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Verklaring van de functiewijze van systeem Hegel:

Mithilfe van grote driehoek men kan zelf door de niveaus de wetenschappelijke universele systeembe
weging Hegels: In het midden van klik = niveau meer hoogst sprong. De zij driehoekenpers = niveau
gaat meer diep. Het geheel is met drie richtingen zelf een het verdelen boom, herhaalde pers het centrum
zo altijd tot het begin opnieuw leidt. Acht kleuren merken de verschillende niveaus. De aanvang van het
negende stadium de kleuren herhaalt zich. De gebieden met vraagtekens wijzen op uitbreidingen, die wij
maakten.

Het centrum van de driehoek is in elk geval dat huidige waaier van onderwerpen.

Één selecteert het functierecht naast de driehoek “bijdragen” aldus komt één aan bij “bijdrageoverzicht”
geschikt het huidige onderwerp, voor alle bijdragen, artikel, besprekingen o.VE. zijn vermeld. Deze
kunnen door dan klikken om worden geopend.

Als er geen bijdrage toch tot het huidige onderwerp is, dan springt men automatisch aan het volgende
hogere onderwerp, zijn aanwezig aan welke bijdragen.

(kraan: Veranderingen voor druk van “F11” op het toetsenbord aan de kadergrootte.)

Over nota’s, vragen, artikelen enz… de gebruiker wij zijn tevreden!

Gelieve te kondigen u ons aan voordoende fouten!!

Het boekingangen van de gast zonder aankoop aan Hegel of onze kant worden geschrapt.
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