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MODELLEZÉS ÉS A MARSLAKÓK  

A fény néha  

golyóként viselkedik,  

de nem golyó; 

hullámként terjed,  

de nem hullám; 

Egyszerre golyó is és hullám is, 

Egyszerre egyik sem.  

Akkor mi is a fény? 

 

A fény:  

ÉPPEN OLYAN = THATAGATA, 

mint a fény 

 

Értelmezés /Marx György/: 

Marslakó a Földön 

 

Matematika: 

      Függvény =  

      Értelmezési tartomány + leképezés 



Nem fiziológiai értelemben  

de reflex-szerű, automatikus emberi magatartás 

• Új információk, tények 

• Nem illeszthető be a jelenlegi képbe 

• Statisztikailag bizonyított eredmény, bizonyításra törekvő kreatív, 

progresszív kutatók 

• Automatikusan, érdemi vizsgálat nélkül elutasítják az ortodoxiát 

képviselő kutatók 

• Rögzült normák, hiedelmek, paradigmák alapján 

• Üldöztetés: Kigúnyolás, fenyegetés, állásvesztés, bántalmazás, 

halál 

• Minimális segítségkérés elutasítása a hivatalos tudomány ortodox 

képviselői részéről 

• Hivatali procedúrák hangsúlyozása <-> kreatív kutatás 

Főleg az angolszász világban ismert fogalom 

  Magyarul: A FELISMERÉS megelőzte a korát 

USA: törekvés a reflex elkerülésére 

 A SEMMELWEIS-REFLEX  



VÉDEKEZÉS A SEMMELWEIS REFLEX ELLEN 

Semmelweis-reflex elleni védekezés: tudatosítani, hogy  

 

            1) LÉTEZIK az S-Reflex (pl. Varga Dombi előadása) 

 2) NYITOTTSÁG 

 3) AZ ISMERETLEN TÖBB, MINT AZ ISMERT  

 4) PÉLDÁK 

 5) ELVAKULTSÁG helyett a SZELLEM NAPVILÁGA 

 5) Vizsgálat nélküli elutasítás megkérdőjelezése: 

                vajon S-reflex van-e a háttérben ? 

 

SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ 



ÉRTELMES ÉS JÓ SZÍVVEL ÍRT 
His Holiness the Dalai Lama: 

The Universe in a Single Atom: 
The Convergence of Science and Spirituality  

Morgan Road Books, New York, 2006  

   „I have often wondered about the interface of 

key Buddhist concepts and major scientific 

ideas. This book is the result of that long period 

of thinking and the intellectual journey of a 

Buddhist monk from Tibet to the world of bubble 

chambers, particle accelerators and fMRI. … 

Science and spirituality have the potential to be 

closer than ever, to help humanity… May each 

of us, as a member of human family, respond to 

the moral obligation to make this collaboration 

possible. This is my heartful plea.” 

  

„Ha tökéletesen meg szeretnénk ismerni akár egyetlen atomot is, akkor ismernünk kellene valamennyi 

összefüggést, ami ezt az atomot a Világegyetem valamennyi jelenségével összekapcsolja”   
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Egy 

Reflexió 7 

Kettő 
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Ötödik fejezet: 
Evolúció, karma  

és az érző lények világa 
- Értelmes kritika  
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BIOLÓGIAI EVOLÚCIÓ 

Evolution is the process of change  

in all forms of life over generations, and  

evolutionary biology is the study of  

how evolution occurs. 

Biological populations  evolve through genetic 

changes that correspond  to changes in 

the organisms' observable traits.  

Genetic changes include mutations, which are  

caused by damage or replication errors in an  

organism's DNA. As the genetic variation of a  

population drifts randomly over generations,  

natural selection gradually leads traits to 

become  more or less common based on the 

relative  reproductive success of organisms 

with those traits. 

Értelmezési tartomány:  
Élőlények generációi 

Hozzárendelés: 
Véletlen mutáció 

Természetes szelekció 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Population
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetics
https://en.wikipedia.org/wiki/Organism
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenotypic_trait
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutations
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_variation
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_drift
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_selection
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_selection
https://en.wikipedia.org/wiki/Reproductive_success
https://en.wikipedia.org/wiki/Reproductive_success


EVOLÚCIÓS BIOLÓGIA 

Kulcsszavak:  
Változás 

Öröklődés 
DNS 

Biodiverzitás 
Fajok 

Organizmusok 
Molekulák 

 
LUCA 

3,5-3.8 milliárd éve 
355 ősgén 

 
Fajok keletkezése 

Fajok kihalása (+99 %) 
Fajok átalakulása 

Morfológiai, biokémiai 
 

Ch. Darwin: A fajok eredete 
Mutáció és  

természetes szelekció 

Kritika:  
Kiterjesztése az emberi 

társadalomra: fajelmélet 
Véletlen mutáció?  

Szerelem, ősvarázslat? 
Természetes szelekció? 

Társadalmi szelekció? 
Együttérzés, szeretet? 

Emberi társadalom: fordított! 



EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Kulcsszavak:  
Rabok dilemmája 

Együttműködés ára 
Árulás bére 



EGYÜTTMŰKÖDÉS EVOLÚCIÓJA 



EGYÜTTMŰKÖDÉS EVOLÚCIÓJA 

Az együttműködés evolúciója nélkül leromlik a 
populáció (társadalom), az együttműködők (C ) helyett 
elszaporodnak a defektorok (csalók/árulók) (D). 



EGYÜTTMŰKÖDÉS EVOLÚCIÓJA 1-2. 

M. Nowak az együttműködés 
evolúciójának  5 főbb 
kategóriáját különbözteti meg: 

1. Szemet szemért, fogat fogért,          
  hajlammal a megbocsájtásra 
  (direkt reciprocitás, TIT for TAT) 

2. Haverok összefogása, 
   kaláka és tekintélyelv 
  (indirekt reciprocitás) 



EGYÜTTMŰKÖDÉS EVOLÚCIÓJA 3 -4 . 

3. Térbeli elkülönülés 

4. Többszintű (csoport) szelekció 



EGYÜTTMŰKÖDÉS EVOLÚCIÓJA 5. 

5. Rokonok szelekciója 



Részletek: Scheuring István  

Együttműködés mérlegelés nélkül:  
miért törődünk mások gondolkozásmódjával is,  

és nem csupán a cselekedeteikkel? 

6. Azonos értékrend 



Együttműködés mérlegelés nélkül:  
miért törődünk mások gondolkozásmódjával is,  

és nem csupán a cselekedeteikkel? 



ÖSSZEFOGLALÁS: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EVOLÚCIÓJA 

Az együttműködés evolúciójának 
5 fő módja van (M. Nowak szerint) 

1. Szemet szemért, fogat fogért, megbocsájtás 
  (direkt reciprocitás, TIT for TAT) 

2. Haverok összefogása, kaláka és tekintélyelv 
  (indirekt reciprocitás) 

Az együttműködés evolúciója nélkül leromlik a 
populáció/társadalom, árulók/defektorok dominánsak. 

3. Térbeli elkülönülés 

4. Többszintű (csoport) szelekció 

5. Rokonok szelekciója 

Legújabb vizsgálatok: van egy  6. lehetőség is 

6. Azonos értékrend 


