuk fel, akkor az idézett részletekben foglaltakat így is 
értelmezhetjük: 
ad. 12. Mert miként a rendszer egy, és annak sok rendszerkomponense van, az egy rendszer 
minden rendszerkomponense noha sokak, mindazonáltal azok egy rendszer. 
ad. 13. Mert egy lélek, szellem, értelem által egy testté lettünk. 
ad. 18. Az Isten a rendszerkomponenseket helyhez kötötte egyenként külön-külön a rendszerben, 
akarata szerint. 
ad. 25. A rendszerkomponensek egymásért szorgalma-tosok lévén a rendszert táplálják. 
ad. 31. A hasznosabb közreműködésre kell törekedni és akkor még értékesebb utat fog mutatni. 
Az Új Természetfilozófia felfogása szerint: 
ad. 12. Az Absztrakt Reális Szubjektív Objektum rendszerkomponensekből áll. Noha sok a 
komponens, az mégis egy rendszer. 
ad 13. A rendszer funkciója és értelme által lett egy rendszerré. 
ad. 18. A rendszerkomponensek a maguk helyén külön-külön saját funkciókat látnak el a 
rendszerben. 
ad. 25 A rendszerkomponensek önmagukat és a rendszert szolgálják. 
ad. 31. Az eredményesebb közreműködésre kell törekedni, mert az  értékesebb utat nyit a jövőbe. 

64. Már i. e. 450 táján Empedoklész görög filozófus tanításában szerepelt: A jól sikerült kombinációk 
fennmaradásának és a rosszul sikerültek kiküszöbö-lésének gondolata. Majd Charles Darvin 
(1809-1882) evolúciós elméletének alapjává tette. 

65.,Gondolkodás, gondolat, ismeret, természeti tudat. Részletesebben megtalálható: az Általános 
érték- és működéselmélet Magánkiadás 1994. 6o. old. 

66. Általános- és egységes alaprendszere ma is működik minden Szubjektum minden szervezettségi 
szintjén. Konkrét megnyilvánulásai a különböző Szubjektumok kü-lönböző szervezettségi 
szintjeinek megfelelő egymásra-épüléssel, de Szubjektumonként funkcióikkal összefüggő konkrét 
és komplex nyelvformákkal alakultak, alakulnak és változnak. 

67.     MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 
AZ MTA Filozófiai Bizottságának Folyóirata 
BUDAPEST. 
Szemere u. 10. 
Tárgy: A filozófia haszna. Reflexió – avagy nyilt levél. 
 
Mélyentisztelt Szerkesztő Bizottság! 
A MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 1994/3-4 számában jelent meg, de hozzám 1995. 

júniusában érkezett Nyíri Tamás Bevezető: A filozófia haszna c. előadásának írás anyaga. 
Tulajdonképpen az előadónak szerettem volna elsőleg írni, azonban sajnos Ő már nincs az élők 
sorában, és miután azt írás formájában most a Szerkesztő Bizottság jelenttette meg, reflexióimat 
Önöknek címezem. 

LEVELEM LÉNYEGI ALAPJÁT AZ ÍRÁS NÉHÁNY KIVONATOSAN IDÉZETT ALÁBBI 
ÁLLÍTÁSA ÉS A HOZZÁFŰZÖTT MEGÁLLAPÍTÁSOK KÉPEZIK: 
1./ A felvázolt helyzetkép: 
     „..a filozófia.súlyos legitimációs válsággal kűzd napjainkban. Legalább száz esztendeje, hogy a 

filozófia elveszítette igazi azonosságát. A különféle irányzatok kölcsönösen dezavuálják egymást, 
tagadják a másik filozófia voltát." 

     „...a filozófia egyre több kompetenciájáról kényszerült lemondani mind módszerét, mind tárgyát 
tekintve. Ezért kényszerült legitimációs kényszerbe a többi tudománnyal, közvetve pedig saját 
életvilágával szemben is. Ehhez az identitás zavarhoz számottevő módon járultak hozzá a 
hatvanas évek végétől a Bécsi Körből kinövő filozófiai irányzatok /.../ szerintük a filozófiának nincs 
önálló területe, sem sajátos módszere, csakis koordináló, rendszerező és reflektáló föladata van az 
egyes ágakon belül. Nem haladja meg őket, mivel csak azt elemzi, amivel a tudományok 
foglalatoskodnak. Ezzel egyidejüleg a filozófiai kijelentések érvényét a természettudományok és a 
matematika módszertani eszményeihez mérik, /.../ ennek a szemléletnek felel meg a filozófia 
jelenbeli műve-lésének a módja is. Vagy csak a gondolkodás területét kutatják, olyan rezervátumba 
húzódva vissza, amelyet még a tudományosság mai kánonja is „filozófiai terü-letnek" ismer el, /.../ 
azért, mert a filozófiából kivonulva egy speciális diszciplinával helyettesítik azt. A másik lehetőség, 
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hogy a filozófiát semmiképpen sem bolygatva kitérnek a szociológia, pszichológia, matematika, 
bioló-gia, vagy más szaktudományok életvilágába. Mindez koránt sem kíván bírálat lenni, csupán 
ténymegállapítás, amelynek érvénye alig vitatható." 

2./ „A végéhez közelednék tehát a filozófia?" 
     „... nyilvánvalónak tűnik, hogy a filozófia nem tudja megalapozni magát sem empirikusan, vagy mint 

J. F. Lyotard mondja /.../ a filozófia nem tud végső metafizikai fogódzópontot találni, amelyből mint 
egyetlen elvből levezethető volna a valóság." 

     „Még sohasem halmozódott föl annyi tudás az emberiség történetében, mint napjainkban, s a 
tudományos isme-retszerzés lélegzetelállító tempóval halad tovább. Más lapra tartozik, hogy az 
egyén éppen az általános tudás fejlődése következtében lesz a neki felajánlott ismeret-
mennyiséghez képest butább, mint a régebbi korok embere volt az általa elsajátítható tudáshoz 
viszonyítva. Régebben keveset tudtak az emberek de azt biztosan (legalábbis úgy vélték), /.../ A 
fölfoghatatlanság nem szült agnoszticizmust, mert magábanvéve világos és vitathatat-lan volt. /.../.  

     „A rendelkezésünkre álló tudományosság elbizonytalanít. A tudományok ijesztő gyorsaságú 
haladása következté-ben /.../ ideiglenesnek és revideálhatónak tűnik föl min-den egyes ismeret. /.../ 
egyszer majd kiderülhet, hogy egészen másként van minden, mint ahogy azt tudni vél-tük. Valami 
kikutathatatlan kikutathatatlanság terjed min-den ismeretünkre, melyet nem bolygatunk és nem 
fesze-getünk, legföljebb kiábrándultan kijelentjük, hogy amiről nem lehet tisztán és világosan 
beszélni, azt annyiban kell hagyni. Megfoghatatlan félelem szövi át életünket, attól tartunk, hogy 
gondolataink csupán ködös agyszülemé-nyek, hogy semmi közük a valósághoz, kivéve az élet-
szükségleteink kielégítésére vonatkozó gyakorlati utasítá-sokat. 

3./ A filozófia lényege. A Filozófia haszna. A munkavilág meghaladása. 
     „... a filozófia lényege /.../ a szűkebb értelemben vett arisztotelészi közös haszon a koiné 

szympheron /.../ a munka, a haszon, a teljesítmény és a racionális működő-képesség, a szükséglet 
és a hozam, tehát a közös haszon nem azonos a Szent Tamás-i közjó, bonum commune 
fogalmával. Ez utóbbi sokkal átfogóbb az előbbinél , s hozzátartozik az is, hogy vannak akik a 
szemlélődés hasznot nem hajtó tevékenységére adják a fejüket –irja Aquinói Szent Tamás. A közjó 
magában foglalja a filozófia műveletét is.... 

     „Minél totálisabb a munkavilág igénye, annál idegenebb tőle a filozófia, annál kevésbbé mérhető 
össze a kettő. Sokan merőben intellektuális fényűzésnek tartják a filo-zófiát, amelyért már-már nem 
vállalható a felelősség. A munkavilág annyi abroncsot húz az emberre, hogy szinte lehetetlen a 
hasznosság trancendálása." 

     „A munka világa lényegi eleme az ember világának, ..." 
     „Ám a filozófia mégsem mérhető össze a munkavilággal, a filozófiai kérdés mindig túllép a 

hasznosság világán és kivezet belőle." 
4./ A filozófia szabadsága. 
     „A filozófia szabad, mert nem hajt hasznot közvetlenül, mert nem állítható semmiféle rajta kívüli cél 

szolgálatába /.../ nem hasznossága legitimálja, nem társadalmi funk-ciója, nem a közös haszon 
előmozdítására való alkal-massága. Többek között éppen ebben különbözik a filo-zófia  a 
szaktudományoktól." 

     „Nem arról van szó, hogy nincs összefüggés a közös haszon és az illető nép, vagy nemzet filozófiai 
fölfogása között, csakhogy ezt a kapcsolatot nem szabályozhatja a közös haszon: aminek 
önmagában van értelme, az nem használható eszközként valamely más cél elérése végett." 

     „Ha filozófiailag közelítjük meg a valóságot, akkor mindig elméletileg kérdezünk, azaz eltekintve a 
hasznosságtól és a használhatóságtól, céltudatosságtól és célkitűzés-től." 

     „A filozófia nem szolgáló ..." 
     „A filozófia teoretikus jellegének a megszűnése annak a szemléletnek a következménye, amely a 

világot mindin-kább az emberi tevékenység nyers anyagának és szinte-rének tekinti. A teória 
megdőlésével azonban szükség-képpen megdől a filozofálás szabadsága is és helyét föl-váltja a 
filozofálás funkcionalizálása. Ezen azt kell érteni, hogy immáron a filozófiát kizárólag a „gyakorlat", 
a tár-sadalmi funkció legitimálja; előtérbe kerül a még mindig így nevezett filozófia munka jellege, 
ellentétben kiindulá-sunkkal, hogy a filozófia lényege a munka világának a meghaladása." 

NYÍRI TAMÁS FENNTEBB KIVONATOSAN IDÉZETT ÍRÁSÁVAL NEM ÉRTEK EGYET. EZÉRT AZ 
ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA FEL-FOGÁSÁNAK MEGFELELŐ REFLEXIÓKKAL MEGPRÓBÁLOM 
ELLENTÉTELEZNI. 

„Szabad gondolkodók vagyunk", amennyiben létezik a gondolkodás szabadsága. Azonban 
minél tovább gondolkodunk annál inkább meg kell állapítanunk, hogy a gondolkodásnak nincs-, soha-
sem volt- és sohasem lesz korlátlan szabadsága. Ha arra gondolunk, hogy csupán a bennünk és a 
környezetünkben már korábban létrehozott erősen korlátozottkörü meglévő fogalmakhoz képest van 
lehetőségünk gondolkodni, másrészt az emberi funkciónk-, az adott problémához való 
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felkészültségünk korlátai-, a szubjektivitásunk adta korlátok, stb., stb. mind-mind befolyásuk alatt 
tartanak bennünket. 

Ez nem csupán miránk, hanem minden létezőre; így az Emberiségre és minden 
rendszerkomponensére, közöttük a filozófiára egyaránt  vonatkozik. 

Mélységesen elszomorító a Nyíri Tamás által leírt helyzetkép. Annál is inkább, mert abból az 
derül ki, hogy a filozófia nincs tisztában önmagával, céltalanul hánykolódik a végtelen óceán vizein 
mint a hajó, amely elveszítette kapi-tányát, a vitorláit tönkretette a vihar, kormányát, pótvitorláit sorra 
elveszíti személyzete pedig bezárkózott a maga ele-fántcsont tornyába és nem törődik a hajó 
sorsával, lényegében önmaga egykori nagyságával foglalkozik a teoretizálás „szabad" 
gondolatvilágában, még saját elvitathatatlanul szükséges perspektívájáról is lemondana, mert nem 
látja a kibontakozás útját.  

Azt állítva, hogy nem végez munkát, de nincs hatá-rozott célja sem, mert szabad; és, ha 
funkcionáló munkát kellene meghatároznia és annak megfelelő célszerű tevé-kenységet kellene 
végeznie, akkor  megdőlne a filozofálás szabadsága. 

Ismét idézem: „... nyilvánvalónak tűnik, hogy a filozófia nem tudja megalapozni magát sem 
empirikusan, vagy mint J. F. Lyotard mondja /.../ a filozófia nem tud végső metafizikai fogódzópontot 
találni, amelyből mint egyetlen elvből leve-zethető volna a valóság." 

Ez a szemléletmód az oka annak, hogy feltehető a kérdés: A végéhez közelednék tehát a 
filozófia?  

 Meg kell jegyeznem, hogy a Nyíri Tamás és J. F. Lyotard által kilátástalannak látott lehetőség 
megoldása az Új Természetfilozófia: Általános lét- és rendszerelmélet. c. könyvében –Budapest 
Magánkiadás 1992.– megtalálható, amennyiben valaki veszi a fáradtságot és elolvassa; az állítás 
ellenőrzésének lehetőségét is megtalálja.  

A lét individuális természeti energiarendszerfolyamat létformában történő megnyilvánulása. 
 A létező a funkciójának és szervezettségének megfelelő „személyiségjegyekkel" rendelkezik a 

környezeti funkciójába és létformájába tárgyiasult környezeti együttműködés igényével. Ennek során 
azokat a tulajdonságokat, képességeket, lehetőségeket jeleníti meg, amelyekre szüksége van. A 
létező minden korszerű létformája „örökölt láncszem" a létezésfolyamatban. Létformája, funkciója, 
szervezettsége a környezeteivel való együttműködés eredménye és feltétele. 

A létezés olyan rendszerfolyamat, amely a létezőt folyamatos újjászületésre kényszeríti. Lenni, 
létezni annyi, mint önmegvalósulni az egymásutániság mult-jelen-jövő rendszerében. A létezés 
feltételei a létező külső és belső feltételeiben találhatók. A létezés mozgatója a környezet-változás 
által indukált szubjektív létszükséglet, amely a létező számára az alapvető érdek és érték kifejezője. 
Az értékorientált magatartás dominanciája., stb., stb. 

Amennyiben létezik a filozófia , úgy a lét alapvető törvényei reá is vonatkoznak a létezés 
alapvető rendszerjegyeivel; létformával, funkcióval, a külső- és belső környezetfolyamatokkal, 
szubjektivitással, létszükségletfolya-mattal stb., stb. 

Tehát, ha a filozófia létezni akar véget kell vetnie az önmagába zárkózottságnak és a 
Természet törvényei szerint kell működnie. Ha ezt nem teszi kérdés nélkül is véget ér-ne, 
azonban az Emberiségnek szüksége van a saját filozófiájára –ugyanúgy, mint a saját 
szervezettsége szintjén minden természeti létezőnek–.  

A filozófia –legalább száz éve az Emberiség szolgálatát, funkcióját rendszerkomponensként 
mellőző– működésképtelensége számokban ki nem fejezhető ha-talmas károkat okozott az 
Emberiségnek, és önmagának is. Helyzetének eredői ebben keresendők és találhatók meg. 

Nyíri Tamás ellentétbe kerül önmagával is, amikor azt állítja, hogy a filozófia nem szolgáló, a 
filozófiának nem lehet funkciója, hiszen önmaga állítja, hogy a filozófia lényege az arisztotelészi közös 
haszon, illetve Aquinói Szent Tamás közjó-ja.  

A közjó alapvető lényegében egyenlő a közös haszonnal; az Új Természetfilozófia felfogása 
szerint az Ember filozófiájának az Embert kell szolgálnia. Minden működés alapelve az értelmi munka, 
így minden szellemi munka, a filozofálás is értelmi munkavégzéssel jár. (részletesebben kifejtve: az Új 
Természetfilozófia Általános érték- és mű-ködéselmélet c. könyvében Budapest. Magánkiadás 1994.) 

G. Havas Katalin megnyitó előadásában többek között Neumann Jánost, Péter Rózát is idézi 
nagyszerű meglátással  perspektívát is megalapozható megjegyzéseivel:  

A „...tapasztalati forrástól nagy távolságban vagy, sok 'absztrakt' behatás után a matematikai 
tárgyat a degene-rálódás fenyegeti" –írja Neumann, majd így folytatja: „Minden esetre, bármikor is 
következik be ez az állapot, számomra az egyetlen megoldásnak látszik a megfiatalító visszatérés a 
forráshoz: a többé-kevésbbé tapasztalati eszmék újra-gondolásához." 

Vajon nincs-e egy ilyen, az absztrakcióból következő degenerálódási veszély azon nem 
klasszikus logikai rend-szerek szinte végtelennek tűnő sokaságában, amelyek egyre tovább és tovább 
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gyártják például a negációk változatait és ezek bevezetésével előállított inkonzisztenciákat, anélkül, 
hogy valamennyire is számot adnának ezek tartalmi inter-pretálhatóságáról. –írja G. Havas Katalin. 

Péter Róza szavait kölcsönözve: „Talán ez az igazság: az emberi szellem megjátszik minden 
kínálkozó játékot, de maradandóvá csak az válik /.../, amit a józan ész maradandónak ítél."  

Havas G. Katalin előadásának anyagába építette be és ezzel emelte ki ugyancsak Péter 
Rózától  'a tárgy külön életét' szemléltető jellemzését. Az ember, ha már egyszer megteremtette; 
önálló létet kapott, megvannak a saját törvényei, saját egyéni tulajdonságai, stb., de ezzel logikusan 
paralell az Új Természetfilozófia állítása: az Ember hozta létre létszükségletből a saját filozófiáját, 
amely elvitathatatlan létező és ma is létszükséglet az Ember szolgálatában. 

Az igaz filozófia és a filozófusok útja nehéz, különösen korunkban, amikor a 
létezésfolyamatok  felgyorsultak. 

Nyíri Tamás szavait idézve: 
„A rendelkezésünkre álló tudományosság elbizony-talanít. A tudományok ijesztő gyorsaságú 

haladása követ-keztében /.../ ideiglenesnek és revideálhatónak tűnik föl min-den egyes ismeret. /.../ 
egyszer majd kiderülhet, hogy egé-szen másként van minden, mint ahogy azt tudni véltük. Valami 
kikutathatatlan kikutathatatlanság terjed minden ismeretünkre, melyet nem bolygatunk és nem 
feszegetünk, legföljebb kiábrándultan kijelentjük, hogy amiről nem lehet tisztán és világosan beszélni, 
azt annyiban kell hagyni. Megfoghatatlan félelem szövi át életünket, attól tartunk, hogy gondolataink 
csupán ködös agyszülemények, hogy semmi közük a valósághoz, ..." 

A filozófia saját funkciójának és céljának figyelmen kívül hagyása, valamint a félelem és a 
kényelmesebb helyzet keresése az oka annak, hogy a filozófia visszavonult a saját biztonságosnak 
vélt elefántcsont tornyába és úgytesz mintha az Emberiség látványos fejlődésének filozófiai problémái 
őt nem érintenék. A világhírű Stephen William Hawking pro-fesszor könyvében így ír: „A filozófusok oly 
mértékben csök-kentették vizsgálódásuk területét, hogy Wittgenstein, szá-zadunk leghíresebb 
filozófusa kijelentette: nem marad más feladat a filozófia számára, mint a nyelvek elemzése. Micsoda 
bukás az Arisztotelésztől Kantig terjedő nagyszerű filozófiai tradíciókhoz képest." 

A filozófiát fel kell rázni tespedtségéből. Ha élni akar az Emberiség szolgálatában kell 
munkálkodnia. Az Embernek szüksége van az őt szolgáló ismeretek filozófiai általánosítását 
követö útmutatásra, és a szükség mértékének megfelelően a filozófiai módszerek és gyakorlat 
megváltoztatására. Minél később fognak hozzá és szervezik meg az igény-szintnek megfelelő 
működést annál nagyobb lesz a baj mind a filozófia, mind az Emberiség számára. 

Nap mint nap mindannyian érzékelhetjük, hogy roham-lépésekben nő a tudomány és az egyes 
területek szerve-zettsége, de ugyanakkor az anarchia is. 

A feladat nagy, de nem szabad félni; sem megijedni. Ha körül nézünk a világban, az elmúlt 
100 esztendő rohamos fejlődését az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a szaktudományok, a 
fizika, kémia, biológia, matematika, csillagászat stb., stb. mind-mind követték, vagy megpróbálták 
követni. A filozófusnak nem szaktudós szinten kell ismernie az egyes tudományágak ismeretanyagát. 
Jelképes példát szeretnék elmondani: pl. a hatalmas építményeket felépítő generálkivitelező 
építésvezető nem kőműves, nem ács, állványozó, nem vasbetonszerelő, vizszerelő, villanyszerelő, 
fűtésszerelő stb., mégis az ő vezérletével jönnek létre a különféle építmények. Hasonló a 
generáltervező helyzete is. Ehhez azonban ismerniük kell a különböző szaktevékenységek szükséges 
lényegét. 

Ha a gondolatok a szükségletnek megfelelő célszerű szellemi munkával járnak nem kell félni 
attól; hogy azok „ködös agyszülemények"..., vagy „egészen másként van minden, mint ahogy tudni 
véltük"  

Az Új Természetfilozófianmegfogalmazása szerint: A szükséges igaz korszerűségével kiállja 
az „elmélet" és a gyakorlat próbáját. Ez azonban azt is jelenti, hogy mindenkor a szükséges igaz a 
valóság téridőszervezettség folyamatában változó, a valóság téridő tengelyén relatív. 

Havas G. Katalin előadásanyagából ide illeszkenének még a Beke Manó és Kalmár László 
idézetek is. 

A filozófia rendeltetése szerint a tudományok tudománya kellene, hogy legyen az Ember 
szolgálatában. E feladat végrehajtására önmagukban a szaktudományok nem képesek. 

Az egyes tudományágak, a maguk funkcióprofilja szerinti céljaik elérése érdekében 
felhasználható–, szer-vezettségüknek megfelelő sajátos módszerekkel és eszkö-zeikkel törekednek e 
problematika megoldására. Ez az oka annak, hogy vizsgálódásaik nem vezettek a szükséges álta-
lánosságú eredményre. 

A rendszerkomponensek célszerű funkciója sohasem egyezik meg pontosan az egész 
rendszerével, sőt, annak érdekeivel és céljaival sem. A dolgok, jelenségek minden rész számára más-
más érdek-értékkel bírnak. A rendszer-komponensek már az információkat is másként szelektálják; 
majd érdeklődésük- és érdekeik szerint eltérő értékítéleteket alkotnak. 
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Talán ide tartozó még Lukács György megállapítása: „A Szaktudományok önnön racionalitásuk 
büszke tudatában megvetéssel tekintenek a filozófiára, de nem tudnak megszabadulni tőle, „sőt saját 
filozófiájuk formájában belső ellentmondásuk fiktív feloldásával maguknak is foglalkozniuk kell." És ezt 
még azzal szeretném kiegészíteni, hogy szükségük van a saját szaktudományuk kereteit meghaladó 
általános igazságok felhasználására is. 

Nem várható el a filozófusoktól sem, hogy naprakészen ismerjék szaktudósok szintjén a 
tudomány ismeretanya-gát. Viszont a filozófia létszükségletének megfelelő követelmény, hogy a 
filozófiai következtetésekhez szükséges mélységig rendelkezzenek átfogó tudományos ismeretekkel. 

 Ennek érdekében a filozófia struktúráját és rendszer-komponenseit olyanná kell formálni, 
hogy a filozófia szükségletének megfelelő ismeretek rendelkezésre álljanak, másrészt a 
környezetváltozás igényének –mint létszükségletnek– megfelelő új ismeretek folyamatos 
problémamegoldó feldolgozására is képes legyen az Ember filozófiája az Ember szolgálatában. 

A filozófia nagyszerű felkészültségű filozófusokkal rendelkezik, akiknek a filozófia funkciójának- 
és létszükség-letének-, a Természet és részeként az Ember szolgálatának megfelelő racionális 
célokat kell adni. Ha ez megtörténik biztos vagyok abban, hogy az eredmény és a siker nem marad el. 
E gigantikus, az egész Emberiség, minden közösség és minden Ember személyes érdekét 
érvényesítő feladat végrehajtása közös érdekünk és boldogulásunk záloga. 
Budapest. 1995. július 9.  
A levélre a Szerkesztő Bizottság nem válaszolt. Lendvai Szerkesztő Úr megírta, hogy írásaim a 
folyóiratukban nem közölhetők! 
68. E. Schrődinger:Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Bp. 1980. (ll7-ll8. old.) 
69. B. M. Kedrov: Forradalmak a természettudományban. /Kossuth Könyvkiadó 1983. Ir.: 86/29, 31, 

32 o./ 
70. Kiss Miklós: Új Természetfilozófia. I. köt. Általános lét- és rendszerelmélet. Magánkiadás. 1992.17-

27. old.  
71. ugyanott 17. old.  
72. ugyanott 17-23 old. 
73. ugyanott 24-27 old. 
74. Kiss Miklós: Új Természetfilozófia Általános érték- és működéselmélet. 31-46, 122-124 old. 
75. ugyanott 35-46 old. 
76 ugyanott: 27-34, 47-94 old. és e kötet vonatkozó részé-ben. 
77. Herakleitosz elképzelése volt. Ld.: JIM 77.tűzből keletkezett az egész világ, tűzből keletkeztek 

az egyes dolgok. A kozmosz „... volt mindig és van és lesz örökké élő tűz, amely fellobban 
mértékre és elalszik mértékre." „Minden dolog a tűzből keletkezik a szükségszerűség alapján..." „A 
világ-folyamat ciklikus: „A Nagy Év" leteltével minden „tűzzé" válik.” (Ir.: 175/206. o.) 

Nem tudni, hogy Herakleitosz milyen információk alapján mit gondolt akkor, amikor ezeket az 
állításokat leírta. Nem tudni, hogy az eltelt idő és a fordítások során megváltozott e az eredeti 
herakleitoszi gondolat. Azonban a magyar fordításban fenntebb olvasható herakleitoszi írás-idézetek 
ennyi év után ma is korszerűek, olyan mértékben, hogy ezelőtt 50 évvel a mai értelemben meg sem 
érthették. Az új tudományos eredmények adtak lehetőséget racionális értelmezésére 
78. Vegyük kezünkbe a Bibliát, lapozzuk fel Mózes első könyvét,  „MELY A TEREMTÉSRŐL 

VALÓ KÖNYV", az írás megismerése után szintén megkérdezhető Mózes honnét szerezte akkor, 
az emberi tudás akkori szinvonalán az információkat? Mit gondolt konkrétan, amikor állításait 
leírta? Az idők folyamán egyes szavak jelentése is változott. A fordítások során változott-e az 
eredeti gondolat? Mint tudjuk azok a fordítások jók, amelyeket megért a fordító.  

Az írás terjedelme miatt azzal csak kivonatosan fog-lalkozom, azt javasolom a Kedves Olvasónak, 
vegye kezébe a Bibliát és olvassa el ezt a részt. Azonban ne akadjon meg az egyes szavakon, hanem 
a gondolatokat próbálja megragadni és értelmezni. 

Itt csupán néhány mondatot szeretnék idézni és né-hány megjegyzést tenni:  
- „Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet." A tör-ténelem során gyakran értelmezték a menny 

fogalmát az ég fogalmával. pl: felszáll a mennybe, vagy felszáll az égbe, stb. Ha ez így van akkor a 
Biblia első mondatát úgy is értelmezhetjük, hogy kezdetben teremté Isten az eget, és a Földet. De 
mai értelemben mi az ég? Feltehetően „a még sok titkot rejtő Univerzum". 

- „A föld pedig vala ékesség nélkűl való és puszta, és setétség vala....." 
- „És látá Isten, hogy jó volna a világosság, és elválasztá a világosságot a setétségtől." 
- „Azután monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a 

száraz..." 
- „A szárazt pedig nevezé Isten földnek: a vizeknek sokaságát tengernek....." 
- „Monda annakfelette az Isten: Hozzon a föld gyenge füveket, maghozó füveket, gyümölcsfákat, 

melyek az ő nemek szerint való gyümölcsöket hozzanak, ..." 
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- „Azután monda az Isten: Hozzanak a vizek úszó élő állatokat..." 
- „Azután monda az Isten: Hozzon a föld az ő nemek szerint való élő állatokat, barmokat, 

csúszómászó állatokat és földi vadakat az ő nemek szerint...." 
- „Azután monda az Isten: Teremtsünk embert a mi ábrázatunkra, és a mi 

hasonlatosságunkra26: 
Ha a Mózes első könyvében leírt teremtést megpróbáljuk összehasonlítani; az csaknem 

megfelel a mai tudományos felfogásnak. (lásd: e fejezet későbbi részében) 
79. Új elmélet, amely azt állítja, hogy az Ősrobbanáskor nem volt gömb alak, nem volt forgó mozgás, 

csupán egy egyszerű tiszta egydimenziójú energia vonal volt. Később két dimenziósnak látszott, 
előre és hátra mozgással, majd elnyerte az Univerzum 3 dimenziós lényét.  

Dejan Stojkovic az ősrobbanás első 
másodpercének ezredmilliomodik részéig 

számítva, amig az átlagos hőmérséklet 100 TEV-re 
le nem hűlt, az egész csupán 1-D-s vonal volt. Az 

idő előrehaladtával az 1 D-s szerkezet anyagot épít 
fel.  

Az elmélet gyenge pontja, hogy a fejlődés mögött meghúzódó mechanizmust nem sikerült 
azonosítani. Mi okozta az energiák fejlődését? Ponos modellekre van szükség. Stojkovic váznak 
tekinti, azonban a részletek kidolgozásra várnak folytatta Stojovivic. 

Nagyon sokan egyetértenek az elmélettel. 
Eddig kivonatos.  

Stojkovic írása alkalmas annak a hangsúlyozására, hogy az Új TF állításának megfelelően az 
Ős/energia mindennek az eredője és belőle épült fel hierarchikusan minden. Azonban a vonal elmélet 
leírásának megfelelő mechanizmusát, hogy mi okozta az energiák fejlődését és az energiák 
fejlődésének megfelelő modell készítését Stojkovic soha sem tudja kidolgozni, mert a leírásának és 
vázlatrajzának megfelelő valóság nem létezik. 

Az Új TF nem ért egyet a vonalból származott 
világegyetem elméletével. Nem ért egyett azzal, 

hogy az Ősrobbanáskor nem volt gömb alak, nem 
volt forgás, hogy csak előre és hátramozgás volt, 

stb., amelynek mechanizmusát, modellszerű 
levezetésének kidolgozását a Szerző a jövőtől 

várja.  
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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-VI/..k.~ köteteinek számozása 
I-VI. k...f. ~ fejezeteinek száma 
I-VI. k...o. ~ oldalának száma  
JIM/.. = Jegyzetek-idézetek-megjegyzések számai: pl.:JIM:38 Giordano Bruno. vagy lásd: JIM:2 
Herakleitosz, stb. 
 
További rövidítések:  
− Az Új TF köteteiben részletesebben olvasható:  
pl.: (Új TF. II. 5. f.) fejezetben vagy (Új TF.IV. 82-85. o.) oldalakon. 
− Ir: = Irodalomjegyzék szerint sorszámozott kötetében olvasható,  

pl.: (Új TF.I.M. Ir: 120./48. o.) = Irodalomjegyzék 
sorszáma = 120. Neumann János: Számítógép és 

az agy. 48. oldalán olvasható.  
− E kötetben az irodalomjegyzékében felsorolt könyvekből oldalszámra hivatkozással az idézetek vastag 
betűvel írva 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.  Címszavai és kiemelései vastag betűvel és vagy aláhúzással írottak. 
Absztrakt Reális Szubjektív Objektum, energiarendszerfolyamat (ERF-ARSZO). Önmaga számára Szubjektív 
Objektum = Szubjektum. Bármely létező /É/ megnevezésére alkalmas általános individuális 
összefüggésrendszer folyamat. Legfontosabb feladata a környezetekkel való együttműködés során a 
létszükséglet-folyamatainak megoldása. 
Az Új Természetfilozófia −az 1992-től kiadott köteteiben foglaltak szerint− felfedezte, hogy minden 
létező energiarendszerfolyamat – Absztrakt Reális Szubjektív Objektum (ERF-ARSZO), önmaga 
számára Szubjektív Objektum = Szubjektum. A megismerés új távlatait nyitotta meg.. 
Minden létező a saját környezetében egyedi módon működik. Sem a múltban-, sem a jelenben sem a jövőben 
nem létezik két tökéletesen egyforma létező, de, hasonló alapvető sajátosságokkal rendelkeznek.. Így Pld: Lét- 
működés- és szervezettségformáik végesek. Energiaváltozás hatására tárgyiasulva jönnek létre − és ± változnak. 
Változásuk végtelen folyamat.  
Az adott szükséglet kielégítésére működtetett technikai eszköz is létező, amely saját tudás képességekkel bír, a 
bele tárgyiasult, és tárgyiasított funkcionális tudás révén.  
Az ARSZO magában viseli története kozmikus útjának memorizálódott bélyegeit, eredményük a 
Szubjektum kozmikus kódja.  
Sokan, -átgondolatlanul- azt  szerették volna hinni, hogy az Ember a Természet felett áll és ilyen minőségben Ő képes vezérelni 
a Természetet. Azonban ez a vágyálom megdőlt. Az Ember és minden alkotása a Természet része. A környezetében létezik- és 
azzal együttműködve fejlődik. Ez az állítás nemcsak az Emberre, hanem minden ERF-ARSZO-ra  vonatkozik. Minden létező a 
Teremtő „Isten“ teremtménye: eközben a teremtésfolyamat során érdem szerint részesedik a Teremtőből, illetve az 
Ős/energiából 
Véges létformáik magukban hordozzák a végtelen létet. 

Bármely konkrét térben és időben elhelyezkedő 
ERF-ARSZO – környezeti együttműködés 
folyamattal összefüggő– tradícionális múlt 

láncolattal rendelkezik. Téridőszervezettség 
jelenfolyamatának „jelenpillanataiban“ kozmikus 
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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 létező 
téridőszervezettség pillanatáig elért természeti értelmének sajátos színvonalára és kényszer-folyamat hatására 
fejlődik tovább. Ebben a létfolyamatban a lét-, működés-, szervezettségformák és a funkció átmenetiek. Azonban 
a létezésük során alkotott tudás beépül a környezetbe is és a szükség mértékében terjedve túléli alkotóját.  
Az ERF-ARSZO egész rendszere kozmikus útján szerzett tudás-, képesség amely a jelen 
“téridőszervezettségfunkció pillanatának” folyamatában ± érték-többletet előállító rendszerként létezik tovább, és 
működik együtt környezetfolyamataival. A létezők története során az értelem és a képességek mind 
bonyolultabbakká válnak. A kialakult képességek kölcsönhatás változást érzékelni-, értékelni-, alkotni tudó 
képessége potenciális civilizációs energia. A szükségletek megoldása érdekében az ARSZO munkavégző 
képessége. 
A természeti értelem, −gondolkodás−gondolat−tudás−tudat−szubjektív aktivitás a jövő szolgálatában− a 
Szubjektum kritikus cselekvőképessége a létezés szorító viszonyai között. A 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 generálja, amelyek 
működtetése további értéktöbbletet állít elő a hasznosítás során.  

Dinamikus stabilitás: A létező (ERF-ARSZO) létfeltétele, hogy állandóan alkalmazkodjék a változó 
körülményekhez. Ugyanakkor valamennyi lényeges létfolyamatát megszakítás nélkül fenn kell 
tartania. Egyszerre kell változékonynak és stabilnak lennie. 

Emlékezet - emlékezésfolyamat: Minden -ERF-ARSZO-nak és minden rendszerkomponensének van 
memóriarendszere. A Szubjektum természeti értelme −a jelen-folyamatában− szükségletei szerint emlékezik. Az 
emlékezés, a jövő előfeltétele. A létezők létezésfolyamata az emlékezetükre épül. Nincs létező a 
szervezettségének megfelelő ismeret-, emlékezés-, természeti kommunikáció nélkül. 
A Szubjektum a kozmikus útján egymásra épült-, kapott-, és adott hatásinformációk emlékezetbe tárgyiasult 
része.  
A fénykép és minden emberi alkotás a természet létezőinek ember által meghatározott 
energiarendszerfolyamatba foglalása vagy kiegészítése. A Szubjektum korszerű folyamata −ennek 
keretében a kozmikus útja− során, minden rendszerkomponense és viszonya hierarchikusan 
egymásra épült emlékezet volt, amelyeket célszerű jövőbe vezető útján létszükséglete szerint 
hasznosított. 
Van az emlékezetnek egy önmagából eredő megmutatkozása is, amikor a memorizált emléket külső érzéklet nélkül jövő célú 
hasznosítás érdekében idéz fel a Szubjektum..   

Kérdés, hogy öröktől fogva emlékezik- és gondolkodik-e az anyag? Igen! Nemcsak az anyag, hanem minden szervezettségi 
szint minden funkciójú, minden létezője a saját szervezettségi színvonalán a funkciójának és kozmikus kódjának megfelelően. 

ENERGIA minden = ERF-ARSZO, = minden létező. Minden létezőnek jelentése van. Albert Einstein:. „Az 
energiának van tömege és a tömeg energiát képvisel. A kétféle megmaradási tétel helyett egy 
van /…/ a tömeg-energia megmaradásáé.” „Azért tartották olyan sokáig az energiát 
súlytalannak, mivel a neki megfelelő tömeg igen kicsiny.” (Új TF.I. M. Ir: 30/156-157 o.) 
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 = Az ERF-ARSZO vélt-, vagy valóságos létszükséglete. A célracionális „cselekvés” indítéka, 
iránya, feszültsége.   
ERF-ARSZO a korábbi írásokban mint ERSZF-ARSZO szerepelt, Azonban a tartalom rövidítését Dr Dudich 
Endre jogos javaslatára megváltoztattam =  ERF-ARSZO-ra. 
értékek: a jövőbe vezető utak letéteményesei; a jövő dominánsai a problémamegoldó értékalkotás és realizálás 
jövőt teremtő útján. 
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- az ERF-ARSZO-k értékviszonyai a létezési-, hatás- és változás viszonyok összességét átfogják; sajátosan az 
Embert is, annak minden értékével.  
- a Szubjektumok és környezeteik együttműködésének szabályozó eszközei.  
- A létszükséglet „közösségi” méretű eltérített kifejezője a „piaci” érték. A rendszer a saját létszükségletének 
megfelelő téridőszervezettségbeni értékviszonyt kénytelen összhangba hozni a közösség téridőben általánosított 
piaci értékviszonyával. 
érték- és értékítélet: összefügg azokkal az információkkal, amelyeket a környezetváltozás hatása nyomán a 
dolgok, a jelenségek az adott létező (ERF-ARSZO) érzékletében gerjesztenek. Amelyek alapján természeti 
értelme a vélt-, vagy valóságos létszükségletét –problémamegoldás útján– megformálja; a saját érdeke szerint. 
érték-kutatás általános elméleti dimenzióinak tisztázása nélkül nem lehet integratív szemléletet kialakítani. Az  
ERF-ARSZO-k „tisztánlátásához” szükség van az általános alapok megismerésére.  
értékszerveződés: Szubjektumokhoz kötött egyetemes mechanizmus. Önmegvalósításuk, mint legfontosabb 
értékük jelenti létük; értékfolyamatuk szubjektív kényszerválasztásos, jövőt alkotó vezérelvét. 
Az ERF-ARSZO a “belső” környezetének rendszerkomponensei feletti hatalmi szervezet. 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 ERF-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. Az érzékletek nyelvekben szimbolizáltak 
érzékelés: A létező (ERF-ARSZO) érzékszerveinek természeti értelmének és memóriájának képességei, 
valamint a Szubjektum−objektum relativitás /É/ határozzák meg a megismerés szubjektív képét alkotó 
lehetőségét.  
A szervezettség minden szintjén az ARSZO 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: Megértett hatásinformáció.  
fejlődés kényszer: A végtelen környezetváltozás, mint orientáló kényszerfolyamat, az ERF-ARSZO ± változás 
kényszerét is magával hordozza az ERF-ARSZO és a környezete számára. A környezetváltozás orientáló hatása 
és az ERF-ARSZO problémamegoldása örökölt ismereteihez képest a céljának megfelelő  értéktöbbletet is 
közvetít, stb.  
Univerzumunkban a Szubjektumok együttműködő rendszerfolyamatai a fő termelő erők és a fejlődés 
letéteményesei. A munkájuk eredménye önmagukba és környezeteikbe tárgyiasul. Az érintettek helyzetváltozása,  
további láncreakció szerű  változások forrását képezi. A kozmikus kódjaikban és a környezeteikben 
memorizálódott természeti értelem és a működés technikája a helyzetváltozás következtében jelentkező 
létszükséglet formájában  kényszeríti a Szubjektumokat létszükségleteiknek teljesítésére.   
A szükséges változásnak megfelelően  a megváltozott feladat elvégzéséhez a természeti tudás és képesség 
kiegészítésre szorul a feladatot az értelem oldja meg. Az új technika a Szubjektum cselekvő szerveinek szükség 
szerinti kiegészítése. 

A feladatot a természeti értelem oldja meg a 
Szubjektum cselekvő szerveinek szükségszerű 
kiegészítésével. Ezek tárgyiasulási folyamata a 

fejlődés. A feladat végrehajtása érdekében 
felhasznált technikai eszköz a belé tárgyiasított 

tudás-képességgel bír. 
Minden létező magán viseli a kozmikus útjának értéktöbbleteit. Eredényük a  Szubjektum jelenfolyamatának 
mindenkori kozmikus kódja. 
 A változás újabb és újabb hatásinformációk ± helyzetváltozással együttjáró ingerek és további változások 
forrása, amely láncreakció szerint terjed 
Szubjektivált folyamatban a fejlődés terméke mind önmagába, mind a környezetébe memorizálódik. A természeti 
értelem, a memória és a korszerű működés technikája segíti a Szubjektumot létszükségletének teljesítésében.  
genetikai tradíció, ld.: információ örökletes /É/. Jelenbe integrált összessége a létező kozmikus kódja /É/. 
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gravitáció: térenergia, amely az Ősenergia végtelenségével egyidős; az energia elválaszthatatlan 
tulajdonsága. A gravitációs kölcsönhatás energia-tömeg-függő mértékben minden szervezettség minden 
létezőjére hat.. Univerzumunkban a rendszer−rendszerkomponens (önmaga számára Szubjektum) 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 kozmikus világban tapasztalhatók. Az Ősszubjektumban-, az EGY rendszerben 
éri el az energiasűrűség és a gravitáció stb. maximumát amelyek előidézik az antigravitációs Ősrobbanást.  
Halmaz: Georg Cantor megfogalmazása szerint a halmaz “ a dolgok egészként elgondolható, felfogható 
összessége”. Ez tartalmában a rendszer-nek felel meg. 
hatásérzékelés: Minden hatás jellegzetes hatásinformációt tartalmazó energia.  

Környezetváltozás, helyzetfelmérés, összefüggés-
keresés, összehasonlítás, helyzetkép, 

következtetés. A Szubjektum jelenfolyamatának 
„jelenpillanataiban” külső- és belső környezeti 
információ, amely létszükségletet indukál és 

kommunikációra ingerel. 
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  viszonyban fordulhatna elő, de az nem véletlenszerű, 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 Szubjektum−objektum relativitás /É/ az oka. A megfigyelt 
objektumok saját helyzetekkel összefüggő létszükségletekkel és működési szabadságfokkal rendelkeznek − 
amelynek jövőjébe a külső szemlélőnek nincs pontos belelátása. Az ilyen megnyilvánulásuk ok-okozati és nem 
kaotikus. (Új TF.V. 12. f.) 
kommunikáció: Olyan az ERF-ARSZO-k olyan együttműködése, 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. 
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~ külső: A térnek- az időnek- a szervezettségnek az a része, amelyben az ERF-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, 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.. 
~ 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 ismeretek-, mind újabb, fejlettebb és 
bonyolultabb, –szervezettebb– rendszerek alakulnak 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 ERF ARSZO jelenpillanatáig tartott története önmaga és környezeti múltja 
együttműködésének jelenbe integrált tapasztalatairól, szervezettségi szintjéről. Funkció, lét- működés- és 
szervezettségformák, természeti nyelvek, környezeti helyzetek, stb., stb. Minden létező minden jelenpillanatában 
ezt a kincset kapja a múlttól örökbe. Természeti értelme munkájának segítése a jövő érdekében. Az ARSZO 
egésze tárgyiasult memória, amely jövő kezdeti feltétele.  
kozmikus út: Univerzumunkban minden létező szervezettsége Ősszubjektumunkig vezethető vissza. 
Ősszubjektumunk Ősrobbanásától bármely ERF ARSZO jelenpillanatáig szerveződött sok áttételes út.  
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) 
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 Bohr−Kramers−Slater elmélet- Később Heisenberg és Max Born értelmezésével szemben az 
energia megmaradást bizonyította: “Bay Zoltán elektron−foton ütközésben az energia és lendület 
megmaradásának pontosságát még százszorosra 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! A magyar Bay 
mérése az energiamegmaradás törvényének legpontosabb igazolása.” (Új TF.I./M. Ir: 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: a végtelen Teremtő, amely létezőben = létformában = környezeti funkcióba tárgyiasult 
individuális 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 környezetből érkező együttműködő energiák hatására formálódik minden ERF-ARSZO minden 
sajátossága a rendszer önszabályozása keretében. A létező jövőbe tartó jelenfolyamata 
(téridőszervezettségfunkció-folyamat). A változó környezethez való szüntelen viszonyulás  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 ERF-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.  
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~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 
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 azt közvetítő komplex természeti nyelvek és szervezettségük a 
genetikai tradícióval együtt fejlődtek a maguk fejlődési „útvonalán” a korszerű ERF-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 = ERF-ARSZO. Univerzumunkban minden rendszerkomponens−rendszerfolyamat = önmaga genetikai 
tradíciója. ERF-ARSZO egyed. Egymástól és folyamatában önmagától is különböző. A külső és belső 
környezetváltozás hatására kényszerpályásan, szünet nélkül működik, változik, A létező eközben energatikai 
egyensúlyra törekedik. A belső stabilitás és a külső energiákkal való összhang állapota felé. Azonban a 
környezetváltozás folyamata folytonosan megzavarja az egyensúlyt, az ERF-ARSZO-t  működésre kényszerítve.  
Egységes rendszerfolyamat; az adott tér-, idő-, szervezettség sajátosságait tükrözi. A létező önmaga számára 
Szubjektum, minden más számára objektum. A környezetekkel való együttműködése során érvényesül a 
Szubjektum − Objektum relativitás /É/. Az Ősszubjektum Ősrobbanása óta tartó változásfolyamat következtében 
tárgyiasult –létezéstényezői által közvetített– korszerű eredmény.  
Minden tradíciós döntési láncon más-más ERF-ARSZO-k alakultak ki a maguk lét- működés- és 
szervezettségformáikkal, komplex természeti értelmükkel, -természeti nyelveikkel, -természeti kommunikációikkal 
létszükséglet folyamataikkal, szubjektív aktivitásukkal, saját környezeti együttműködés folyamataikban a 
kozmikus útjukon a téridőszervezettség folyamatban létrejött kozmikus kódjukkal. 
Mindezek 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. 
Schrődinger…≈: Minden: részecske is, hullám is. Ez a részecske-hullám dualitás. Azonban minél 
jobban megközelítésre kerül a fénysebesség, annál inkább hullám. Ha túllépi a fénysebességet, 
megszűnik a fénysebesség. 
~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 érvényesít. 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.   
mikro−makro 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 Új TF. I.M. Ir: 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..." (ÚjTF. I.M. Ir: 
164/185-186. old.). 
Működés: A Szubjektum 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, 
szervezettségi küszöbszintjeiből álló tényanyag alapján lehet következtetni. A többi, ezeken alapuló hozzágondolt 
következtetés. Azonban a tényelemek mozaikszerű összeillesztése is segít a megoldáshoz.. 
~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 szervezettségi szintekkéntként létezik az Ómega-Alfa vég és 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, (Új TF. 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 pillanatról−pillanatra 
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.  
létszükségletakció, reakció-akció: 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. 
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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. 
A rendszer a rendszerkomponensek feletti hatalmi szervezet 
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. 
rendszer−rendszerkomponens 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 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 Új TF.I.M. Ir: 92. 4.f.).  
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 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.  
Szubjektum−objektum 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 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. 
a végtelen Teremtő a LÉT= Isten = Ősenergia:, amely a létezőkben létformákban = környezeti funkcióba 
tárgyiasult individuális energiarendszerfolyamatban ERF 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. 
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: 
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korpuszkulák, 
elemi részecskék, 
elemek, 
szervetlen vegyületek, 
szerves vegyületek, 
biológiai élet domináns /növények, állatok, Ember/ 
stb. 
(II/7. f.): A szervezettség „genetikai” ismérvei. 
~alkotás és tervezés módszere: Minden létező és viszonya az Ősenergiából ered. Az ERF 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.  

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 

ERF-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”. 
~értelmes létezői: A legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig –funkciójának és szervezettségének megfelelő 
színvonalon– minden létező értelmes. A Természet hierarchikus rendjében az értelem működése Szubjektumhoz 
kötött Új TF.I.M. Ir: 90./1-2. f.). Az Új TF köteteiben gyakran használtuk a “természeti értelem” megnevezést, mert 
struktúrája komplex felépítésű.  Univerzumunkban nem létezik ERF-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 ERF-ARSZO-k és a megfigyelt 
külső- belső környezeti objektumok viszonyában tapasztalható jelenségvilág ilyenségei minden létezőre 
érvényesek; azok lét-, működés-, szervezettségformájától- és méretétől függetlenül. Pl. ilyen: Univerzumunkban a 
hőmérséklet és szervezettségi szintek-, a természeti szelekció és kiválasztás, vagy ennek keretében emberközeli 
példákkal: az immunrendszer és más szabályozók működése. Ilyen pl.: az ártér-, a napfény-, hőmérséklet- a 
mélység- és magasságfüggő állat- és növényvilág, a biológiai létezők élelemfüggő gyakorisága, stb., stb.  
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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 ERF-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  
~civilizációs energia: ld. Civilizációs energiánál.  
~értelem - tudás - tudat: A természeti értelem-, a természeti nyelvek és a természeti kommunikáció szorosan 
összefüggenek a létező működésével A Lét funkcióba tárgyiasult individuális energiarendszerfolyamat ERF-
ARSZO. Minden tárgyiasult energia a környezetében betöltött feladatkörének −funkciójának− megfelelő 
természeti értelemmel rendelkezik, amely a létező kozmikus útján újra és újra ponosított egyedi alkotás.  
Az értelem elválaszthatatlan a funkcionális rendszertől és a környezeti értelemmel való együttműködéstől. Kritikus 
problémamegoldó és cselekvő-képessége létezése érdekében és viszonyai között. Az Univerzum Ősrobbanását 
követően energiatárgyiasult és tárgyiasuló rendszerkomponens-rendszerfolyamatok környezetsajátos működése 
során alakult ki. Nem az adott létező egyedi alkotása, hanem a kozmikus úton kialakult, a mindenkori kozmikus 
kódban tárgyiasult és a létező létezése során létrehozott alkotások értéktöbbletét is tartalmazza. 
A természeti értelem megismerése a lét-, működés-, és szervezettség formáinak, valamint a környezetében 
betöltött funkciójának megfelelő tudássá válik, gyakori ismétlődése tudatosul. 
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 téridőszervezettségfunkció-folyamat által megszabott, de önmaga 
által kialakított létszükséglet és környezeti együttműködés fejlesztettek ki és fejlesztenek tovább 
problémamegoldás céljából. (8. f.)  
Minden létező-, létezés-, viszony- és hatás- emlékezetében 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 létező természeti értelmének bővített újraelőállítása. A természeti értelem az alkotás mindent átható 
energiája. 
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. Új TF. I.M. Ir: 89./2. f.).  
∼ fejlődés törvénye: A létezésfolyamatban a környezetváltozás hatására a korábbi rendből ± értéktöbblettel 
növelt korszerűbb rend keletkezik. 
~kommunikálás: létfeltétel. A természeti értelem-, a természeti nyelvek és a természeti kommunikáció szorosan 
összefüggenek egymással. 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  környezeteikben funkciót ellátó; külső- és belső környezettel rendelkező-, 
természeti értelemmel tárgyiasított ERF-ARSZO-k. Környezeteikkel együttműködő rendszerkomponens 
energiarendszerfolyamatok.  
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A létezés alappillérei. Önmaguk számára  Szubjektumok, minden más számára Objektumok. A külső környezet 
orientáló befolyása alatt, hatásinformáció segítségével működnek. Az adott Szubjektum rendszerkomponensei 
felett álló orientáló hatalmi szervezet.  
Minden létező a sajátosságainak megfelelő jelentést, hatásinformációt hordoz. 
~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.  
~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” . 
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.“ Új TF. I. 
M..Ir: 102  
~ 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. 
- nézőpont = Szubjektum a maga külső- belső környezeteivel és rendszerkomponenseivel. 
    - nyelvek: Létezők nélkül nincsenek nyelvek. Az egyes létezők különböző természeti nyelveit az különbözteti 
meg egymástól, hogy téridőszervezettség helyzetüknek-, a környezetükben betöltött funkciójuknak megfelelően 
sajátosan más-más a jelrendszerük, és azok kifejező képessége is más.  
  A természeti nyelvrendszerek a természeti kommunikációt szolgálják. Elválaszthatatlan követelményük, hogy a 
kommunikálók  megértsék egymást. Minden létező belső környezetével a saját egyedi nyelvén kommunikál, külső 
környezetével a kozmikus útján egyeztetett környezeti nyelven. 
   Kommunikációk céljára hivatott jelrendszerek – nyelvi közösségekben érvényesülnek. Univerzumunkban az 
Ősszubjektumtól tartó kommunikálás ok-okozati fejlődése során érték el korszerű szervezettségüket. (9-10. f.). A 
természeti értelem-, a természeti nyelvek szorosan összefüggenek egymás működésével; az adott létező 
működését segítik elő. 
 Akár élő-, akár élettelen;  minden célszerűen   tárgyiasult energia. Egyediségük szerint léteznek. Kozmikus 
kódjuk szerinti természeti értelemmel rendelkeznek, energianyelven kommunikálnak. Környezeti múltjukban a 
környezetükkel egyeztetett közös “szókincs” és természeti nyelvek közvetítésével. Amelyek benne vannak a 
Szubjektum múltjából  a jövőjébe tartó rendszerfolyamatában                                                                                   
teremtés: ld.: alkotás és tervezés módszere. 
térenergiák: a térenergiákat Szádeczky-Kardoss Elemér A jelenségek univerzális kapcsolódása c kötetének Új 
TF.I.M.Ir:122-123. k. oldalain Márföldi Gábor térkvantumoknak nevezi és részletesen bemutatja azokat) Az 
energia természetes állapota, a mozgás adja tömegüket. 
térfolyamat: ld.: időfolyamatnál. A létezők belső környezetei- és környezeti rendszerkomponensei térfolyamattal, 
időfolyamattal, szervezettség-folyamattal működnek, és viszont. 
téridőszervezettségfunkció folyamat, “pillanat”: Minden létezés téridőszervezettségfunkció folyamat, amely a 
létező szükségszerű létezésével együtt jön létre és létezése során létszükségszerűen formálódik. A tér „az időben 
együttlétezők” egymásmellettiségének, az idő „a térben együttlétezők” egymásra következésének, „a 
szervezettség a létezők kozmikus útjukon elért egymásra-épült értelmes bonyolultsági színvonalának” rendje. A 
funkció minden létező saját környezetében betöltött feladat rendszere, illetve annak megnevezése.  
 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 folyamat. A “téridőpillanat” csupán jelkép, a folyamat egy pillanatra sem áll meg. Nem létezik 
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“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.  
~  történelem: az események megtörténte. A tudás növelése iránti törekvés végtelen folyamata.  
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 ERF-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 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 tárgyiasulva szerveződött 
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, Világegyetemünk és Univerzumunk 
fogalmát.  
A Világmindenség és a Világegyetemünk generatív univerzális alaprendszere végtelen Ősenergiarendszer 
szerveződés folyamat a maga rendszer-komponenseivel-, változásfolyamatával, szervezettségi köszöbszintjeivel. 
Univerzumunk a Világegyetemünknek csupán részét képezi. (Új TF.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.). 
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IRODALOMJEGYZÉK (Ir.) 
 
Az irodalomból szándékosan kigyűjtött sok részlet, a megelőző tudás kapcsolatos eredményeit és 
eredménytelenségét hivatott bemutatni. A mások által megoldani szándékolt, de nem tudott 
problémaköröket az Új Természetfilozófia-felfedezett igazságokkal próbálja megfejteni 
vitathatatlan eredménnyel.  
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 
megmutatták a múlltat, jelent, jövőt, amelyek biztatást adtak e munka megírásához.  
A szövegben szerző szerint nem említett könyvekre is utalás tálalható. Az ismereteket pozitív- és 
negatív- következtetésekkel, esetleg átrendezve, vagy figyelmen kívül hagyva hasznosítottam. 
Megjegyzés: A Szerzők neveinek betűrend szerinti sorrendisége csak a 165 sorszámig pontos. Utána e pontosság és a 
hivatkozások számszerű megtartása érdekében a tartalomjegyzék további részében a Szerzőt és címet keresni kell. Ezek 
azonban a könyvben rögzített hivatkozásoknak megfelelnek. 
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