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 Az előadók a 2009. október 30-i Új Paradigmák-Új Gondolkodás konferencia 
résztvevői, valamint Az új világelmélet című meta-könyv („gömbkönyv”) szerkesztői és 
szerzői. Az előadások sorrendje így a metakönyv felépítését követi. Ennek megfelelően a 
tervezett, egymást követő workshopok (tematikus blokkok) a könyv szerkezetéhez 
igazodnak. Mindegyik workshopban a hangsúly azon lesz, hogy az egyes tudományos 
területeken milyen új paradigmák jelentek meg és ezeket hogyan értelmezzük az 
egyesített elmélet megfogalmazása szempontjából.  

Kérjük, hogy mindenki jelölje meg, hogy melyik workshopban szeretne előadást 
tartani. Természetesen minden workshopban lehetőség lesz a dialógusra, vitára.  

RÉSZLETES PROGRAM: 

2010. május 29. szombat:  
8.30-9.50: regisztráció 
9.50-10.00: megnyitó (Babics Csaba) 
10.00 Az új világelmélet lehetőségei (bevezető tézisek) Varga Csaba 
10.30 I. Workshop 

Az egyesített elmélet építőkövei és az új megismerés módszertana 
Ez a témakör Az új világelmélet c. könyv következő fejezeteit érinti: 

1. Bejárat az új valóság-tudatba és valóság-tudatképbe 
2. Az egyesített elmélet építőkövei 

2.1. Alapelméletek 
2.2. Szupraelméletek/csúcselméletek 
2.3. Metaelméletek, metarendszerek 
2.4. Az alapfogalmak és csúcsfogalmak 

3. A többszintes valóság/tudat és az egyesített elmélet kapcsolata 
3.1. A megfigyelő és megfigyelt kapcsolatának alternatívái 



3.2. A sokszintes, sokvektoros valóság és tudat alternatívái 
4. Az egyesített elmélet meta-megismerési módszertana 

4.1. A pretudományos megismerés 
4.2. A tudományos és poszttudományos megismerések 
4.3. A művészi és spirituális megismerések 
4.4. Az egyesített metamegismerés és a megismerés 

szupramódszertana 
 13.00-14.00: ebéd 
 14.00-19.00-ig: az előadások folytatása 

14.00 II. Workshop 
Az egyesített elmélet általános filozófiája és ennek fontosabb területei (I. 
rész) 
Ez a témakör Az új világelmélet c. könyv következő fejezeteit érinti: 

5. Az egyesített metaelmélet általános filozófiája 
5.1. Az új tudat/világelmélet kardinális tézisei 
5.2. Metavalóság és metatudat 
5.3. A többszintes, személyes és kollektív valóságtudat 

lépcsői 
6.  Az új, komplex világelmélet részletes leírása 

6.1.  Az egyesített elmélet a személyes (belső) tudatról 
6.2.  Az egyesített elmélet a fizikai-anyagi valóságról 
6.3.  Az egyesített elmélet a személyes tudásról 
6.4.  Az egyesített elmélet a személyes poszttudatokról 
6.5.  Az egyesített elmélet a különböző valóság/tudati 

szinteken belüli és közötti  váltásról 
6.6.  Az új világelmélet kettős magja, a 

metatudat/metaember filozófiája 
6.7.  Metaelméleti összegzés 

 
20.00: Kötetlen beszélgetés és vacsora a résztvevők számára 

 
2010. május 30. vasárnap: 
 
 09.00-13.00: előadások 
14.00 III. Workshop 
Az egyesített elmélet általános filozófiája és ennek fontosabb területei (II. rész)  
Ez a témakör Az új világelmélet c. könyv következő fejezeteit érinti: 

5. Az egyesített metaelmélet általános filozófiája 
5.1. Az új tudat/világelmélet kardinális tézisei 
5.2. Metavalóság és metatudat 
5.3. A többszintes, személyes és kollektív valóságtudat 

lépcsői 
6. Az új, komplex világelmélet részletes leírása 

6.1. Az egyesített elmélet a személyes (belső) tudatról 
6.2. Az egyesített elmélet a fizikai-anyagi valóságról 
6.3. Az egyesített elmélet a személyes tudásról 
6.4. Az egyesített elmélet a személyes poszttudatokról 

6.5. Az egyesített elmélet a különböző valóság/tudati 
szinteken belüli és közötti váltásról 



6.6. Az új világelmélet kettős magja, a 
metatudat/metaember filozófiája 

6.7. Metaelméleti összegzés 
 

 13.00-14.00: ebéd 
 

14.00 IV. Workshop 
Az egyesített elméletekből következő új világprogramok 
Ez a témakör Az új világelmélet c. könyv következő fejezeteit érinti: 

7.0. Az egyesített elmélet alapján az új világprogram 
fontosabb tézisei 
 7.1. A személyes tudat lehetőségei és programjai 
 7.2. A lokalitások, nemzetek, kontinensek 

tudatszintjének lehetőségei és alternatívái 
 7.3. Az emberi társadalom és a világszerkezet szintjén 

a szellemi, erkölcsi, vallási lehetőségek és programok 
 7.4. Az új világ teremtése és a feladatmegosztás 
8.0. Az új világ/tudatelmélet áttekintése, megértési 
alternatívái, továbbgondolási  lehetőségei 

17.00: vita, zárszó (Gábor Yvette) 
 

További információk: www.paradigmakutato.hu, www.metaelmelet.hu  
 

http://www.paradigmakutato.hu/
http://www.metaelmelet.hu/

