Evide ON: Și virtualitatea apare
de Corrado Malanga
În lucrările precedente am evidențiat că modelul evideonic reprezintă o cheie
de lectură universală, care a putut explica natura particulelor subatomice, reușind
însă să descrie și natura universului în mit. În acel context, relaționasem mitul cu
lumea ebraică a Torrei. Însă toate miturile conțin aceleași informații, care se
verifică, dacă sunt analizate din punctul de vedere al simetriei. Simetria universului
este singurul parametru care există. A reduce orice manifestare a universului în
termeni de simetrie înseamnă a porni de la diferite modele descriptive, dar a le
readuce mereu la o viziune unică, care este reprezentarea Evideonului. Deci, putem
găsi Evideonul în toate lucrurile manifestate, dar și în cele care nu sunt
manifestate. Acolo unde această simetrie nu este respectată, putem presupune că
descrierea modelului care ne apare în fața este cu siguranță eronat.
Lucrând cu acest concept simplu, putem verifica toți parametrii universului
nostru și putem descoperi dacă există erori în descrierea hărții teritoriului.
În acest articol vom furniza exemple aplicate lumii virtuale și vom descrie
geneza acesteia, pornind de la mit și ajungând la entropie, care este reprezentarea
măsurii Conștiinței.

I CHING
I Ching este un sistem de divinație chinezesc extrem de vechi.
I Ching a fost introdus în Europa de Gottfried Wilhelm von Leibniz, în
cartea sa din 1697, “Novissima Sinica (Ultime notizie dalla Cina)”. Leibniz a văzut
în acel simbolism (linie întreruptă = 0, linie continuă = 1) un exemplu perfect de
numerotare binară, așa cum a și ilustrat în 1705, în textul “Spiegazione
dell'aritmetica binaria”. Sistemul numeric pozițional în bază 2 sau în notare binară,
așa cum bine se știe, va fi redescoperit în sec. XIX de George Boole.
Cel care a inventat acest sistem de divinație, numit și "al mutărilor sau al
schimbărilor", credea că principiile Yi Jing-ului și-ar fi tras originea de la
legendarul erou Fu Hsi (伏羲 Fú Xī). Această tradiție îl vede pe acesta ca pe unul
dintre primii suverani ai Chinei (date tradiționale - n.a.), căruia i-ar fi fost revelate
trigramele (八卦 bā gùa) în mod supranatural. Pornind de pe timpul lui Yǔ cel

Mare (禹 Yǔ), trigramele fuseseră dezvoltate în hexagrame (六十四卦 lìu shí¬ sì
gùa), care fuseseră înregistrate în scrierile lui Lian Shan (連山 Lián Shān, numită și
Lia Shan Yi). Lian Shan, care în chineză înseamnă "munți neîntrerupți", începe cu
hexagrama care în prezent este n.52 (艮 gèn), care reprezintă doi munți, unul
deasupra celuilalt, și care este considerată ca stând la baza numelui textului.
Așa cum știm aproape cu toții, I Ching ar fi primul exemplu de cod binar din
lume, descris cu ajutorul unor linii întrerupte și continue succesive. Linia întreruptă
și cea continuă reprezintă cele două valori ale dualității și secvența celor două linii
descriu realitatea virtuală. Linia Yin (cea întreruptă) și Yang (cea continuă)
formează trigrame care apoi vor da naștere la hexagrame. Cele 64 de hexagrame
(63+1: numărul de arhetipuri conform formulei generale 3n+1) descriu tot ceea ce
există, iar prin intermediul unui mecanism de modificare, și schimbarea. Dintre
cele 6 linii care formează hexagrama, doar a treia și a șasea se pot modifica și vom
vedea că acest aspect al oracolului este inclus în descrierea evideonică a structurii
universale. În realitate, vectorii 3, 6 și 9, caracterizează proprietățile axei energiei
din Evideon, care este unica axă ce poate avea variații (Vezi Evideon 3, de același
autor).
Trigramele obținute cu acest sistem sunt 8 și sunt prezentate în continuare cu
semnificațiile lor alegorice și arhetipice:
Trigrame
☰
☷
☳
☵
☶
☴
☲
☱

乾qián
坤k nū
震zhèn
坎kǎn
艮gèn
巽xùn
離lí
兌duì

Cer 天
Pământ 地
Tunet 雷
Apă水
Munte 山
Vânt風
Foc火
Lac 泽

Și mai trebuie subliniat faptul că aceste trigrame au fost asociate cu pozițiile
spațiale și culorile fundamentale. În ceea ce privește atribuirea culorilor
trigramelor, este ușor de observat cum diferiți autori, în mod arbitrar și fără nicio
regulă aparentă, au cuplat culori și trigrame, după cum se poate vedea din simpla
analiză a acestor două imagini pe care le prezentăm în continuare:

Însă acum suntem capabili să cuplăm corect semnificațiile, culorile și
pozițiile trigramelor în lumea evideonică, utilizând și codurile binare cu care
diferitele culori au fost relaționate în mod corect în lumea informaticii. În plus,
putem observa cum anumiți studioși au relaționat trigramele cu forma cubului,
unde vârfurile reprezintă și culori. În plus, aceste poziții ar fi ocupate de aceleași

culori și în cubul culorilor. Cu alte cuvinte, în mod inconștient, există o corelație
arhetipală între culori, poziții spațiale și trigrame.

Culorile au corespondența lor cu numerele binare, dar și sistemul I Ching
este un sistem binar și se poate observa cu ușurință că liniuță continuă este
compatibilă cu valoarea 1, pe când linia întreruptă este relaționabilă cu valoarea 0
(zero).
Așa cum am evidențiat în lucrările precedente, cubul culorilor poate fi
construit așezând culorile fundamentale în centrul fiecărei fețe a cubului. În acest
context, culorile negru și alb se suprapun, ajungând până la urmă în centrul cubului
culorilor. Acest tip de reprezentare s-ar suprapune perfect cu structura cubică a
Evideonului.

Se poate observa cu ușurință că în interiorul viziunii evideonice, liniile
întregi și cele întrerupte ale trigramelor mimează perfect niște întrerupătoare on-off
ale vectorilor-culoare corespondenți. În această optică trigramele au 3 linii pe care
le numerotăm de sus în jos cu numerele 1, 2, 3. Vectorul reprezentat de linia 1 va
corespunde roșului, 2 verdelui și 3 albastrului. Linia întreruptă reprezintă un
întrerupător off, pe când cea continuă un întrerupător on. Se va observa imediat că
culoarea albastră se reprezintă cu întrerupătoarele roșu și albastru întrerupte și cu
albastru deschis. Astfel, culoarea galben va fi imaginea speculară a trigramei
albastre, adică va avea vectorii roșu și verde on și albastrul off.
În acest context, se relaționează reprezentarea lumii evideonice cu
reprezentarea lumii chineze, prin intermediul Cărții Mutărilor. La fel cum orice
culoare este reprezentarea sumei vectoriale a 3 vectori-culoare, iată că geometria
semnelor trigramelor este prevăzută perfect în modelul utilizat. Deci, încă o dată,
totul este geometrie. Se pot înțelege și semnificațiile originale ale trigramelor, dar
mai ales se poate corela tabelul general al celor 64 de culori principale cu
hexagramele corespondente.

Odată ce geometria evideonică a fost agățată de geometria chinezească a
sistemului I Ching, putem înțelege mai bine toate celelalte tentative pe care
oamenii de știință le-au efectuat în a relaționa mașinăria divinatorie chinezească cu
multe aspecte ale științei moderne, legate în mod iremediabil de aspecte ale
dualității aparente.

I Ching-ul ca imagine a ADN-ului
Sistemul I Ching este o expresie a dualității aparente a universului și, prin
urmare, reprezintă un model descriptiv a tot ceea ce există. Deoarece universul
nostru are caracteristici fractalice, în interiorul modelului oracolului chinezesc ar
exista descrierea a tot, pentru că o expresie a întregului este dualitatea.
Așadar, se poate observa cum modelul format din 64 de hexagrame este
capabil să descrie perfect mecanismul cu care ADN-ul uman construiește secvența
de aminoacizi esențiali vieții omului. Biologia utilizează un model simplu, unde
cele 4 baze azotate, dintre care 2 sunt purinice și 2 pirimidinice, sunt responsabile
de alegerea aminoacidului care trebuie adăugat lanțului de polipeptide în timpul
construirii. Pentru a avea instrucțiunea care alege, în pool- ul de 21 aminoacizi, pe
cel corect, este necesar să examinăm tripleta de baze azotate poziționate în
secvență între ele de-a lungul lanțului ARN, care derivă din ADN-ul corespondent.

Combinarea tripletelor decide ce aminoacid trebuie adăugat la lanțul de polipeptide
în creștere. Unii cercetători au corelat în mod inteligent combinațiile de diagrame
pentru formarea hexagramelor cu aminoacizii aleși.

Așa cum este prezentat în harta diagramelor, la fiecare diagramă (care
reprezintă o bază azotată) putem adăuga alte 4 baze azotate și la cele 4 combinații
obținute putem adăuga alte 4 baze azotate cu simbolurile corespondente pentru
diagrame.
Într-un grafic mai simplu putem vedea cum corespondența dintre
funcționarea ADN-ului și relația cu cele 64 de hexagrame chinezești este perfectă,
ținând cont și de instrucțiunile intrinseci în sistemul binar pentru a iniția și a
termina lanțul de polipeptide pe care îl ordonează ARN-ul. Literele A, C, G și U
reprezintă inițialele celor 4 baze (care sunt Adenina, Guanina, Citozina, Uracil) din
interiorul ARN-ului, care corespund cu Adenina, Guanina, Citozina, Timina din
ADN-ul de pornire.

Și în cazul structurii ADN-ului bazele se cuplează doar 2 câte 2, legând cele
2 părți (stânga și dreapta) ale lanțului, în mod univoc.

Adenina se leagă doar cu Timina și Citozina doar cu Guanina, din cauza
interacțiunii perfecte determinate de legăturile punte de hidrogen. Este important
de observat cum tipurile de interacțiune dintre bazele azotate sunt doar de 2 feluri:

într-un caz oxigenul unei baze interacționează cu protonul unui grup N-H din baza
corespondentă, poziționată în față, sau niște atomi de azot (N) din cele două baze
care se înfruntă. Își schimbă protonul (H). Acest aspect, încă o dată, indică un fel
de dualism, o posibilitate dublă, un dualism de fond care se exprimă în I Ching prin
posibilitatea de a avea perechi de linii, sau continue, sau întrerupte.
Cu late cuvinte, în interiorul ADN-ului și a ARN-ului există instrucțiunile
dualismului, dar, având în vedere că dualismul este o expresie a structurii
evideonice, iată că în interiorul ADN-ului există Evideonul.
Pentru a clarifica și mai mult acest concept trebuie să construim o structură
de ADN utilizând simetria fotonului și a antifotonului.
Fotoni și ADN
Având în vedere că am relaționat culorile cu structura trigramelor și
deoarece culorile sunt o expresie a fotonilor putem relaționa în mod simetric
desenul trigramei cu cel a fotonului colorat.

În această reprezentare se observă cum fiecare linie neîntreruptă sau
continuă a unei trigrame corespunde unei structuri fotonice. Cu alte cuvinte, o
trigramă ar fi reprezentarea a 3 fotoni legați împreună în mod evideonic prin
intermediul simetriei-culoare, însă doar 1 dintre cei 3 fotoni care constituie
trigrama ar avea axa energiei nenulă, astfel încât să confere 3 culori diferite, ori
roșu, ori verde, ori albastră, în funcție de modul în care este poziționată axa, dacă

este poziționată pe foton la stânga, în centru sau la dreapta. Știm, de când am
evidențiat într-o lucrare precedentă de-a noastră (Evideon 3), că fotonii pot să se
agațe între ei, având capacitatea de a avea doar una dintre unitățile fotonice cu axa
energiei nenulă.

În această viziune grafică geometria Evideonului este respectată, la fel cum
este și conceptul de dualitate.
În același mod este posibil să utilizezi structura evideonică pentru a mima
cele 4 baze azotate în structura geometrico-simetrică. În realitate, 2 structuri
fotonice se cuplează utilizând culorile planului spațio-temporal (albastru, roșu,
azuriu și galben). Ne dăm seama că, datorită unor probleme de simetrie-culoare,
există doar 4 posibilități; dar dacă încercăm să cuplăm între ele aceste 4 perechi de
structuri fotonice, avem doar 4 posibilități, dintre care sunt posibile doar 2 câte 2
(la fel cum se întâmplă și în cazul bazelor azotate).
Așa cum este indicat în continuare, în reconstrucția grafică, planul spațiotemporal a oricărei structuri fotonice este împărțită în 4 cuadrante, cărora le-a fost
desemnată o culoare arbitrară, dar care folosește la a stabili simetria-culoare a
structurii evideonice corespondente.

Doar cuadrantele cărora le-a fost desemnată o culoare și o anticuloare vor
putea să se unească și să interacționeze, minând structura planurilor bazelor azotate
în interiorul ADN-ului.
Aceste structuri evideonice reușesc astfel să mimeze parametrii esențiali ai
ADN-ului, demonstrând că, în interiorul structurii Fotonului și a Antifotonului,
sunt aceleași elemente de simetrie a ADN-ului: lucru care ne face să credem că
universul este cu adevărat un fractal, unde unicul lucru care se repetă la infinit este
conservarea simetriei și unde toate obiectele virtuale pe care le cunoaștem sunt
legate în structura lor cea mai intimă de aceleași reguli.

În structura ADN-ului desenată cu structurile fotonice se va putea observa
cum axele energiei fotonilor singulari din stânga sunt inversate față de aceleași axe
corespondente din dreapta, mimând aceeași simetrie care există în ADN. Cele două
semielice sunt opuse din punct de vedere simetric, una fiind ascendentă și cealaltă
descendentă sau opuse ca semn de rotație. Acest aspect al structurii ADN
evidențiază cum structura duală a celor 2 semielice, în realitate, nu sunt altceva
decât reprezentarea aceluiași obiect, propus o dată "corect" și o dată "răsturnat".
Încă o dată aceeași informație conținută în Evideonul de pornire, sub formă de
Foton și Antifoton, este imitată de structura internă a oracolului chinezesc de o
linie întreruptă și o linie continuă, la fel cum sunt o semielice descendentă sau una
ascendentă în acidul dezoxiribonucleic.

Mitul dualității și biologia umană
În mit, reprezentarea ADN-ului nu ar fi altceva decât șarpele dublu a lui
Kundallini, Caduceul vechilor egipteni, unde un șarpele masculin și un șarpe

feminin se încolăcesc în jurul unui singur centru de greutate, care reprezintă
copacul Vieții Eterne.
Acum știm că Caduceul nu ar fi altceva decât viziunea inconștientă a
copacului vieții, unde cei doi șerpi reprezintă o secvență de baze purinice și
pirimidinice, adică o serie de informații ce pot fi transliterate de hexagramele I
Ching și deci să fie descrise ca structuri fotonice cu simetrie oportună.

În Triade Color Test (TCT), simularea mentală arhetipică, simbolică,
ideatică, care este necesară pentru a reprezenta în interiorul unei camere mentale
Sufletul, Mintea și Spiritul ca pe 3 sfere colorate oportun, putem descrie în mod
simbolic sfera albastră a sufletului, pe cea roșie a spiritului și pe cea verde a minții
cu trigramele oportune corespondente culorilor RGB. Cele 3 componente
caracterizate de 3 axe, de spațiu, de timp și energie, la rândul lor ar corespunde
unor vectori culoare, care sunt identificabile cu întrerupătoare de tip on-off, ar fi
deci exprimabile și prin structuri fotonice de tip evideonic. Faptul că putem descrie
sufletul, mintea și spiritul ca grupuri de triplete de fotoni poate fi util pentru a
înțelege, încă o dată, dacă mai era nevoie, cum doar simetria este singura regulă a
întregului univers evideonic. Deci, în această ordine de idei, Triada ar putea fi
exprimată prin 3 trigrame.
Dacă așezăm aceste trigrame în semicerc, iată că acestea au o structură
speculară care ocupă a doua parte din cerc.

În această reprezentare spațială, dacă prima triadă de sus îl reprezintă pe un
subiect, a doua triadă, în mod specular, îl reprezintă pe complementarul său. Cele
două triade constituie esențele fundamentale ale conștiințelor gemene, unde
legătura dintre cele 2 esențe este efectuată ținând cont că spiritul uneia se agață de
partea sufletească a celuilalt, care este răsturnată (la fel cum se întâmplă cu cele 2
semielice ale ADN-ului), lăsând părțile mentale să se oglindească una pe alta în
centrul acestei structuri.
Deci, partea sufletească a masculinului s-ar confunda și ar interacționa cu
partea spirituală a femininului. În termeni de structură fotonică și evideonică, cele
3 triplete de fotoni, de culoare albastră, verde și roșie ale unui subiect se agață între
ele cu criterii de simetrie specifică, astfel încât să furnizeze o secvență lungă de
unități fotonice. La secvență s-ar agăța o secvență fotonică a tripletei femininului,
care se răstoarnă din punct de vedere spațial pentru a putea agăța propria unitate
spirituală la cea sufletească a masculinului.

Din această reconstituire se va putea observa că axele de energiei ale primei
componente se suprapun specular (în oglindă) peste culorile corespondente opuse a
celei de-a doua componentă, printre altele mimând aceeași simetrie care există în
cele 2 ramuri ale ADN-ului, unde, dacă cel din dreapta este caracterizat prin faptul
că are culorile magenta în partea de sus și verde jos, cealaltă parte le va vedea
invers.
Mitul Androginului și al Hermafroditului
Prezența dualității exprimate în termenii masculin/feminin, este tratată și în
mit, pe care noi îl luăm uneori drept exemplu pentru a descrie realitatea virtuală.
În lucrările precedente am evidențiat că există 3 faze ale procesului de
conștientizare ce reprezintă virtualitatea. Primul pas se pare că ar avea legătură cu
ființa inconștientă, un al doilea pas este legat de momentul în care cineva își pune
problema de a înțelege și încearcă efectuarea unui drum de conștientizare, făcând și
fiind ceea ce face. Al treilea pas este legat de conștientizare. Acest al treilea pas
pare a fi asemănător cu primul, dar entropia care-l caracterizează în realitate a
trecut de la valoarea minus infinit la valoarea zero.
În mitul genezei universului virtual, cei 3 pași sunt legați de momentul în
care conștiința se divide, de momentul în care trăiește diviziune și momentul în
care se reunește cu ea însăși. Întregul univers este dual, fractalic și holografic, iar
acest lucru face astfel încât toate expresiile virtualității să fie de fapt același lucru.
În mitul separației există creația masculinului și femininului. Cândva exista o ființă
androgină, care era atât femeie cât și bărbat. O ființă cu patru brațe și patru
picioare, spunea Platon, care susținea că Dumnezeul l-a însărcinat pe Apolo să
separe această ființă. Această ființă era o adevărată amenințare pentru Zeus, care în
separarea ființei androgine vedea propria supraviețuire, care altfel ar fi fost pusă în
pericol de completitudinea adevăratului creator, care este însăși omul.
Apolo separă androginul trăgând un pic de pielea uneia dintre jumătăți,
încercând să facă o treabă bună cu instrumentele pe care le avea la dispoziție, însă
oricât a încercat el să facă totul bine, diviziunea nu îi iese perfectă și ceea ce
rezultă din această operațiune, adică femeia și bărbatul, cele două bucăți, nu vor fi
identice. Aceștia vor fi complementari, dar separați.
Această primă fază reprezintă punctul numărul 1. Masculinul și femininul,
adică arhetipurile de suflet și spirit, se vor trezi că trăiesc viața virtuală, care este
reprezentarea punctului nr. 2, ca experiență a diviziunii, pentru a înțelege
contrariul. Mitul continuă cu a treia parte, care este reprezentată de mitul
hermafroditului. Hermes și Afrodita, adică Conștiința unificată și separată de Zeus,
în simbolul masculinului și a femininului ca arhetipuri eterne și imortale, au un fiu
căruia îi vor da numele Hermafrodit. Hermafrodit este dezbrăcat și vrea să facă

baie într-un eleșteu, când o nimfă îl vede și se îndrăgostește imediat de el. Nimfa
intră în apa eleșteului și se agață de corpul lui Hermafrodit, care, surprins, nu știe
ce să facă și încearcă să o dea jos de pe el. Nimfa cere ajutorul Zeilor și, pentru că
este îndrăgostită de Hermafrodit, vrea să se contopească cu el pentru totdeauna.
Miracolul se întâmplă și Hermafrodit devine fuziunea a 2 lucruri diferite. Acum,
ființa masculină și feminină iese din eleșteu și se simte diferită. El știe că toți cei
care vor face baie în acel eleșteu, adică cei care își vor folosi Mintea (arhetipul
apei) în mod corect, vor putea să-și unească partea masculină cu cea feminină. În
timp ce Androginul este un mascul-femeie, cu totul inconștient că este astfel,
Hermafroditul știe că este atât femeie cât și bărbat și devine reprezentarea Omului
Nou, adică a celui care și-a unit în TCT-ul său interior atât sufletul, cât și mintea și
spiritul, într-o singură ființă care cunoaște dualismul și știe să-l administreze.
Această ființă, chiar dacă este atât bărbat cât și femeie, decide dacă să fie ambele
sau doar o parte din sine.
Este corect să ne întrebăm care este reprezentarea științifică a acestui mit.
Această reprezentare este conținută, după părerea noastră, în evoluția biologică a
ființei umane. Pentru a înțelege mai multe în legătură cu asta, trebuie să aruncăm o
privire la cromozomii noștri și să-i observăm cu atenție.

La specia umană cromozomii sunt 23 de perechi, adică sunt 22 plus un
cromozom XX pentru sexul feminin și unul XY pentru masculin. În principiu,
numărul 23 nu este un număr arhetipic care să urmeze geometria ediveonică, motiv
pentru care formula “3n + 1” stabilește numărul de operații geometrice care
constituie virtualul.

Numărul arhetipic ar fi 22 (punând n = 7).
Un astfel de număr reprezintă numărul de operatori (arhetipuri) care
operează asupra virtualității, plus un arhetip care conține instrucțiunile pentru toate
arhetipurile (arhetipul arhetipurilor). De exemplu, în câmpul biologiei sunt 21 de
aminoacizi și un ADN care conține instrucțiunile pentru întregul pool de
aminoacizi. În mit există 22 de litere ale alfabetului ebraic, unde aleph este
reprezentarea Întregului. Literele alfabetului ebraic au fost deja relaționate cu
mitologia și aminoacizii de diferiți cercetători, printre care și de către noi. Literele
alfabetului ebraic au o corespondență și în cărțile egiptene de tarot, unde cele 21 de
cărți sunt completate de cartea Nebunului, care reprezintă arhetipul arhetipurilor și
așa mai departe. Astfel, cromozomii care sunt compuși din ADN ar trebui să aibă
în interiorul lor această informație și practic ar trebui să fie 22. Însă există perechea
23, care poate fi XX sau XY și care determină sexul omului. Biologia știe că la
începuturile vieții pe această planetă ființa umană care trăia aici era asexuată. Deci,
cel de-al 23-lea cromozom nu exista.
Mitul conține în interiorul său indicațiile pentru a înțelege cum s-a format
acest cromozom.

Știința oficială habar nu are nici cum și nici când a apărut perechea de
cromozomi X și Y, așa cum se poate verifica printr-o căutare rapidă. Mitul, care de
altfel nu greșește niciodată, decât dacă este interpretat cu o conștientizare scăzută,
ne poate ajuta să rezolvăm problema.
Să așezăm în termeni științifici mitul nu este dificil. Cromozomii X și Y,
odată erau un singur cromozom care s-a divizat în doi. Probabil că unul dintre cei

22 de cromozomi primordiali avea cromatidele foarte lungi față de centrul de unire
(centrometru) între perechea de cromozomi și, prin intermediul unui cunoscut
proces care chiar poate avea loc, cele două cromatide au format un alt centru de
unire (centrometru). În tentativa succesivă de a produce procesul de dublu crossing
over (alt proces cunoscut), unde părți din cromatidă se desprinde pentru a se lipi de
un alt cromozom, cromozomul obținut astfel divizându-se probabil în două părți,
așa cum este evidențiat în schema tridimensională de mai jos, pornind de la stânga
și mergând spre dreapta schemei.

Acest proces, imaginat în acești termeni, nu este fructul fanteziei, ci respectă
regulile de simetrie legate de toate procesele biochimice pe care le cunoaștem. În
plus, respectă în mod perfect mitul, care povestește cum cromozomul generator (al
doilea în schemă pornind de la stânga, care are 2 centrometri) poate fi asemuit cu o
ființă cu patru brațe și patru picioare, care participă la diviziune. Se poate vedea
asta ținând cont că un astfel de cromozom este reprezentarea simbolică a unui
bărbat și a unei femei, care se țin de mână ca doi trapeziști în timpul exercițiului
lor.

Se nasc astfel cele două sexe ale ființei umane, care prin intermediul unei
serii de pasaje biochimice care există cu adevărat, vor produce dualitatea finală.
Masculinul și femininul, fiecare având în interiorul său aceleași origini, vor trăi
experiența în virtualitate separați. Studii recente din fizica cuantică aplicată
modelelor biologice evidențiază că existența a doi cromozomi, cum sunt X și Y,
este demonstrația existenței dualității în Universul Virtual. La fel cum ADN-ul este
o expresie complexă a geometriei evideonice, la fel și cromozomii, care sunt
filamente de ADN, vor utiliza aceleași reguli geometrice. Dovada că, în principiu,
există o singură geometrie în univers este clară dacă observăm sistemele biologice
complexe (M. Martin, Bernoulli, 761-777, 5(5), 1999).

De exemplu, procesele de diviziune a celulelor urmează în mod clar
geometria evideonică, reproducând desenele fotonului și antifotonului cu propriile
caracteristici simetrice.
La fel cum structurile de megacarotide din sângele uman se vor agrega
urmând structuri evideonice.

În lumea fizicii atomice, la fel ca în biologie și astrofizică, dualitatea
evideonică este reprezentată de modele care seamănă cu cele produse de noi în
articolele noastre, pentru a evidenția geometria structurii materiei.
http://spaceandhistory.blogspot.ro/2012/07/statistical-indifference.html

Structuri etamesonice reprezentate cu geometria evideonică
Structura elementelor din tabelul periodic este desenată într-un mod cu totul
nou de unii cercetători, desenând în practică elementele ca și când acestea ar fi
Evideoni fractalici capabili să evidențieze nu doar structura exterioară a
electronilor, ci și pe cea a nucleilor acestor elemente.
http://www.circlon.com/

Poate ar trebui să pornim chiar de la tabelul periodic al elementelor pentru a
aprofunda analiza noastră în legătură cu simetria evideonică.
Tabelul evideonic al elementelor chimice
La începutul anilor 1900, Mendelejev a încercat să relaționeze proprietățile
elementelor chimice, structurându-le într-un tabel cu rânduri și coloane.
Elementele definite astfel erau caracterizate de rânduri și coloane, și,
determinându-le poziția, se stabileau proprietățile chimice, adică reactivitatea.
În particular, șapte rânduri stabileau că elementele erau împărțite în funcție
de numărul de electroni și erau distribuite din punct de vedere energetic în funcție
de numărul cuantic principal (n, care merge de la zero la 7). Apoi existau 8 coloane
care stabileau numărul de electroni pe care-l avea fiecare element pe ultimul nivel
cuantic n.
Astăzi, acel tabel în formă evoluată, plus descoperirea ultimelor elemente
grele, arată după cum urmează:

Mulți chimiști au încercat în trecut să descrie în mod mai eficient
proprietățile elementelor chimice, dispunându-le prin diferite criterii, după cum se
poate observa din exemplele prezentate aici.
Cele mai excentrice ipoteze au fost prezentate de chimiști, însă rămânea
mereu problema simetriei desenului în sine.
În plus, elementele definite lantanide și actinide ieșeau din planul tabelului
originar, formând un fel de "bubă" asimetrică. În realitate nu este corect să se
încerce aranjarea elementelor într-un plan spațial, pentru că acestea trăiesc într-un
plan spațio-temporal, extrudat pe axa energiilor. Cu alte cuvinte, tentativele de a
simetriza în spațiu elementele care există și pe axa energiei și mai ales pe axa
timpului, erau aproape complexe, numai dacă nu ne gândim că tabelul, în forma pe
care o cunoaștem, este o proiecție pe un plan spațial a ceva care exista în universul
evideonico-polidimensional.
În acest context, elementele ar fi fost caracterizate de o poziție spațială, una
temporală și una energetică în domeniul evideonic, adică ar fi fost poziționate în
mod formal pe un fel de suprafață conică, ca dungi orizontale, una deasupra alteia,
care ar fi trebuit să reprezinte cuantificarea energiilor ce corespund fiecărui
element, în baza valorii numărului cuantic principal n.

În plan, această dispunere ar lua forma desenată în dreapta celui care
privește și ar putea fi văzută ca o dispunere conică în 3 dimensiuni sau maxim în
formă de triunghi, în două dimensiuni.
În realitate există deja cineva care, în mod cu totul inconștient, a încercat să
așeze diferitele elemente din tabel în acea poziție corectă din punct de vedere
simetric.
Și, ca de obicei, primul tabel istoric al elementelor care imită această
structură își are originea într-o viziune alchimică, "interioară" virtualității.

În versiuni mai recente, tabelul periodic lua această formă:

În această viziune mai recentă se observă cum se încearcă dispunerea
elementelor chimice în formă de evantai, înlocuindu-se coloanele și rândurile
dispoziției originale ale lui Medeleev cu una radială.
În mod inconștient e ca și când autorul acestui tabel ar fi simțit nevoia să
transforme coordonatele carteziene în coordonate polare pentru un spațiu în care în
care să introducă diferitele elemente.
Alți autori simt nevoia să spiralizeze în 3 dimensiuni poziția elementelor
chimice, așezându-le pe o spirală care, ca să vezi, ar avea un fragment legat de
secțiunea de aur.

Se va ajunge la final la a propune o viziune conică a tabelului periodic a
elementelor, însă ținând cont că acestea nu vor acoperi toată suprafața conului, ci
vor lăsa o oglindă, care, în mod ciudat, este goală.
În mod cu totul inconștient ne apropiem de vizualizarea corectă și cu totul
simetrică a tabelului periodic.

Așa cum prevede Evideonul, elementele, la fel ca întreaga realitate virtuală,
sunt poziționate pe o suprafață conică care este definită doar în ceea ce privește
octantul existenței noastre. Rezultă că elementele chimice se așează pe această
suprafață fără să acopere tot conul, pentru că o parte din acesta este domeniul unui
alt octant. Cu cât conul se lărgește, circumferința sa devine mai amplă, făcând loc
și lantanidelor și actinidelor, care astfel își găsesc și ele o poziționare simetrică. Și,
în sfârșit, rezultatul final pe care-l prezentăm în continuare este așa-zisul tabel
evideonic al elementelor chimice pe care noi îl vedem transpus în 2 dimensiuni, ca
un triunghi, dar care, în realitate, prezintă poziția diferitelor elemente, care sunt
diferite nu doar datorită valorilor de energie și spațialitate, ci și din punct de vedere
al temporalității. Întâmplător, tabelul dobândește o simetrie planară pentru că
spațiul și timpul sunt distribuite în mod egal în universul evidonic (Viteza luminii
în unități naturale este egală cu 1 - N.A.)

Nu putem să nu observăm unele aspecte de simetrie ale unei astfel de dispuneri.

Între timp, numărul total al elementelor chimice prevăzute cu această
dispoziție este exact 128, așa cum a fost prevăzut deja într-o lucrare precedentă dea noastră (Evideon 3). În legătură cu numărul total al elementelor posibile în
universul nostru, există și astăzi o dezbatere nerezolvată. Unii autori consideră că
numărul elementelor chimice nu poate depăși numărul 137 (limită prevăzută de
Dirak) însă alții presupun că există o insulă de stabilitate ce ar face ca numărul
probabil al elementelor să ajungă la 173.

Elementele prevăzute de dispoziția noastră sunt 128. Au fost descoperite și
confirmate 116 sau poate 117 (element care încă nu a fost confirmat complet de
comunitatea științifică).
Oricum, dacă simetria are un motiv pentru a exista și pentru a reglementa
întregul univers, se poate presupune că elementele chimice nu vor putea fi mai
multe de 128.
În acest context ar fi posibil să comparăm fiecare element chimic cu o
culoare sau cu o septagramă a sistemului I Ching. În realitate, vrând să-i desemnezi
fiecărui element chimic o sepatagramă, adică un simbol cu 7, și nu cu 6 rânduri,
între liniile continue și cele întrerupte, descoperim că există 128 de posibilități, nici
una în plus sau în minus. Cele 7 linii ale sitemului I Ching ar reprezenta cele 7
nivele energetice ale atomului lui Bohr.

Simetria identică în reprezentările virtualității
Diferitele modele reprezentaționale din Programarea Neurolingvistică (PNL)
sunt astfel reduse la o singură matrice simplă, identică pentru toate lucrurile. Să
analizăm modelul I Ching, cel al tabelului periodic al elementelor, cel al structurii
obiectelor biologice și cel al structurii subatomice. În aceste imagini vom găsi
tentativele de a uniformiza viziunea acestor lumi diferite.

Toate aceste modele au la bază aceeași structură, construită în baza
"dualismului". În centrul spațiului descriptiv al întregului există mereu 2 obiecte,
care pot fi litiul și hidrogenul, în ceea ce privește tabelul periodic al elementelor,
Yin și Yang pentru sitemul I Ching sau liniuța continuă și liniuța întreruptă sau

cromozomul X și Y pentru biologie sau dublele interacțiuni punte de hidrogen între
cele 4 baze azotate ale ADN-ului și așa mai departe.
Însă, în cazul principalelor componente subatomice, fizica atomică așează în
centru un singur element: bozonul lui Higgs.
Deci, pentru fizică, particula de bază, pivotul din care se naște tot universul
este doar unul, ceea ce echivalează
cu a spune că toate celelalte mii de
dovezi ar fi greșite. Dar, având în
vedere că universul virtual este dual,
iar în legătură cu acest lucru nu
există niciun dubiu, pentru că
geometria și conservarea simetriei
vorbesc foarte clar, este evident că
bozonul lui Higgs, și din punct de
vedere pur stereo-fizic, nu există.
Dacă totuși ar exista, ar fi
fuziunea dintre un ceva și un
anticeva, cu un plan de simetrie
precis. Și, în timp ce bozonul lui
Higgs stă singurel într-o parte a
tabelului forțelor, natura se pare că
face mișto de fizicieni, punându-le
exact sub nas, în mod specular,
acele geometrii pe care ei adesea nu le văd datorită lipsei de conștientizare.

Simetria magică a numerelor evideonice
Semnificația numerelor, în viziunea evideonică a realității virtuale, este mai
complexă comparativ cu simpla viziune matematică. În lumea evideonică numărul
are mai multe semnificații. Înainte de toate un număr compus din cifre își
manifestă proprietățile fie observând numărul în sine, fie observând diferitele cifre
care compun numărul. În acest context, diferitele cifre ale numărului evideonic
reprezintă vectori, cu caracteristici geometrice determinate, care, în principiu,
reprezintă coordonatele, în domeniul spațio-energetico-temporal, ale acelui "ceva"
pe care numărul, în totalitatea sa, ar tinde să-l reprezinte.
Numerele evideonice sunt doar 360 și pornesc de la valoarea 1 până la cea
de 360, cu excluderea valorii 0 (zero, care reprezintă nimicul și, deci, nu poate fi
reprezentat). Același concept despre numere era propriu și babilonienilor, care
aveau o matematică bazată pe numărul 6, dar care nu aveau numărul zero. De
fiecare dată când trebuia să reprezinte numărul zero, nu scriau nimic, ci lăsau un
spațiu gol.
Acest sistem prevede că există 359 de spații între un număr și celălalt, pentru
că primul număr existent nu este zero, ci 1. Toate cele 359 de spații reprezintă deci
diferențe de valori care sunt doar numere pure și pot fi reprezentate grafic ca
unghiurile unui sistem sexagesimal căruia îi lipsește valoarea zero. Aceste valori
unghiulare care descriu manifestarea, adică realitatea virtuală, sunt suficiente
pentru a descrie Totul.

Deci, în această viziune, numărul 3 reprezintă un vector care valorează 3,
care se poate descrie ca un segment lung de 3, de-a lungul direcției 3, care se
numește 3.
Toate numerele evideonice sunt numere pure.
Universul evideonic este exprimat doar de numere pure, pe când unitățile de
măsură sunt adăugate în mod arbitrar percepției noastre mentale și sunt, în mod
virtual, doar o imaginea în mințile noastre, a unor lucruri care în principiu nu
există, dar pe care creierul le interpretează ca fiind astfel.
De fapt, universul, nefiind local, nu are lucruri care pot fi măsurate.
Numerele care ne înconjoară par a fi măsuri ale virtualității, dar, în
realitate, ele măsoară doar percepția pe care noi o avem în legătură cu o realitate
care nu poate fi măsurată, pentru că aceasta este nelocală.
Dacă lucrurile stau astfel, este evident că în numerele fizicii moderne și în
măsurătorile pe care aceasta le efectuează asupra virtualității, trebuie să regăsim
toate cele 359 de numere, adică cele 360 de segmente de univers cuprinse în
vectorii evideonici. Vectorii evideonici sunt 9 și sunt reprezentați de numerele
1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Aceștia dau naștere Spațiului culorilor și al sunetelor, despre care deja am
vorbit pe larg în lucrările precedente și de la care pornim din nou pentru a
demonstra cum, în acele numere, există viziunea arhetipică pe de o parte, dar și
fractalică pe de alta, a întregului univers virtual, adică care este măsurabil prin
intermediul percepției minții.

În aceste numere, și mai ales în cifrele care le compun, există descrierea
întregului univers și, pentru a descoperi asta este suficient să avem răbdare să ne

jucăm cu acestea, ținând cont că totul trebuie să fie simetric din punct de vedere
geometric.

Spațiul Sunetelor, Pi grecesc și Secțiunea de Aur
Să observăm numerele care reprezintă Spațiul Sunetelor și să începem să
facem raportul între cele 2 numere care reprezintă extremele a 3 axe carteziene
care reprezintă spațiul, timpul și energia potențială și ne dăm seama că există o
simetrie numerică incredibilă.
11247.48/355.67=31.6233
3556.72/112.47=31.6238
1124.76/35.57=31.6210
Se va observa imediat că, în mod cu totul neașteptat, valorile raporturilor
numerelor așezate la extremele axelor sunt mereu aceleași, cu mici diferențe, care
depind doar de o aproximare matematică a ultimelor cifre, dar care în realitate nu
există.
În plus, valorile fiecărui număr la pătrat, chiar dacă sunt diferite, au mereu în
interiorul lor aceleași cifre.
35.572=1265.2249
355.672=126501.1489
3554.742=12636176.4676
112.472=12649.5009
1124.742=1265040.0676
11247.482=126505806.3504
Toate aceste înseamnă că cifrele care compun numărul sunt mai
semnificative decât însuși numărul și că aceste numere reprezintă grupe de cifre
care reprezintă la rândul lor grupuri de vectori care, bineînțeles, datorită faptului că

universul evideonic este un fractal, se vor repeta la infinit, fie că eu îmi privesc
universul evideonic de la dreapta, de la stânga, de sus sau de jos.
Numerele mari și numerele mici vor fi din acest motiv formate din aceleași
cifre, pentru că o cărămidă mare va fi formată din multe cărămizi mici, identice cu
cea mare.
Subliniem încă o dată că diferențele numerice care apar sunt legate de 2
tipuri de aproximări: una efectuată de calculator și alta generată de faptul că, pentru
a construi spațiul sunetelor, noi am luat la început valori care porneau de la 20 la
20.000 Hertzi. Astfel de limite sunt aproximări ale unor valori asemănătoare cu
cele virtuale, reprezentând o aproximare perceptivă a acestora. În acest context,
valorile obținute și similitudinile dintre cifrele unui număr și altul sunt
impresionante.
Dar mai este ceva. Raportul pe care-l vom numi n, dintre valoarea mai mare
și cea mai mică a două numere poziționate la extremele unei axe, se atestă pe
valoarea de 31.623 de parți. Inversul unui astfel de număr (1/n) are ca valoare
valoarea 0,031623...Cu alte cuvinte, fie că eu împart valoarea mai mare la cea mai
mică sau fie că fac invers, voi obține un număr descris în mod fractalic de aceleași
cifre sau vectori. Încă o dată, a privi Evideonul Spațiului sunetelor de sus, de jos,
de la dreapta sau de la stânga, este în mod formal același lucru.
Trebuie să observăm că există un singur număr care are aceste caracteristici
și care este:
n=(1000)1/2 = 31.62278
Însă există și un altul care are caracteristici similare și despre care vom vorbi
în continuare, dar pe care acum este bine să nu-l pierdem din vedere.
(180)2/3=31.87976
Valoarea unghiului 180 la pătrat și extrasă rădăcina cubică, seamănă foarte
mult cu valoarea fatidică de 31.62 care reprezintă raportul dintre cele 2 valori
extreme ale aceleiași axe în interiorul Spațiului sunetelor. În curând ne vom întreba
de ce se întâmplă asta și ce semnificație putem să-i dăm, știind că toate numerele
exprimate de lumea evideonică sunt în esență unghiuri.
În plus, mai puteam scrie și verifica că:
n/π=2φπ=137/13.5
Ne putem da seama imediat cum această ecuație poate relaționa Pi grecesc
(π), Secțiunea de Aur (φ) și Constanta de Structură Fină a universului α (c.a. =
1/137) cu o aproximație foarte atrăgătoare.

Această formulă este reprezentarea extensiei aceleiași formule exprimată în
lucrarea noastră precedentă, care se numește "Evideon 2" și care ține cont de
mărimea n, ca un parametru care reprezintă mărimea universului în spațiu, în timp
și de-a lungul axei energiilor potențiale (axa verticală din Evideon) în spațiul
sunetelor.
În esență se observă că valoarea lui π este o constantă variabilă, unde cu
acest termen se încearcă să se susțină că această valoare apare constantă doar
pentru că este raportul dintre alte două constante variabile într-o rază aparent mică,
care îi permite atât Secțiunii de Aur, cât și Constantei de structură fină, să oscileze.
Raportul numeric dintre aceste două oscilații este constant. Dacă lucrurile ar
fi fost cu adevărat așa, valorile de n,φ, π și α ar fi relație strânsă între ele și
schimbarea valorii uneia dintre aceste constante le-ar influența pe toate celelalte, în
afară de π, care exact din acest motiv ar fi definită ca fiind constantă variabilă. În
cuvinte mai simple, faimosul 3,14 ar varia într-un câmp de valori destul de
apropiate de clasica valoare de 3,14, însă, în interiorul acestui univers nu ne-ar fi
dat să ne putem da seama de asta.
Dacă lucrurile ar fi astfel descriptibile din punct de vedere numeric,
universul evideonic ar relaționa între ele numărul n cu principalele constante
adimensionale cunoscute în fizică și ar colega Totul cu numărul 13,5, care
reprezintă numărul evideonic prin excelență (vezi Evideon 2).
Deci, dacă produsul Secțiunii de Aur pentru Pi Grecesc reprezintă un unghi
radiant:
n/2π=πφ
dându-i lui n valoarea 31,623 sau 31.879 sau 32,000, vom avea o valoare a
Secțiunii de Aur egală cu 1.620 sau 1,615 sau 1,621.
Însă sunt alte observații de făcut și una dintre acestea este dată de faptul că
numprul 32 reprezintă un număr întreg bine definit, care ne determină să ne punem
întrebarea în legătură cu de ce universul evideonic, care este făcut din 9 numere
simple, este caracterizat de numere cum ar fi Secțiunea de Aur sau Pi grecesc, care
probabil că sunt numere iraționale. Astfel ne gândim și la de ce Evideonul nu
trebuie să fie caracterizat de un raport între numere care descriu cele 2 extreme ale
fiecărei axe cu un număr întreg cum este 32, în loc să prezinte un aspect intrinsec
de-al său, cum ar fi un 31 virgulă deva nedefinit.
Asta se întâmplă pentru că valoarea Constantei de structură fină a
universului exprimată de numărul care îl reprezintă pe inversul său, oscilează între
2 valori care sunt 136 și 138 (așa cum am prezentat în lucrarea noastră precedentă
cu titlul Evideon).

Prin urmare, toate celelalte constante legate de această valaore, la rândul lor,
vor fi caracterizate de un câmp de existență care va caracteriza o fereastră de
valoari de oscilație. În plus, lucrând cu valorile numerice se descoperă și că:
πx137,5=432
în plus, valoarea lui f/n, când f=432 și n=32 furnizează relația:
f/n = 13,5
Dat fiind faptul că valoarea de13,5 este o constantă fixă, se poate presupune
că dacă f variază, va varia și n.
Dar ce ar vrea să zică toate acestea?
Ar vrea să zică că există o relație între numărul 432 și Pi grecesc, Secțiunea
de Aur, Constanta de structură fină și numărul n.
În cuvinte mai simple, dacă universul descris de raportul dintre numerele
Spațiului Sunetelor (perechi de valori extreme ale celor 3 axe divizate între ele 2
câte 2) egal cu 32, numărul 432 ar fi un număr important. Mulți autori, mai mult
sau mai puțin newage, susțin că muzica trebuie să fie acordată la 432 Htz și
conspiraționiștii susțin că o astfel de frecvență a fost modificată oportun cu o
acordare la 440 Htz, pentru că dacă muzica s-ar asculta la 432 Htz Conștiința
noastră s-ar trezi și guvernanții noștri nu ar mai putea să ne controleze ca pe niște
marionete lovite de frecvențe care nu sunt armonice cu universul. Ca de obicei, se
observă cum în jurul unui număr interesant, conținut în structura evideonică, se
construiesc o serie de prostii, cu obiectivul de a evita ca adevărata natură a
virtualității să fie înțeleasă și, deci, oportun manipulată.
Între timp trebuie să ne amintim că toate numerele evideonice sunt unghiuri
și astfel de unghiuri sunt, în afară de această definiție, numere pure.
Deci, la începuturi, numărul 432 nu reprezintă o frecvență, ci reprezintă și o
frecvență, având în vedere că este relaționată cu numerele din Spațiul Sunetelor. În
alți termeni, este posibil ca o frecvență ipotetică de 432 Htz să constituie o
frecvență armonică cu Universul evideonic, dacă raportul dintre anumite constante
furnizează valoarea de n=32.
Adică, dacă universul nostru ar fi fost distorsionat, acesta ar avea numere
complicate care l-ar descrie așa cum îl vedem, însă dacă constanta de structură
fină, exprimată de valoarea sa inversă care ar fi fost 137 și nu 137,03....., dacă
Secțiunea de Aur ar fi fost 1,62 și nu 1,618033...., dacă n ar fi avut valoarea 32,00
și nu 31,62.... etc., atunci 432,00 ar putea reprezenta acel număr care, dacă este
multiplicat cu un factor numeric unitar, care conține doar unitățile de măsură

frecvențiale (1/timp) ar putea reprezenta frecvența la care oscilează axa energiilor
în Evideon.
Deci, formula finală a universului evideonic ar deveni următoarea:
f/n=13,5 = α-1/(2πφ)
Deci, variindu-l pe f va varia și n, dar variindu-l pe α, în consecință, va varia
și φ.
Într-un tabel simplu vedem câteva dinte aceste variații:

Este interesant de observat că oscilațiile diferiților parametri în cazul care
valorile lui f și ale lui α-1, oscilează între valori de 2 și 2π. În plus, se poate observa
cum, dacă punem valoarea lui α-1 egală cu valaorea 137.03, care corespunde valorii
declarate actual de fizică, obținem o valoare pentru Secțiunea de Aur egală cu
1,6155.

Universul oscilant
Ce semnificație au aceste oscilații ale constantelor cum este secțiunea de
Aur, Constanta de structură fină și valoarea frecvenței f, ținându-le neschimbate pe
Pi Grecesc și valoarea constantei evideonice la 13.5?
Se pare că explicația este una singură:
Universul evideonic nu este perfect.
Conul a cărui bază (circumferință)
reprezintă viteza luminii în unități naturale (Vezi
Evideon și Evideon 2), oscilează de-a lungul axei
energiile în timp ce se rotește în jurul acesteia.
Această mișcare, datorată și faptului că un astfel
de con este perfect vertical față de axa energiilor,
dar este și un pic înclinat, produce o serie de
vibrații care fac ca aceste constantele universale

să varieze în jurul unei valori care ar fi un număr simplu și nu unul irațional.
Această distorsiune a conului Evideonului, descris în lucrările precedente, ar
produce, prin mișcarea sa, o variație continuă în universul evideonic, făcându-l
variabil, adică VIU: în realitate, dacă totul ar fi fost perfect simetric, adică dacă
conul Evideonului ar fi fost perfect vertical în jurul axei energiei potențiale, rotația
sa în jurul acelei axe nu ar produce nicio variație în interiorul constantelor
universale, care, nevibrând între două valori, ar face ca universul să fie invizibil,
adică nemișcat, pentru că ar fi imuabil.
Dacă universul evideonic ar fi fost perfect acesta nu ar fi existat: acesta
se manifestă, adică trăiește și ia formă pentru că oscilează, vibrează, și această
oscilație face ca atât spațiul cât și timpul să fie circulare.
Deci,universul nostru manifestă o desimetrizare, care, în mod specular, se
reflectă în antiuniversul cu care împărțim centrul de inversiune.

Frecvențele, timpul și spațiul
Numărul 432, pe lângă accepțiunile dezvoltate anterior, poate fi considerat
ca fiind o frecvență, dar, așa cum am spus la începutul acestei părți, un număr
evideonic (divizibil cu 9) format din 3 cifre care reprezintă 3 vectori. Cei 3 vectori,
dacă sunt poziționați în spațiu la 90 de grade între ei, vor oferi un vector-sumă,
care, după niște calcule banale, rezultă să fie oferit de:
(42+32+22)1/2 = (29)1/2 = 5,38516
Dacă observăm cifrele acestor numere, descoperim că frecvențele sufletului,
ale minții și ale spiritului, extrapolate în lucrările precedente, care sunt 8,13, 11,24
și 9,63, dau ca sumă exact 29, ținând cont de aproximările minime legate, de
exemplu, de valorile maxime și minime ale frecvențelor care pot fi auzite de
urechea noastră.
Toate aceste numere la origini sunt numere pure, dar devin frecvențe în
virtualitatea de toate zilele dacă noi le considerăm ca fiind asta.
Deci, dacă universul ar fi fost armonic, cele 3 valori în care se percepe
lumea evideonică ar fi în rezonanță cu numărul 432.
Însă cel care este un bun observator, nu a numărului, ci a cifrelor care îl
compun, care sunt aspecte ale vectorilor care descriu Evideonul, ar putea observa
că numărul 5,38516 este absolut similar cu numărul pe care fizica modernă îl
atribuie timpului lui Planck, așa cum cifrele care compun Secțiunea de Aur
seamănă mult cu numărul atribuit valorii spațiului lui Planck.

Timpul lui Planck 5.391x10-44sec versus 5.38516
Spațiul lui Planck 1,6162 x10-33m versus 1.6155 (con α-1=137,03)
Secțiunea de Aur este un segment și, deci, regularizează axa spațiului lumii
evideonice virtuale. Nu întâmplător semiaxa spațiului este puternic legată de
Secțiunea de Aur a universului nedistorsionat (această semiaxă are valoarea 852528 =162).
Dacă valorile spațiului și timpului lui Planck ar fi fost cele sugerate de noi,
adică dacă viteza luminii ar fi fost dată de valoarea Secțiunii de Aur, divizată la
vectorul-sumă a celor trei vectori 4, 3 și 2, aceasta ar avea valoarea 300.000 km/s
și nu acea valoare ciudată calculată astăzi de fizica modernă. Această observație ne
face să reflectăm asupra acestor două aspecte ale lumii evideonice: primul dintre
care este legat de faptul că nu sunt importante numerele, ci cifrele care compun
numerele, pentru că acestea reprezintă componentele vectoriale derivate din
Evideon și care construiesc o lume fractalică. În acest context, toate constantele
importante cunoscute în fizică ar trebui să fie numere care au cifre exacte.
Numerele mărimilor fizice ar trebui să poată fi extrase din vectorii evideonici. A
doua observație este legată de valoarea vitezei luminii măsurată experimental.
Aceasta are o eroare care, din punct de vedere instrumental, face astfel încât
valoarea de 300.000 Km/s să intre într-o altă valoare corectă posibilă, însă lucrul
interesant este dat de faptul că dincolo de o limită de măsurabilitate, viteza luminii
nu va putea niciodată să prezinte propria sa valoare dacă aceasta este cea propusă
de noi (3 este un număr evideonic).
În realitate am putea crede că, dacă spațiul și timpul există, ar fi suficient să
punem lumina să parcurgă o bucată spațială mai lungă, astfel încât eroarea să se
poată diferenția din măsurare față de când parcursul este mai scurt.
Eroarea care s-ar face când parcursul are lungimea lui Planck, ar fi jumătatea
aceleiași erori care ar apărea pe un parcurs dublu; însă, între timp, eroarea asupra
măsurării timpului ar face același lucru și, având în vedere că axa timpului și axa
spațiului în acest univers sunt egale, raportul dintre aceste erori ar fi tot unitar.
Dintr-un alt punct de vedere, având în vedere că universul nu este local, în
realitate nimic nu se deplasează. În cel mai rău caz, fotonii de care suntem
conștienți sunt aprinși de conștientizarea noastră. În acest context de nelocalizare a
universului ar fi dată de timpul de aprindere a fotonilor care construiesc
virtualitatea. O astfel de eroare este o constantă fixă pentru orice foton și este o
măsură care depinde doar de timpul de conversie a fotonului în antifoton. Acesta
este timpul care îi este necesar fotonului pentru a se aprinde, iar timpul de care are
nevoie antifotonul pentru a deveni foton, este timpul care îi este necesar
conștiinței pentru a deveni conștientă de creația sa în virtual. Acest timp este

doar timpul lui Planck, care este și timpul virtual în care tot universul se manifestă.
Deci, pe lângă formula generală:
f/n = 13,5 = α-1/(2 πφ)
putem adăuga o altă formă de a scrie aceeași formulă, care este:
13,5 = [α-1]2/(2fφ)
Din aceste 2 expresii, se evidențiază că atunci când Constanta de Structură
Fină variază, variază și Secțiunea de Aur, însă, atunci când variază Constanta de
Structură Fină, variază și valoarea lui f și aceste variații concentrate fac astfel încât
valoarea lui Pi grecesc să rămână mereu constantă.
Rock is a Clock!
Prin această frază fizicienii vor să zică că tot universul material oscilează și
această oscilație ar reprezenta un ceas, o pendulă, a cărei frecvență reprezintă
respirația materiei. (http://science.sciencemag.org/content/339/6119/554.full )
Oscilația constantelor adimensionale care constituie pivotul numeric pe care
se bazează realitatea virtuală, reprezintă deci viața universului, dar spune și că o
astfel de oscilație este între 2 puncte: unul inițial și unul final, se repetă încontinuu.
Dintr-un punct de vedere pur temporal toate acestea apar strâns legate de
conceptul de timp circular, unde, deci, un eveniment trece de la o fază inițială la o
fază opusă, ca apoi să se întoarcă la cea inițială. Dacă toate obiectele dotate cu
masă, pentru fizica modernă, sunt legate la o oscilație, legată la rândul său la
frecvența lui De Broglie, iată că timpul fiecărui obiect material este scanat de un
ritm universal unde totul este ciclic și se repetă, atât în macrocosmos, cât și în
microcosmos, neîncetat.
Fizica exprimă acest concept în formule.
Pornind de la indeterminarea lui Heisenberg, care spune că:
∆t∆E = h
și știind că:
2E = mc2
putem scrie că:

∆t∆m = 2h/c2

Această structură reprezintă conceptul de frecvență a lui Compton, adică
reprezintă acel timp care dovedește prezența unei frecvențe de oscilație a unei mase
m. Jumătatea oscilației, pentru a trece de la o fază A la cea opusă B, va fi deci:
∆t∆m = h/c2
Cu alte cuvinte, masa nu ar exista, ci ar oscila între două valori, m1-m2,
într-un timp t1-t2. Acest concept este exprimat de Donatello Dolce, fizician la
Universitatea din Urbino, care a publicat numeroase lucrări științifice de fizică
cuantică în reviste științifice internaționale prestigioase, demonstrând, fără niciun
dubiu științific, că timpul este circular din punct de vedere cuantic.
(Introductiontothe Quantum Theory of ElementaryCycles
(Donatello Dolce) in (Beyond Peaceful Coexistence; The Emergence of Space,
Time and Quantum) curata da Ignazio Licata (and literature cited therein)
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/p1045

Percepția incertitudinii se schimbă
Acesta este un exemplu a celor susținute în articolele noastre precedente,
unde se sublinia cum noi suntem creatorii universului nostru. În acel context, noi
vedem și percepem lumea așa cum am creat-o în mod inconștient și acesta ne apare
așa cum credem noi că trebuie să fie
aceasta. Când linia virtuală a timpului
avansează, înțelegerea noastră se modifică
și se mărește, urmând entropia, care este o
măsură a conștiinței. Prin urmare, noi am
vedea lucrurile pe care le vedeam la
început într-o optică diferită. Teritoriul nu
se modifică, dar se modifică nu numai
percepția acestuia, ci și semnificația unei
formule care cândva însemna ceva și care
astăzi ne spune cu totul altceva. În cazul
structurii formulei incertitudinii lui
Heisenberg, termenul ∆t sau ∆m ar fi fost luat în considerare ca o incertitudine, pe
când Compton îl examinează sub formă de oscilație foarte bine determinată.

Formula nu se schimbă, însă conceptul fundamental de conștientizare a acesteia se
mărește odată cu entropia universului.
Nu există nicio incertitudine dacă noi suntem conștienți de universul pe
care-l creăm.
Demonstrația, deja probată din punct de vedere științific, că timpul în
universul nostru este circular din punct de vedere local este proba finală. Conceptul
de localitate este circularitatea timpului sunt două concepte care nu sunt în
dezacord unul cu altul, nici din punct de vedere al formalismului matematic, nici
din punct de vedere geometric (simetrie). A spune că trăim pe o circumferință
izocronă, care se schimbă încontinuu, înseamnă și că există doar un timp prezentul.

Când Pi Grecesc sună, Secțiunea de Aur răspunde
Pi Grecesc și Secțiunea de aur sunt legate între ele de diferite formule care
au în interiorul lor informații evideonice.
În această secțiune vedem unele dintre acestea, care au ieșit la iveală
elaborând între ei unii parametri numerici evideonici.

O primă relație interesantă, dare în opinia noastră nu este deloc
întâmplătoare, este dată de următoarea formulă:
Dat fiind că:
Frecvența minții = F1
Frecvența spiritului = F2
Frecvența sufletului = F3
[F1+F2+F3]/(42+32+22) = 1; [(F1)2+(F2)2+(F3)2]/(42+32+22) = π2

Mica eroare legată de valoarea lui Pi depinde de aproximările valorilor lui F
pentru diferitele componente. Asta ne ajută să înțelegem cum numărul 432 este
efectiv un număr evideonic (divizibil la 9), în mod fundamental și puternic legat la
cele 3 valori-diferență calculate fie cu numerele spațiului, ale culorilor, cât și cu
numerele spațiului sunetelor (Vezi Evideon 1 și Evideon 2).
Un alt calcul este următorul:
[2π x 243/360]1/3 = 1.61868
Această formulă poate fi exprimată și astfel:
π 2= [1802/3]/2φ
Un comentariu la aceste formule este necesar pentru că acestea nu doar
evidențiază o puternică relație între Pi grecesc și Secțiunea de Aur și numerele
evideonice, evidențiind și faptul că există o natură a lui Pi grecesc care o face să fie
dependentă tot de raportul între alte două lucruri. Aceste două alte lucruri sunt, de
exemplu, Secțiunea de Aur și valoarea unui unghi. Oscilațiile asupra Secțiunii de
Aur corespund unor oscilații asupra valorii unghiului, astfel încât, pe de o parte, să
facă constantă valoarea lui Pi grecesc, chiar dacă rămâne dependent de două
variabile (deci, Pi grecesc este o variabilă constantă), însă ne dăm seama și că ceva
în cifrele numerelor utilizate de noi nu este perfect. De exemplu, în a doua formulă
propusă, a forța unghiul nul de 180 de grade să ia acea valoare înseamnă și a obține
o Secțiune de Aur cu valoarea de 1,6150.
Această discrepanță, chiar dacă este mică, ne amintește că, dacă pe de o
parte, toate numerele evideonice sunt unghiuri (și iată de ce în formulele care îl
leagă pe Pi grecesc de Secțiunea de Aur, iată că apar valori de 360 sau 180,
respectiv valorile pentru unghiul nul al sistemului sexagesimal), nu există unghiul
zero (0). Dacă pe 360 de grade se introduce eroarea de un grad sau pe 180 de
jumătate de grad, totul iese perfect.
Apoi se mai evidențiază că în prima dintre aceste două formule finale,
valoarea Secțiunii de Aur este egală cu rădăcină de ordin 6 din 17.987, care
aproximează valoarea numărului evideonic 18. Cu alte cuvinte, în rădăcina de
ordin 6 din 18 există informația Secțiunii de Aur și a lua o valoare evideonică de
1.62 (lungimea semiaxei evideonice a spațiului și a timpului devin exact
100x1,62).
Iată că (1,62)6 ia valoarea de 18,07. Această valoare, dacă este relaționată cu
valoarea unghiului nul, ne face să înțelegem că în lumea evideonică lipsește ceva
(18.070-17.987).

Asta înseamnă și că unghiurile cu valorile lor numerice cuantificate fractal
sunt 359 și nu 360 în sistemul sexagesimal.
Putem face o ultimă observație importantă în legătură despre formula:
π2= [1802/3]/2φ
Din observarea formulei se demonstrează că valaorea lui Pi grecesc la pătrat
depinde de 3 parametri: primul, care valorează 1/2, reprezintă dualitatea,
numărătorul, care reprezintă dubla rotație în 2 direcții ortogonale, adică un volum
sferic exprimabil cu operatorul geometric rotație. A face rădăcina cubică a acestei
operații înseamnă a reduce la o dimensiune acest operator. La numitor iese în
evidență valoarea unui segment spațial, Secțiunea de Aur, care reprezintă
operatorul divergență.
Ne aflăm, încă o dată, în fața a 2 operatori - unul, rotația, care are de-a face
cu partea temporală și celălalt, divergența, care are de-a face cu partea spațială. Fie:
π2= [X2/3]/2Y
Putem construi următorul tabel:
X = 180 Y = 1,6150
X = 180,49Y = 1.6180
X = 180,83Y = 1.6200
X = 179.49Y = 1,6120
Deci, valoarea lui Pi grecesc ar depinde de un raport dintre un segment care,
din punct de vedere geometric, reprezintă un timp și un unghi, care reprezintă un
spațiu. Pi grecesc ar fi rădăcina pătrată a unui segment care reprezintă inversul unei
viteze, într-un univers în care spațiul și timpul ar exista în mod real.
Pentru a pune în acord două valori importante, care sunt 180 și valoarea
corectă a Secțiunii de Aur, trebuie, deci, să presupunem că universul nostru s-a
desimetrizat sau, așa cum am presupus în rândurile precedente, conul, al cărui
perimetru de bază, reprezintă viteza luminii în unități de masă atomică (c = 137,...)
este înclinat la un anumit unghi, făcând astfel încât înălțimea unui ipotetic triunghi
drept, care, dacă universul nu s-ar fi distorsionat ar fi fost 180, acum ar fi 179.50.

Impunând I = 180, C2 = 179.50 vom avea o valoare de C2 = 13,5 și o
valoare de γ2 egală cu 4.30, a cărui rădăcină cubică este egală cu 1.626.
După cum se poate observa, valorile evideonice de 180, 13,5 și Secțiunea de
Aur sunt strâns legate între ele și ne dau mereu ideea că există o distorsiune a
modelului evideonic, fără de care universul virtual nu ar fi vizibil.
O altă informație interesantă, legată de posibila distorsiune a Evideonului, ni
se aruncă în ochi în articolul Evideon, care este primul dintre cele 3 articole care
tratau structura universului holografic. În acel context se evidenția că Pi grecesc și
Secțiunea de Aur ar fi fost, în mod ciudat, legate din punct de vedere numeric de o
eroare, comparativ cu valorile adoptate de știință astăzi. Această eroare era identică
în cifre atât pentru Pi grecesc, cât și pentru Secțiunea de Aur, dar își schimba
semnul.
În acel context se evidenția și că raportul dintre valorile numerice ale
extremelor axelor de spațiu și energie furniza mereu același număr care mima
Secțiunea de Aur, care însă era bine exprimat de raportul dintre cele două valori
relative ale axei energiei.
741/417 = 1,77697841
852/528 = 639/396 = 1,61(36)
Dacă universul ar fi fost simetric, și valorile axei timpului (417 și 741) ar fi
trebuit să se comporte, din punct de vedere numeric, ca alte două perechi de valori
relative spațiului și energiei.
Însă se poate descoperi, cu o oarecare uimire, că această eventuală
distorsiune are motivul său pentru a exista, deoarece:
741/417 –φ= 1/2 π
Diferența în radianți este egală cu un grad sexagesimal din 360 de grade.

Alte corelații interesante
Trebuie să subliniem faptul că în jocul numerelor se demonstrează ca:
f/ α-1= π
care arată încă o dată cum Pi grecesc este legat de o formulă în care 2
variabile sunt legate între ele astfel încât Pi grecesc să nu varieze niciodată.
O altă relație interesantă este următoarea:
(13,5)π= 3556,7084
care prezintă o relație foarte strânsă între Pi grecesc și toate valorile de bază
ale spațiului evideonic al sunetelor.
Sferoidul care ar putea reprezenta universul evideonic ar avea un volum egal
cu:
4/3[π]R1R2R3 = 13,5

În acest context:
R1R2= (1,62)2 = 2,6244
care ar corespunde axelor de spațiu și timp de 342 de unități.
R3 = 1,23
care ar corespunde unei axe a energiei egală cu 246 și cu 243 unități.
Universul evideonic, încă o dată, rezultă că este distorsionat și valoarea
volumului său se pare că este:
4/3[π]R1R2R3 = 13,356
unde:
R1R2 = (1,62)2 = 2,6244
și
R3 = 1,215
care corespunde valorii de 243 unități efective ale axei energiei.
Trebuie să mai observăm și că:
4/3(1,215) = 1,62
care, cu alte cuvinte, înseamnă că axa energiei este de fapt 3/4 din axa
corespondentă a spațiului și a timpului.
Mai trebuie observat și că raportul 4/3 în formula volumului sferoidului este
același număr care se obține din numerele evideonice 528/396 sau 852/639,
însemnând, încă o dată, dacă mai era nevoie, că în acest univers, sfera are un
volum care depinde de mărimea vectorilor Evideonului. Într-un univers diferit,
volumele ar fi calculate cu alte formule "evidente".
O altă relație interesantă care ne permite să relaționăm măsurile noastre în
radianți cu numerele evideonice care, chiar dacă sunt reprezentate ca lungimi ale
axelor, în realitate sunt unghiuri, este următoarea:
360/2π= 243/(18)1/2

din care se afirmă că Pi grecesc poate avea o definiție geometrică exactă în
lumea unghiurilor evideonce, pe care o putem scrie după cum urmează:
2 π= (360/243)(18)1/2 =1,(48)x4,2426068711928....
Deci, fiindcă Pi grecesc pare să aibă legătură cu axa energiilor, așa cum
Secțiunea de Aur cu planul spațio-temporal, nu ne poate scăpa observația care, în
realitate, rădăcina pătrată a lui 18 ar trebui să fie substituită de rădăcina pătrată de
17,9873540....din cauza aceleiași "imperfecțiuni" a universului nostru, prin
intermediul căreia acesta poate să se manifeste în virtualitate.
O altă observație interesantă numerică este legată de natura lui φ și a lui n.
Aceste numere sunt caracterizate de a avea cifre care se regăsesc intacte în
inversul lor, deoarece:
n = 31,62277660168379...
1/n = 0,03162277660168379...
φ= 1,618033...
1/ φ= 0,618033....
Asta se poate întâmpla pentru că numerele reprezintă grupe de vectori care
sunt cărămizile cu care universul holografic și virtual, se manifestă sub formă de
fractal, care este mereu identic cu sine însuși, indiferent dacă se observă de sus sau
de jos, de la dreapta sau de la stânga, din față sau din spate.
Ei bine, Pi grecesc are în interiorul său aceeași proprietate, deoarece inversul
său are valoarea de:
1/ π= 0,318309886....
care multiplicat cu 100 ia valoarea care trebuie confruntată cu valoarea de
31,63, care este raportul dintre valorile extremelor axelor în spațiu sunetelor, care
tinde la n, ținându-se cont de aproximările de la început în legătură cu range-ul
utilizat pentru calculele spațiului sunetelor (de la 20 la 20000 Htz). Și în acest caz
se pare că universul are tendința matematico-numerică de a face astfel încât această
valoare să tindă spre numărul perfect 32. (cf. valorii de 432/32, care mimează
valoarea lui α-1).
Deci, universul s-ar fi distorsionat dându-și viață. Universul nedistorsionat,
ca imagine speculară a sa, ar avea dimensiuni exprimabile cu numere
(vectori/unghiuri) perfecte și nu ar exista numere iraționale.

Universul nedistorsionat, speculativ vorbind, ar avea axa energiilor divizată
în 13 părți superioare (fiecare cu valoarea de 864 de unități, pentru a ajunge la
culoarea magenta, egal cu numărul 11232,00 în loc de 11247,48, care este în
virtualitatea actuală), și 13 părți inferioare (fiecare dintre ele având 27 de unități,
care ar porni de la culoarea verde în jos, cu numărul 351,00 față de 355,67 din
virtualitatea actuală).
În acel context, Pi grecesc ar lua valoarea exactă de 3,12 (număr evideonic),
pentru că nπ= 99,84 (și nu 100, ținând cont că nu există valoarea zero). În acest
univers perfect dar nu aparent, Secțiunea de Aur ar avea valoarea de 1,62 de unități
și inversul Constantei α, ar avea valoarea exactă de 136,4688.

Semnificația simbolică reală a numerologiei
Corelațiile pe care le-am propus în acest articol sunt doar unele dintre o
multitudine de corelații numerice care leagă numerele din Evideon cu principalele
constante adimensionale ale universului actual.
O notă particulară trebuie exprimată în ceea ce privește semnificația
simbolică a numerologiei.
Numerologia este o pseudoștiință care susține că în interiorul fiecărui număr
există o semnificație simbolică mai complexă și a reuși, cu ajutorul unor reguli
oportune, determinarea cheiei ar putea reprezenta un bun sistem pentru a înțelege
universul și în forme de previziuni spațio-temporale.
În acest context se înțelege că numerologia, care de altfel are baze profunde
în istoria umanității, reprezintă exigența de a citi în număr ceva mai mult.
Problema se naște din interpretarea pe care numerologul de serviciu încearcă să-l
dea numărului.
Realitatea faptelor pare a fi conținută în structura evideonică a universului.
Noi suntem creatorii universului și știm foarte bine în interiorul nostru, la nivel
inconștient, cum am construit totul. Însă am uitat modul în care am făcut asta și,
deci, când ne aflăm în fața creării unor ipoteze de relaționare dintre număr și
numărul alegoric, iată că în interiorul nostru se declanșează, în mod inconștient,
amintirea încețoșată că în spatele numărului există altceva, ceva mai profund, dar
pe care noi suntem capabili să îl recuperăm prin intermediul conștientizării parțiale
actuale.
Astfel se declanșează un mecanism de tip schizofrenic, pe care creierul îl
execută automat, pentru a lega o cauză de un efect. Tentativa de a aduce în mintea
noastră adevăratele valori ale numerelor, se transformă adesea într-un
comportament paranoic, în interiorul căruia există o cauză reală, care se poate
exprima prin aceste cuvinte simple:

În interiorul numerelor există o semnificație ascunsă, care atunci când este
observată sau revelată, conduce la un comportament paranoic, însă când este
înțeles, exprimă ideea că numărul nu este important ca atare, ci datorită faptului că
este compus din cifre, care reprezintă vectori legați de structura intrinsecă a însăși
virtualității.
Când se privește un număr, ceva în interiorul nostru încearcă să-și
amintească această informație și, nereușind să o aducă la lumină, compensează,
prin intermediul creierului uman, cu efecte care nu sunt relaționate cu cauza.
Aceste corelații incorecte împing știința oficială să disprețuiască numerologia, doar
pentru că, neocupându-se să caute adevărata sa natură evideonică, se teme ca nu
cumva să fie obligată, în mod iremediabil, în a admite faptul că NOI suntem
creatorii universului.

Problema unităților de măsură
Numerele evideonice sunt toate fără unitate de măsură. În lumea virtuală
creierul nostru percepe spațiul, timpul și energia sub formă de unități măsurabile.
Universul evideonic este un univers nelocal, unde nu există nici spațiu, nici
timp, nici energie, dar al cărui creație este interpretată de creier, care este un cititor
de holograme, ca și când mărimile fizice ar exista.
Deci, mărimile fizice sunt create de creierul nostru printr-un mecanism legat
de efectele percepției.

Să luăm exemplul vitezei luminii calcultată ca raport dintre spațiul și timpul
lui Planck.
În lumea evideonică acest rezultat este furnizat de raportul dintre Secțiunea
de Aur și rădăcina pătrată a sumei pătratelor cifrelor care compun numărul 432.
Aceste numere sunt lipsite de informații legate de unitățile de măsură, însă în
momentul în care se decide că Secțiunea de Aur reprezintă o lungime, această
decizie creativă decide în mod automat că din numărul 432 se va extrage
informația temporală. Raportul dintre mărimea celor două numere care sunt
divizate între ele pentru a furniza viteza este determinat de capacitatea perceptivă a
creierului nostru.
Deci, este corect să mă gândesc că există un raport între modul de a vedea și
de a simți a creierului nostru, care este legat de unitățile de măsură ale spațiului și
timpului lui Planck. Cu alte cuvinte, este corect să ne gândim că între a vedea și a
auzi există un raport perceptiv egal cu cel care, în formula vitezei, afirmă că
Secțiunea de Aur trebuie să fie multiplicată cu un factor de 10-33 și rădăcina pătrată
de 29 trebuie să fie multiplicată cu termenul 10-44.
În principiu, percepția sunetului este mai bogată în informații față de
informația corespondentă legată de vederea unui factor de circa 1011, așa cum ne
putem aștepta când se ia în considerare lărgimea spectrului perceptiv ale undelor
pe care le elaborează mintea noastră.

Spectrul vizibilului merge de la 400 la 700 nanometri, pe când auzul merge
de la 20 la 20000 Htz.

Deci, nu doar spectrul auditiv este mult mai amplu decât cel vizual, ci aceste
date sunt multiplicate cu un factor care să țină cont de timpul de răspuns (decădere)
care pentru ochi este mult mai lent decât pentru ureche.
Deci, dacă creierul nostru percepe sunetul, componenta frecvențială, care de
altfel este inversul lungimii de undă, va fi relaționată cu ideea că Secțiunea de Aur
reprezintă o interpretare a lungimii universului.
Asta se întâmplă deoarece urechea este construită în baza Secțiunii de Aur,
așa cum se poate observa din organul său intern dedicat analizei și percepției
sunetelor.

Se descoperă astfel că unele lucruri legate de corpul nostru, care este
construit în interiorul Evideonului, conțin parametrii interpretativi.

Astfel, imediat ce creierul nostru decide să-i ofere Secțiunii de Aur
semnificația de lungime, în același timp, toate formulele legate de acel parametru
și care în lumea evideonică reprezintă doar proporții geometrice unghiulare, vor
lua semnificații dimensionale oportune capabile să se coreleze automat la
capacitatea creierului nostru de a interpreta virtualitatea ca și când aceasta ar fi
tridimensională. Este clar că în acest punct organele senzoriale ale corpului nostru,
care nici măcar nu sunt lineare între ele, vor stabili diferențe în capacitatea
perceptivă a spațiului, timpului și energiei și toate acestea ne vor furniza iluzia
Matrixului.
Cu alte cuvinte, se pot utiliza relațiile numerice ale lumii evideonice pentru a
verifica valorile măsurătorilor pe care creierul nostru crede că le deduce în baza
precepției sale și în baza perceptibilității celor 3 componete: spațiu, timp și energie
potențială ale virtualității însăși.
Într-un exemplu tipic, noi știm că:
13,5 = [α -1]/2πφ= (hc3)/(2πφe2c2)
din care:
h/c = 13.5(2πφ)e2/c3
h/c
ceea ce înseamnă că:

137(1,60x10-19)2/2,7x1016 = 81,18x10-54

∆m ~ 10-52/∆t
pentru fotonul ∆t poate fi zero într-un univers în care nu există timpul,
pentru că acesta nu este local sau deoarece acesta oscilează între un +t și un -t. În
această optică, fotonul ar fi întregul univers. Însă dacă se consideră că totul se
petrece într-o singură oscilație din afara timpului, ∆t ar avea o valoare unitară și
masa fotonului în repaus ar fi cea prevăzută de fizica actuală.
În prezent masa fotonului oscilează între aceste valori prezentate în literatura
științifică, pornind de la o serie de presupuneri care adesea sunt foarte depărtate
una de alta. Ceea ce contează în numerologia evideonică sunt cifrele care compun
numerele și nu numerele în sine. Asta ar însemna că, dincolo de factorii
multiplicativi care determină dimensiunile diferitelor cantități măsurabile (amintim
că unitățile de măsură ar fi date doar de probleme perceptive ale creierului și nu ar
avea legătură cu virtualitatea decât în accepțiunea în care se crede că există ceva de
măsurat), fiecare valoare pe care o măsoară fizica conține în sine natura numerelor
care sunt reprezentările unei geometrii vectoriale, fractalice.
Deci, poate că nu întâmplător constantele universului sunt reprezentabile de
numere extrase din Evideon, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Psihologia simetriei sau simetria psihologiei?
Modelul evideonic explică toate aspectele virtualității trecând de la fizica
cuantică la comportamentul animal. Un exemplu a acestui lucru poate fi luat din
formula care îl prezintă pe Pi grecesc, pe care am prezentat-o precedent.
π2= [1802/3]/2φ

În această formulă se evidenția că la numărător exista conceptul de operație
de rotație, legat de timpul virtual și la numitor exista conceptul de divergență, legat
de spațiul virtual.
Cele două concepte geometrice sunt legate în fizică de mulți alți operatori.
Deci, spațiul este perceput ca divergență/convergență, care în principiu înseamnă a
te apropia și a te îndepărta și este legat de conceptul separație lineară. Timpul este
văzut ca o rotație în jurul unui centru, mișcându-se pe o circumferință izocronă
care mai devreme sau mai târziu va reocupa aceeași poziție inițială (conceptul de
timp circular). Acest aspect al dublei realități spațio-temporale este perfect vizibilă
dacă suntem conștienți în comportamentul uman. De exemplu, în psihologie este
cunoscut conceptul de gândire circulară și gândire lineară. Cele două moduri de
gândire sunt caracterizate ca feminin și masculin. Nu întâmplător femininul pare a
fi legat de axa timpului, pe când gândirea lineară este legată de masculin și axa
vizuală, corelată cu axa spațiului.
Utilizând acest model se poate înțelege foarte ușor acea serie de diferențe
comportamentale care au fost observate între masculinul și femininul rasei umane.
Mulți cercetători au încercat să analizeze și să formalizeze aceste două tipuri de
abordări ale gândirii, dar cu rezultate destul de vagi. De exemplu, acum suntem
capabili să înțelegem perfect ce zicea Piaget când vorbea de gândire convergentă și
divergentă. Prin abordarea convergentă a unei probleme se identifică acel tip de
acțiune care prevede să ajungi la un target final, având ideea că acesta, chiar dacă
nu este vizibil, este în fața noastră. Subiectul care tinde să ajungă la target se va
mișca în linie dreaptă și dacă va întâlni o dificultate va fi constrâns să se oprească,
incapabil să ocolească obstacolul.
De exemplu, se studiază dintr-o carte și, pagină după pagină, se ajunge la
finalul cărții. Dar dacă cel care studiază nu înțelege un concept nu este capabil să
dea pagina ca să vadă dacă nu cumva în pagina următoare acest concept este reluat
și explicat mai bine.
Subiectul total convergent se blochează în acel context, fără să ajungă
vreodată la obiectivul final. Rotația în gândire este indicată ca fiind tangentă
gândirii circulare. Cine gândește în mod circular știe că obiectivul său este
poziționat undeva în centrul unui ansamblu de variabile. Subiectul, în încercarea de
a ajunge la target, merge la dreapta sau la stânga, adesea în mod haotic, în tentativa
de a conștientiza problema care mai devreme sau mai târziu îi va apărea în față. În
realitate, în acel context, acest tip de abordare, urmează o serie de direcții care
reprezintă tangentele la punctele infinite ale unei circumferințe (exprimate
matematic de conceptul de divergentă primară). Și în acest caz subiectul nu va fi
capabil niciodată să ajungă la soluția care se va obține când cele două procese
mentale sunt unite și schimbate între ele. Sensul acestui lucru este legat de

separația dintre emisfera dreaptă și cea stângă, când fiecare dintre cele două, pentru
că nu sunt legate, încearcă să o domine pe cealaltă.
Marea majoritate a ființelor umane se pare că este dreptace, dar ce înseamnă
să fii dreptaci? În realitate, să fii dreptaci înseamnă să utilizezi mai mult dreapta
pentru a face anumite lucruri despre care cineva a spus că trebuie să fie făcute cu
dreapta. În realitate, dreapta este legată de activitatea emisferei opuse și, deci, neam trezi în situația de a verifica că cele două mâini resimt mult ideea că propria
emisferă corespondentă este făcută la fel ca universul. Astfel, când tăiem cu
furculița și cu cuțitul, folosind în același timp ambele mâini, iată că marea
majoritate a ființelor umane va ține furculița în stânga și cuțitul în dreapta.
Stângacii fac invers, pentru că furculița preferă să fie comandată de emisfera
dreaptă, partea feminină, partea legată de circularitatea timpului, pe când mâna
stângă este legată de aspectul masculin, dar și de operatorul divergență.
Pentru că tendința simetriei universale produce efectul care, în spațiu, cuțitul
se mișcă separând, mergând în față și în spate, pe când furculița fixează obiectul de
tăiat, maxim rotindu-se pe propria axă. Nu ar putea fi altfel. Bineînțeles că există și
stângacii care au o viziune temporală distorsionată și opusă dreptacilor, dar există
un anumit procent de persoane care, chiar dacă nu sunt stângace, taie friptura ca un
stângaci.
Din acel gest simplu putem observa cum în acel subiect funcțiile de
masculin și feminin s-au inversat. Asta se întâmplă datorită unei serii de posibilități
care, în opinia noastră, oricum au ca bază de referință un proces inconștient intern
compensativ, unde partea masculină a trebuit să suplinească lipsa de activitate a
părții sale feminine.
Deci, simetria evideonică regulează funcțiile universului virtual și este
dictată de problemele perceptive ale ființei umane, care în mod inconștient creează
și analizează concomitent creația sa, activând aceleași procese arhetipice de bază
(rotație, divergență, schimbarea dimensiunii) care stau la baza a Tot.

Simetria - actul final
Acum, că am văzut cum simetria este legată de energia sistemului, dar mai
ales de conștientizarea sistemului în care suntem introduși în mod virtual și ai cărui
creatori suntem noi înșine, putem să ne întrebăm: Ce se întâmplă când universul
se sfârșește? Ce se va întâmpla cu simetria universului și, deci, și cu
conștientizarea conștiinței? A afirma că universul se sfârșește are o
semnificație fizică reală?
Acum că știm că conștientizarea este o măsură a conștiinței, putem urma
entropia universului, pentru a vedea în ce fel variațiile acestei mărimi, legate de

simetria sistemului, pot să ne ofere indicații despre modul în care se va sfârși
Totul. https://it.wikipedia.org/wiki/Entropia_residua
Recapitulând, noi știm că:
S = -KxlogN
Unde S reprezintă valoarea absolută a Entropiei, K este constanta lui
Boltzman și N reprezintă numărul microstărilor sistemului. În plus, știm că
principiul incertitudinii lui Heisenberg poate fi exprimat ca:
∆t∆E = h
și că Compton reinterpretează acest concept cu ecuația:
∆m∆t = h/c2

însă știm că temperatura T poate fi definită ca variația de energie a sistemului în
raport cu entropia sa, adică:
∆E/∆S = T
fiindcă:
∆E/∆S = T = h∆n/∆S = h/∆t∆S
din care:
∆t∆S = h/T

Acum ne putem întreba ce se va întâmpla când universul se va răci cu totul ,
adică când entropia va fi la valoarea sa maximă, adică zero?
Simetria sistemului va fi maximizată și, deci, și conștientizarea conștiinței va
fi totală.

Dar ce se va întâmpla cu entropia entanglementului?
Prin entropie de entanglement se înțelege valoarea entropiei clasice a două
obiecte entangled între ele, de exemplu doi fotoni entangled. În cazul nostru ar
trebui să ne întrebăm ce se va întâmpla cu entropia entanglementului dintre un
foton virtual și un antifoton virtual care sunt entangled între ei?
http://theory.fi.infn.it/cappelli/theses/viti.pdf
Știm că la temperatura de zero grade Kelvin (zero absolut) totul se oprește și
nu mai există energia sistemului (zero pointenergy) și, deci, știm că un foton
virtual nu va mai oscila de la forma fotonică la cea antifotonică. Știm că fiecărui
foton îi corespunde prezența unui antifoton entangled cu partenerul său. Așadar,
când un foton se oprește și nu mai oscilează între forma sa fotonică și cea
antifotonică, partenerul său, în mod specular (vezi simetria sistemului - N.A.) va
face aleși lucru. Deci, ne trezim că avem în acel moment totul congelat într-o
fotogramă în care fotonul nostru ar fi blocat și, în mod specular, la fel de blocată ar
fi și imaginea sa antifotonică. În acel moment universul se sfârșește (adică nu a
existat niciodată t=0), însă entropia (valoarea conștientizării) ce valoare are?
Energia sistemului ar trebui să fie nulă (E = 0), însă există o energie căreia îi va
corespunde o entropie nenulă de entanglement?
În realitate, sistemele termodinamice spun că această entropie este egală cu
-Klog(2), pentru că sunt 2 microstări ale celor 2 subsisteme (fotonul și antifotonul)
care descriu sistemul principal, adică fotonul virtual (care poate exista divizat în 2
microstări simetrice în simetria CPT).
Dacă pe de o parte s-ar părea că există un reziduu de simetrie, care ar
corespunde unui reziduu de energie nenulă a sistemului, care la rândul său ar
corespunde la un reziduu de lipsă de conștientizare a conștiinței, pe de altă parte
este normal să presupunem că acest lucru nu se poate întâmpla, deoarece, dacă s-ar
întâmpla asta, universul s-ar congela într-o stare terminală și s-ar mai întoarce
niciodată la conceptul de conștiință unificată de la început.
Astfel s-ar rupe simetria temporală care prevede că timpul, din punct de
vedere tehnic, este ciclic (rock is a clock) sau că există doar un moment (și nu 2
momente - cel inițial și cel final, care nu ar putea fi diferite unul de altul).
Însă există doar un mod de a înfrunta cu succes acest paradox termodinamic.
Experimentele cuantice efectuate de curând arată că unii fotoni pot fi blocați
la zero absolut și, deci, și antifotonii corespondenți entangled vor avea aceeași
soartă, dar apoi, reîncălzind sistemul, cele 2 contrapărți ar reîncepe să oscileze din
nou, fiind iarăși entangled.
Asta ar însemna că, în realitate, un fel de entropie reziduală de entanglement
rămâne și cu ea informația legată de ea. Asta echivalează cu a spune, în
conformitate cu această optică, că dacă universul se oprește, acesta poate fi

reanimat și în reanimarea sa acesta și-ar aminti totul pentru că entanglementul,
chiar dacă sistemul ar fi oprit, ar fi conservat, și cu acesta, conștientizarea de sine.
Însă trebuie să se țină cont de faptul că universul este o hologramă nelocală
și, deci, timpul nu există. Cu alte cuvinte, așa cum am subliniat deja în Evideon 3,
timpul este un efect a percepției entanglementului. Dacă nu ar exista
entanglementul, nu ar exista percepția timpului. Dacă nu ar exista variația rapidă
dintre foton și antifoton, nu ar exista acel pendul universal care articulează
respirația universului. Această oscilație face universul viu și perceptibil. În
momentul în care temperatura ia valoarea zero, fotonul nu mai oscilează, dar acea
clipă, timpul nu mai există. (∆t = 0, T = 0 și în realitate nu a existat niciodată) și ∆S
ia valoarea sa maximă, adică zero.
Dar dacă microstările N sunt 2, logaritmul din 2 nu este zero!
Ca aceste calcule să iasă există doar o explicație: cele 2 microstări N nu mai
există pentru că la zero grade energia devine zero și timpul nu există, demonstrând
nonlocalitatea universului care, prin urmare, spune că cele 2 microstări se
prăbușesc într-o singură stare. Cu alte cuvinte, fotonul și antifotonul generați la
originea Evideonului se suprapun și redevin să fie nimic (care este și Tot). Toate
acestea demonstrează că, în realitate, ideea dualității este legată de ideea că există
timpul, dar, lipsind percepția sa, se înțelege că totul este UNU și simetria
universului ne apare infinită, așa cum este Conștiința.

Conștiința și Entropia în simetria evideonică
Am exprimat de mai multe ori conceptul că entropia S este legată nu atât de
mult de conceptul de energie a sistemului, cât de cel de conștientizare a sistemului
- unde prin conștientizare se înțelege o măsură a Conștiinței în interiorul realității
virtuale, adică modificabile.
În legătură cu entropia și valoarea sa, dar mai ales în legătură cu modul său
de a funcționa, există multă confuzie, chiar și la nivel universitar.
Prima interpretare eronată este legată exact de conceptul de dezordine, care
mereu este legat de definiția entropiei. Se afirmă că al doilea principiu al
termodinamicii afirmă că entropia sistemului închis, adică universul, tinde să
crească mereu și cu aceasta și dezordinea sistemului.
Trebuie spus că entropia în formularea sa matematică are un semn minus "-"
în față și, deci, trebuie să fie considerată ca o minus entropie, care corespunde unei
minus dezordine, adică unei ordini. În alți termini, universul se răcește tot mai
mult, se organizează pornind de la haosul creației sale originare, se egalizează,
densitatea sa devine omogenă; cu alte cuvinte se simetrizează și, odată cu mărirea
simetriei sale, se ordonează. Așadar, faptul că simetria se mărește este văzut pe la

jumătatea lui 1800, când s-a descoperit al doilea principiu al termodinamicii, ca o
accepțiune negativă a creației divine. Cu alte cuvinte, entropiei i s-a dat o
accepțiune negativă, denumind-o dezordine, deoarece biserica nu putea accepta că
creația lui Dumnezeu s-ar putea sfârși. Deci, fizicienii termodinamici pe la mijlocul
lui 1800, plecând capul în fața voinței Papei, au fost constrânși să numească
dezordine ceea ce în realitate era ordine. Au pus în fața formulei entropiei semnul
minus.
Ca și consecință a acestei interpretări eronate, fizicienii nu au putut să mai
admită că timpul ar putea să meargă înapoi, pentru că, dacă entropia descrește
mereu, săgeata timpului era condamnată să meargă mereu doar într-o direcție.
Prin ideea lui Shrodinger, reluată apoi de Fantappie, că ar putea exista o
antientropie, numită sintropie, lucrurile vor tinde se vor schimba, chiar dacă marea
majoritate a fizicienilor nu-și dă seama că a vorbi de sintropie înseamnă și a
deschide ușa existenței antifotonilor, atât de nedoriți de nouăzeci la sută dintre
fizicienii moderni.
Deci, odată stabilit faptul că ordinea este cea care se mărește și nu
dezordinea, și odată înțeles faptul că ordinea este o măsură a conștientizării, care la
rândul său este o măsură indirectă a Conștiinței, care fiind realitate reală nu poate fi
măsurată, trebuie să încercăm să înțelegem cum este văzută entropia de către fizica
modernă.
Înainte de toate nu trebuie să ne mire că există o confuzie extremă în
legătură cu conceptul de ordine și dezordine, astfel încât și cei mai înfocați adepți
ajung să scrie niște tâmpenii colosale.
De exemplu, în timpul cursului din 20/11/2002 de la ora 8.30 care a fost
ținut la Universitatea din Parma, pe lângă Facultatea de Arhitectură la cursul de
Fizică Tehnică (http://pcfarina.eng.unipr.it/DispenseFTI-02/mascia145580c.PDF ),
se vorbește de entropia și, pentru a pune în evidență tema dezordinii care se
mărește într-un sistem închis și ireversibil, se dă exemplul unui săculeț cu bile
colorate unde toate cele roșii se află într-o parte și cele albastre în altă parte, cele
verzi în alta, bine "ordonate". Se agită săculețul și iată că apare dezordinea. Toate
bilele colorate se amestecă. În acel context se evidențiază că procesul spontan este
cel de amestecare a culorilor și se susține că ar fi imposibil să se obțină efectul
contrar în mod spontan (pornind de la o situație a culorilor amestecate, să se obțină
toate bilele colorate de aceeași culoare care se ordonează între ele, divizându-se în
grupuri colorate omogen). Deci, dacă ne luăm după acest exemplu, universul
merge spre dezordine și nu se întâmplă invers.
Cum să-i explici profesorului care a susținut acel curs să aprobe lucrarea
susținută de studentul Mascia Matteo, în care acesta susține că ordinea este
reprezentată exact de amestecarea culorilor și nu invers? Conceptul de ordine se
referă la simetrie și este mai simetrică o situație omogenă, în care există o

densitate-culoare omogenă în săculețul cu bile colorate, față de grupuri de culori
separate unul de altul?
Cum să-i faci pe experții în fizică să înțeleagă că conceptul de simetrie este
legat de conceptul de separație, care merge spre unificare? A separa diferitele
culori între ele e ca și când ne-am întoarce înapoi într-un proces antientropic, unde
conștientizarea sistemului scade din cauza separației dintre diferitele "substări
entropice" ale bilelor colorate?
Acesta este doar unul dintre nenumăratele exemple ce pot fi găsite pe
internet, care demonstrează că, și la nivel de savanți, adesea, se iau multe țepe, care
sunt comode pentru biserică, asta pentru a evita ca umanitatea să devină conștientă
de sine, împingând-o în direcția opusă.
Conceptul de entropie oricum este încă obscur. Este suficient să ne gândim
la calculul pe care am putea să-l facem pentru entropia unui foton. În literatură
(vezi bibliografia despre subiectul prezentat în continuare) se susține totul și
contrariul a tot. Pentru unii nu se poate calcula entropia unui foton pentru că
acesta, neavând masă, nu are entropie. Pentru alții entropia unui foton ar fi egală cu
1, pentru că s-ar putea susține că fotonul emis de un "corp negru" a avea energia
egală cu:

SxKxT = E
dar având în vedere că într-un corp negru

E = KxT
nu rămâne decât să se susțină că entropia fotonului, în acel caz, este egală cu
1.
Unii autori susțin că entropia semnificației fotonului este dată de următoarea
formulă:

S = Kx(1- lnfr)
unde K este constanta lui Boltzmann și fr este funcția de distribuție a
fotonului. Din această abordare se demonstrează foarte ușor că a fi undă sau
particulă prevede ca fotonul să aibă valori de entropie complet diferite (vezi
Evideon 3 de același autor).
Pentru alți cercetători valoarea entropiei unui singur foton este egală cu 3.72
-23 -1
x 10 K .

Pentru alți autori, entropia unui singur foton nu depinde de lungimea sa de
undă, deci nici măcar din energia sa intrinsecă, pe când pentru alții am putea stabili
că entropia unui foton entangled cu alt foton este la zero absolut, jumătate din
entropia sistemului, adică:

S/2 = -ln2
pentru că microstările în care un foton se poate afla sunt 2, putând el însuși
să aibă elicitate (spin: N.A.) o +1 o -1.
Trebuie să ne oprim un pic asupra acestei ultime afirmații, ajutându-l pe
cititor să înțeleagă despre ce se vorbește.
Noi știm că fizica ne spune că temperatura este definibilă ca variație de
energie între 2 momente de entropie diferită:

∆E/∆S = T
exprimată în grade Kelvin unde zero absolut este circa -273 grade Celsius.
Asta înseamnă că atunci când temperatura ajunge la zero, și energia
sistemului ajunge la zero și totul se oprește. Da, dar entropia ce va face? Va ajunge
la zero, va lua o valoare-limită diferită de zero sau va avea valoarea 1?
În realitate fizicienii calculează o așa-zisă entropie de entanglement, care ar
fi entropia corespunzătoare acelei stări în care perechea de fotoni entangled între ei
sunt răciți la zero absolut
(www.isciencetimes.com/articles/5719/20130725/lightstopped-germany-fastestparticle-crystal.htm ).
Dacă noi luăm acești 2 fotoni și răcim doar unul la zero absolut, acesta se va
opri! Experimentul chiar a fost efectuat și, după ce temperatura a fost mărită, s-a
observat că cei doi fotoni entangled nu și-au pierdut entanglementul dinte ei. Cu
alte cuvinte, și dacă se oprește universul, cei doi fotoni continuă să fie legați între
ei cu o valoare de entropie egală cu logaritm din 2.
Asta înseamnă că, dacă se întreține entropia, se menține și informația legată
de semnificația entropiei. Amintim în acest articol că a vorbi despre entropie
înseamnă și, dintr-un punct de vedere fizic, a defini informația sistemului.
Informația este o măsură a conștientizării.
Dar asta ne permite să putem susține că universul nu va ajunge niciodată la
conștientizarea totală care corespunde valorii de entropie absolută egală cu zero,
pentru că limita ar fi exact valoarea de -ln2

În acest context, dacă universul s-ar răcit cu totul și s-ar sfârși, în realitate
acesta ar putea fi reaprins și ar putea reporni conservând toate informațiile pe care
le avea înainte de colapsul termic.
Aceste concluzii ar contrasta foarte mult cu însăși conceptul de entropie. De
fapt, trebuie să amintim că universul este un sistem închis, cel puțin pentru
fizicienii termodinamici. Dacă sistemul este închis și în echilibru ireversibil cu
punctul său de pornire: toate acestea înseamnă că sistemul închis, chiar dacă ar
reveni la punctul de plecare ar trebui să aibă cel puțin unul dintre parametri săi
inițiali care să nu fie egal cu valoarea de pornire. În acel context, simetria
universului nu ar fi conservată.
Asta ar însemna că trebuie să existe neapărat un antiunivers antientropic,
făcut din antifotoni cu un conținut final de entropie egal cu valoarea de entropie a
semiuniveruslui nostru dar cu semn opus, care la final să readucă valoarea de
entropie totală la zero.
Dar dacă există antiuniversul, ar exista antifotonii și deci, ar exista un
entanglement între partea fotonică și cea antifotonică a fotonului virtual.
Adevăratul entanglement ar fi exact acesta. (vezi Evideon3, de același autor).
În plus, când s-ar ajunge la zero absolut perechea foton-antifoton entangled
s-ar opri, dar s-ar bloca și rapida lor schimbare din unul în altul, blocând timpul,
care nu ar mai curge.
Consecința nulității timpului (de revenire la zero) ne amintește de conceptul
de nelocatitate din interiorul universului și asta ne-ar face să considerăm că fotonul
cu entropia sa de entanglement reziduală este poziționat în același loc în care este
antifotonul, dar cu entropie de entanglement opusă. Cele două entropii s-ar anula,
aducând entropia sistemului la zero.
Cu alte cuvinte, nu există o entropie de entanglement care să nu fie zero. Sau
se poate spune că temperatura este acel parametru care măsoară diviziunea
aparentă a obiectelor aparente în universul nostru virtual și când temperatura
ajunge la zero nu mai există separație. Prin doborârea conceptului de separație,
simetria devine infinită și conștiința ar avea conștientizare infinită.

Viziunea evideonică a entropiei
Evideonul este o cheie de lectură generală a întregului univers și, deci,
trebuie să conțină în interiorul său parametrii numerici puri ai valorii entropiei
întregului sistem, atât cea pentru un singur foton, cât și cea pentru principiul
holografic, sunt unul și același lucru.
Chiar trebuie subliniat că există în fizică așa-zisul paradox al informației
care, în principiu, afirmă că un sistem entropic care se prăbușește într-o gaură

neagră ar dispărea și cu acesta informațiile care caracterizează entropia sa. Dar
cum entropia nu se poate distruge, nu se înțelege bine cum de acest fenomen poate
avea loc. În realitate, entropia nu se distruge niciodată în lumea evideonică,
deoarece aceasta este mereu zero luând în considerare suma universului fotonic și a
celui antifotonic. Dar pentru că fizica modernă nu vrea să audă vorbindu-se despre
antifotoni, rămâne prizoniera acestei probleme, care este rezolvată de Dirak, care
își pune aceeași problemă pentru întregul univers. În realitate, dacă universul se
răcește la zero grade Kelvin și entropia dispare, dispare și energia sistemului și
asta, cu informația anexată, ar distruge simetria sistemului evideonic. Această
problemă nu există pentru că entropia totală e mereu zero, care este valoarea sa
maximă, dar în cazul în care chiar nu vrem să înțelegem că există un antiunivers
specular cu al nostru, iată că apare necesitatea de a calcula "semientropia" acestei
părți universale. Din fericire, există așa-numitul principiu holografic care
demonstrează, în sisteme cuantice, că entropia sistemului este proporțională cu
suprafața și nu cu volumul spațiului care conține sistemul de măsurat. Dirak,
utilizând acest principiu, împarte suprafața universului în multe triunghiuri mici
care descriu, la limită, suprafața sa. Astfel calculele pot da numere finite. Suprafața
fiecărui triunghi mic ar putea fi extrasă exact din ecuația:

Gh/2πc3= (Ip)2 = 2,61227x10-66 cm2
unde G este constanta de gravitație, h constanta lui Planck, c este viteza luminii și
Ip este lungimea lui Planck.
Pe aceste baze putem verifica că modelul universului evideonic poate fi
reprezentat de un sferoid strivit la poli din cauza imperfecțiunii sale, care, de altfel,
este și cauza existenței sale. Chiar am văzut că axa energiilor nu este egală ca
lungime a axei timpului și a spațiului, ci este mai mic. Asta se întâmplă pentru că o
astfel de axă s-a înclinat, construind conul care precede în jurul unei axe mai scurte
a energiilor.
Dacă universul ar fi fost perfect simetric și sferic, cu raza 1.62, aria sa ar fi
dată de aria unei sfere care ar fi fost și aria desemnată de un foton, deoarece în
universul holografic nelocal totul se întâmplă într-un singur punct, ceea ce
echivalează cu a spune că toți fotonii universului se află unul în interiorul altuia.

Suprafață = 4 π (φ)2 = 32,979....
Este interesant de observat cum această arie, care trebuie să fie proporțională
cu entropia totală a unui foton (care bineînțeles că este și cea a întregului univers)
tinde spre numărul 33, pe care, încă o dată, îl regăsim în lumea ezoterică. De

exemplu, 33 sunt divinitățile vedice sau 33 sunt nivelele de conștientizare ale lumii
masonice și 33 sunt anii simbolici ai lui Cristos.
Din punct de vedere matematic, acest număr, în afară să mimeze
conștientizarea universului nostru, este intim legat de cuantificarea lumii
evideonice, deoarece se poate demonstra că:

3313.4981637 = π x1020
Sau

32.9843113.5 = πx1020
Ceea ce poate fi exprimat și după cum urmează:

13,5xlog(32.98...) = 20 + logπ
În termeni mai generali, această formulă mimează formula entropiei
S = -log W, unde W este numărul de microstări, care bineînțeles că este
proporțional cu suprafața care conține obiectul al cărui entropie trebuie să o
măsurăm.
Deci, am putea presupune că:

S = 13,5xlog(4πφ2) = log(πx1020)
Și impunând valorii de 4πφ2 pe cel găsit în Evideon, adică 31.6227766..., al
cărui logaritm în bază 10 este exact 1,5, avem:

S = (13.5 x 1.5)/(20 + 0.4971) = 0,9879, care în principiu tinde spre 1.
Prin urmare, entropia unui foton ar fi unitară în numere pure; însă, dacă
vrem să dăm dimensiune entropiei, aceasta trebuie să fie înmulțită cu constanta K a
lui Boltzmann, care este egală cu 1.3806504x10-23. Însă în lumea evideonică, toate
constantele trebuie să poată să fie obținute din numerele evideonice și, deci, și
constanta K trebuie să se supună acestei reguli. Constanta K este dată de raportul
dintre constanta gazelor R și numărul lui Avogadro, N. Numărul lui Avogadro este
un număr particular deoarece exprimă numărul de unități, indiferent care ar fi
acestea, care ocupă un volum spațial în condiții standard. De exemplu, numărul lui
Avogadro, pentru chimiști reprezintă numărul de atomi ai unui gaz, la presiune și
temperatură specifice, care ocupă un volum standardizat. Numărul N nu depinde de

tipul de particule. Acestea pot fi reprezentabile și de numărul de sarcini electrice
măsurate în condiții oportune. În acest context numărul N reprezintă numărul
fractalic din care este făcut universul. Un astfel de număr nu poate fi măsurat
experimental în mod perfect, însă poate fi calculat aproximativ. Calculele efectuate
până astăzi demonstrează că valorile lui N și lui R sunt următoarele:

N = 6.0221415 x 1023
R = 8.3144621
Valoarea lui R reprezintă o constantă care folosește la a parametriza formula
gazelor ideale, conform căreia PV=NRT. O ciudățenie matematică observată de
fizicieni, pentru care bineînțeles că nu se poate găsi nicio explicație, decât să se
presupună că a apărut întâmplător, și că:

N ~ 279 = 6.044629x1023
Pentru lumea evideonică nu reprezintă un mister, pentru că se știe că
numărul N trebuie să fie un număr par, din cauza dualității simetriei universale, dar
dacă se încearcă să se obțină N din constantele evideonice, vom avea o surpriză.

N = 2(128/φ) = 6.096577x1023 , unde 128 este dat de 27
Aproximarea noastră a numărului lui Avogadro are o semnificație fizică.
Exprimă valoarea dualității în sine, ne face să înțelegem că există 7 nivele
cuantificate de energie și demonstrează cum și acest număr depinde de extrudarea
unui plan spațio-temporal cu totul holografic într-o direcție, dependent de un “pas”
exact, dat de valoarea Secțiunii de Aur care, pentru un univers perfect, ar lua
clasica valoare de 1.62, submultiplu a lungimii unei semiaxe din Evideon.
De altfel, R, conform numerelor evideonice, ar putea fi exprimat de
următoarea aproximare:

R = 13.5/1.62 = 8.333333
Multiplicând constanta noastră, K, care ia următoarea valaore:

K = 8.33333333/6.096577x1023 = 1.366887x10-23
Pentru valoarea entropiei pure 0.9879 obținem pentru S:

S = 0.9879x1.3668877x10-23 = 13.50x10-22
Încă o dată se obține un număr evideonic care exprimă unitatea de
cuantificare a lumii evideonice. Deci, vom avea un univers făcut dintr-un foton
care reprezintă forma Întregului, care ar fi un sferoid aplatizat la poli, al cărui
entropie tinde spre 1 și ar fi 1 dacă ar fi fost perfect. Însă entropia sa, în termeni
numerici, are valoarea de 13.5 dacă se adaugă unitățile de măsură.

Semnificația evideonică a constantei lui Boltzmann
Numărul lui Avogadro, N, reprezintă un număr fractalic de unități fractalice,
conținute într-o unitate de spațio-timp. Acest număr, dacă este analizat prin
intermediul analizei componentelor sale, ia o semnificație fizică precisă, dar și cu
constanta lui Boltzmann se întâmplă la fel, care devine o entitate exactă.
În realitate, fiindcă:

N = 2(2^7)/1.62
unde 2 reprezintă virtualitatea duală, 2^n, cu n care merge de la zero la 7,
reprezintă numărul de conștiințe care există în cele 7 nivele energetice ale
universului și unde 2^7 reprezintă numărul de conștiințe primare în care s-a divizat
Conștiința Unitară și care populează cel de-al șaptelea nivel. În acest context,
2^7/1.62 reprezintă numărul de conștiințe primare în nivelul nostru existențial
pe unitate de spațio-timp. Deci, 22^7/1.62 devine numărul maxim de conștiințe
conținute în nivelul nostru energetic pe unitatea volumetrică de spațio-timp.
Să-l înmulțim pe N cu Secțiunea de Aur înseamnă să găsim numărul total de
conștiințe din nivelul nostru universal (cel de-al șaptelea). Dacă împărțim valoarea
de 13.5, care reprezintă energia totală evideonică sub formă de valoare de entropie,
la acest număr, găsim energia unei singure conștiințe și, în final, dacă înmulțim
rezultatul cu logaritmul ariei descrise de această conștiință, înseamnă să calculăm
entropia totală a unei singure conștiințe, care bineînțeles că depinde de starea sa
de undă (suprafață infinită: S= - infinit) sau particulă (suprafață unitară, S=0 )

S = [13.5/(1.62xN)]xlog(2πφ2) = [R/N]xlog(Area) = Kxlog(W)
În această optică, constanta lui Boltzmann, cea a gazelor și numărul lui
Avogadro dau formulei entropiei și celui de-al doilea principiu al termodinamicii

valența de conștientizare corectă. Deci, numărul lui Avogadro reprezintă numărul
de conștiințe din nivelul nostru energetic pe unitate de spațio-timp.
Fiindcă universul evideonic se bazează pe dualitate, acesta este ușor de
descris în matematică folosind logaritmii in bază 2, care facilitează înțelegerea
unor formule care utilizează funcția logaritmică, printre care însăși definiția
entropiei. Astfel, se poate verifica cu ușurință că:

22π = Slog2[N], adică 2π = log2 [S(128/φ)] = S1log2(128/φ)
unde S1 este entropia unui foton care, pentru universul virtual actual, distorsionat
față de simetria sferică originală (dar care din acest motiv este aparent),este
aproape egal cu 1 (0.996697) și N este numărul lui Avogadro (calculat ca 2^(128/φ);
toate acestea echivalează cu a spune că numărul lui Avogadro tinde spre 2^(2π),
valoare la care se ajunge doar dacă universul ar fi perfect, cu formă sferică și
invizibil. Însă valoarea S reprezintă raportul dintre numărul lui Avogadro din
universul actual distorsionat și cel care ar trebui să fie dacă universul ar fi fost total
feric. (S = 0,98567).

Termenii paradigmei holografice
Din punct de vedere al paradigmei holografice, Evideonul reprezintă un
obiect minimalist, format dintr-un octaedru cu opt fețe triunghiulare. Ne-am
întrebat ce valoare ar avea aria octaedrului pentru a verifica dacă ne-ar ieși vreun
număr care să aibă de-a face cu aria lui Planck și, încă o dată, nu am rămas
deziluzionați.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020722504000102)

Știind că în modelul evideonic avem următoarle valori:
DG = DC = 1.62
DA = 1.125
efectuând calculele oportune, rezultă:
GC = 2.2910
deoarece triunghiul GDC are o înălțime de 1.9840 și triunghiul GAC are o
înălțime de 2.2808.
Rezultă că aria triunghiului GAC este egală cu 2.6126, egală cu 1.616372.
Acest număr pare a fi în acord cu pătratul lungimii lui Planck, care pare a fi
2.61227 (Ip = Għ/c3) înmulțit cu o constantă care depinde de unitățile de măsură
utilizate. Însă ne dăm seama că, în acest context, aria totală a tetraedrului este un
număr semnificativ și evideonic egal cu:
2.6126 x 8 = 20,9008
Având în vedere că universul virtual era prima dată plan, după care a fost
extrudat virtual și holografic pe axa energiei (axa verticală), să calculăm aria de
bază a pătratului GFEC, care va rezulta a fi:
(1.62)2x2 = 5.2488
care înmulțit cu 4 este egal cu:

5.2488x4 = 20.9952, care merge spre 21
Cu alte cuvinte, entropia, dacă aceasta este proporțională cu suprafața, trece
de la o valoare minimă la aceeași valoare înmulțită cu 4 (pătratul GFEC are două
suprafețe egale, una mai mare și alta mai mică - N.A.), în mod perfect fractalic.
Este banal de demonstrat că multiplicând entropia inițială, egală cu aria
dreptunghiului GFEC, cu 2π, se obține valoarea entropiei universului
nedistorsionat, egală cu:
5.2488x2π = 32.979
Toate acestea, în radianți, semnifică că universul, așa cum era la începutul
existenței sale (universul plat), la crearea axei energiei (cu formarea consecventă a
unui prim sferoid), a făcut un tur de 360 de grade de unități evideonice. (amintesc
că toate numerele evidonice sunt unghiuri și că 2π = S1log2(128/φ)).

Entropia și existența lui Dumnezeu
Religia și știința iau naștere din mitul magiei, unde magul era uniunea dintre
aceste două lucruri. După aceea politica a decis că magul era prea puternic și a
divizat puterile sale în două subramuri, adică în religie și știință. Astăzi oamenii de
știință nu-și mai amintesc că au fost preoții din antichitate și viceversa. Urme ale
acestor gânduri adesea se găsesc ca și coloane ce poartă gândirea științifică
modernă, unde savantul modern, dacă pe de o parte tinde să susțină că fizica nu are
nevoie de Dumnezeu, pe de altă parte, susține că religia conține dogmele științei.
Pe de altă parte, omul de știință modern se simte dator să-și susțină ideile cu
ajutorul testelor sacre, și, deci, când descoperă ceva, se simte dator să demonstreze
că descoperirea sa s-a petrecut prin voința divină. Astfel se nasc tâmpeniile care
conving lumea academică că ar exista o particulă a lui Dumnezeu, numită bozonul
lui Higgs, despre care noi susținem că nu există din cauza lipsei premiselor de
simetrie. Biserica deja își făcuse simțită greutatea în trecut în ceea ce privește
semnificația entropiei, asupra ideii că există săgeata timpului monodirecționată
spre viitor și acum se apucă să susțină că există particula lui Dumnezeu, din care ar
deriva restul. Din păcate pentru biserică și fizica modernă, universul este o
hologramă fractalică și nu există nicio particulă care să poată transporta informația
unei mese, care de altfel, cel puțin pentru noi, nu există.
Deci, iată că astăzi fizica modernă este implicată în dezbateri în legătură cu
entropia, pentru că aceasta ar fi, pentru unele persoane, capabilă să combată
existența lui Dumnezeu, pe când, pentru alții, ar fi o dovadă demonstrată științific

că Dumnezeu există. (vezi biografia atașată). Citind articolele care vorbesc despre
acest subiect, apar unele puncte de pornire destul de slabe de ambele părți, care
tind să demonstreze ba una, ba alta, folosind observații care nu au nimic științific
în ele. În esență, problema entropică este următoarea: Întâi a apărut entropia sau
Dumnezeu? Dacă examinăm atent literatura, reiese că: dacă Dumnezeu ar fi apărut
primul, ar fi creat o entropie care ar fi condus universul spre moarte, deci, ar fi
improbabil ca un Dumnezeu să-și creeze creatura cu scopul ca aceasta să moară.
Deci, în acest caz Dumnezeu nu ar exista, deoarece există entropia, și, ucigându-și
creatura, s-ar ucide și pe sine însuși. Pe de altă parte, dacă ar fi apărut întâi
entropia, aceasta l-ar ucide pe Dumnezeul care este conținut în ea, și, deci, nici în
acest context Dumnezeu nu ar putea să existe, decât temporal și supus entropiei. În
realitate, această problemă nu ar exista dacă analizăm Întregul în lumina
evideonică a realității virtuale. Aceasta este duală și, deci, cele două soluții sunt
adevărate și false în același timp. Cu alte cuvinte, singura soluție este: Dumnezeu
și Entropia sunt manifestări ale unui
singur lucru. Dumnezeu este Entropia.
Entropia de fapt este mereu aceeași și
are valoarea zero. Cea care se modifică
este imagina sa, numită DS, adică
diferența dintre o stare de conștientizare
și alta. Entropia este Conștiința, adică o
măsură a Conștiinței (S) care este
Conștientizarea (DS). Simetria este o
măsură a DS și mărirea primei conduce
la mărirea celei de-a doua. Într-un
proces entropic putem avea două
posibilități. Sistemul neizolat este închis sau deschis. Dacă sistemul este deschis,
acesta este reversibil, dar dacă este închis, cel puțin un parametru trebuie să fie
modificat dacă se dorește revenirea punctului de plecare (sistem ireversibil).
În realitate, din punct d vedere evideonic, nu există termenii "închis" și
"deschis", pentru că nu există interiorul și exteriorul și atunci cele două opțiuni
termodinamice sunt aceeași opțiune.
Dacă considerăm că sistemul este deschis, entropia de pornire, care este
nulă, prin intermediul creării unui univers virtual, oricum redevine zero la finalul
drumului, indicându-ne că toată Creația ar fi un proces reversibil.
Însă dacă vedem universul ca pe o cutie închisă, atunci sistemul
termodinamic devine ireversibil și, având în vedere că există doar un singur
parametru, care este conștientizarea, adică DS, care este măsura indirectă a
Conștiinței (S), iată că acesta va fi singurul parametru care se va schimba de la
început și până la sfârșit. Cu alte cuvinte, la început vom avea o Conștiință cu

entropie nulă care, prin intermediul creării virtualității, va produce o creștere locală
de entropie, care se va anula cu antientropia universului construit din antifotoni.
La finalul drumului, conștientizarea (DS) va fi maximă (adică S va fi ajuns
la valoarea zero, pornind de la minus infinit pentru acest semiunivers), iar
începutul și sfârșitul se vor suprapune din nou. Confuzia poate apărea de la faptul
că universul cu siguranță nu este un sistem ce poate fi definit ca fiind deschis, însă,
dacă luăm în considerație doar semiuniversul nostru, acesta va apărea ca fiind
închis, adică schimbă energie cu celălalt semiunivers, care este construit din
antifotoni, dar nu schimbă materie. Cele două semiuniversuri unite, determină un
sistem care poate fi definit ca fiind neînchis, dar izolat. Un astfel de sistem nu
schimbă nimic și asta înseamnă că entropia S (amintim că S este Conștiința),
inițială și finală, la fel ca și energia inițială și cea finală, se vor conserva. În cele
două semiuniversuri doar conștientizarea se va schimba în mod ireversibil,
mergând spre valoarea sa maximă.
Diferența dintre cele două parcursuri (închis și deschis) este dată doar de
faptul de a considera Conștiința poziționată în interiorul sau în exteriorul
universului virtual, însă, știind că nu există "în interior" sau "în exterior", aceasta
devine o chestiune irelevantă.
Deci, nu există altă concluzie posibilă decât aceasta:
Conștiința este Entropia. Aceasta se manifestă prin intermediul
variației sale, care măsoară Conștientizarea, al cărei aspect exterior ne apare
ca măsură virtual-absolută prin intermediul analizei simetriei sistemului.
Dacă toate acestea sunt corecte, nu există decât o singură posibilitate de a
separa toate acestea.
Răspunsul la această posibilitate este următorul:
NOI suntem Conștiința, deoarece, fiindcă suntem în același timp atât în
interiorul, cât și în exteriorul creației, adică fiind în același timp atât reali, cât
și virtuali, putem cunoaște acest răspuns; dacă nu ar fi fost așa, nu am fi avut
nici măcar posibilitatea de a ne pune întrebarea.

A fi sau a nu fi... Aceasta-i întrebarea!
Universul toroidal
Pentru a termina această secvență despre simetria universului, trebuie să
găsim o explicație convingătoare în legătură cu de ce universul are forma pe care o
are. Universul ar fi un fel de sferă aplatizată la poli, dar ce anume ar fi creat această
desimetrizare?

În realitate, acum putem înțelege și mai bine că această viziune a lucrurilor,
nu numai că este o aproximare a formei universului, dar explică și cum a acționat
Conștiința la începuturile timpului virtual.
Când Realitatea Reală decide să creeze o Realitate Virtuală, iată că apare
imagina Conștiinței în Virtualitate. Aceasta poate fi reprezentabilă ca un template
cu simetrie infinită.
Deci, putem descrie acest obiect ca pe o sferă. Această sferă, care în mit
poate fi văzută ca fiind Brahma din Panteonul indian, se divide în două sfere.
Diviziunea celor două imagini ale Conștiinței, care mai apoi va produce existența
lui Shiva și Vishnu, care sunt subproduse ale Sinelui divizat în două părți, va
conduce la obținerea unei structuri care încă are un anumit număr de elemente de
simetrie, dar pe care noi o putem vedea pe un plan ca îndepărtarea a două
circumferințe care se pot suprapune. O astfel de îndepărtare se întâmplă pe axa
spațio-temporală, lăsând intactă axa energiei. Dacă într-un plan spațiotemporal/energetic această configurație seamănă cu o îndepărtare a două cercuri cu
raza "r", care își deplasează centrele pe axa spațio-temporală, într-un univers
tridimensional spațio-tempo-energetic, iată că apare structura unui toroid. În
funcție de distanța care va exista între cele două cercuri, vom avea trei tipuri de
toroid.

Cele două părți speculare ale Conștiinței încep să se dividă. Ele nu se pot
separa din motive entropice. În cel mai rău caz ar putea rămâne unite într-un singur
punct din circumferința lor, continuând să reprezinte din punct de vedere entropic
două sisteme închise care formează un singur sistem izolat. Însă ceea ce sugerează
în realitate numerele evideonice este faptul că cele două cercuri rămân parțial

superpozabile (spindle torus), creând o adâncitură în centru, care ar corespunde
unei micșorări a axei energiei corespondente, care nu ar fi mai lungă de 162x2
unități evideonice (ceea ce reprezintă un multiplu al Secțiunii de Aur, corectă
pentru un univers perfect simetric), însă ar face ca axa energiei să ajungă la
valoarea 121,5x2 unități evideonice.
Deci, dacă lucrurile ar sta astfel, separația celor două părți ale Conștiinței
este cea care ar fi creat scurtarea axei energiei.
Ne putem întreba, dintr-un punct de vedere geometric, dacă putem utiliza
această viziune a lucrurilor, pentru a calcula, încă o dată, entropia sistemului. Este
ușor de demonstrat că, dacă în ecuația unui cerc îi dăm lui Y valoarea de 1.125
(submultiplu al valorii lungimii semiaxei energiei în Evideon = 243/2), iată că
valoarea lui X este egală cu 1.162929..., când raza acestui cerc este egală cu
1.618033....
X2 + Y2 = (1.618033)2
dacă Y = 1.125, atunci X = 1.162929
Deci, din această primă observație, se observă cum impunând axei energiei
valoarea de 243 de unități, devine evident faptul că cele două sfere ale Conștiinței
trebuie să se îndepărteze una de alta la lungimea 2X (spindle torus).
Dacă transportăm acest rezultat de la o situație monodimensională la o
situație tridimensională și dacă considerăm axa orizontală de spațio-timp ca pe un
plan spațio-temporal, toroidul care rezultă va avea caracteristica de a avea centrul
Evideonului situat în zona centrală de suprapunere a celor două sfere care
reprezintă cele două părți de Conștiință.

Suprafața acestui toroid va reprezenta o măsură a numărului de microstări
care vor fi proporționale cu măsura entropiei sistemului.
Aria suprafeței unui toroid este dată de următoarea formulă:
A = 4π2Rr
unde R este distanța de la centrul toroidului la centrul unei circumferințe cu
rază r.
Ne dăm seama imediat că, dând diferite valori variabilelor R, r, π, (utilizând
logaritmi în bază 2, care cu siguranță sunt utili în contextul descrierii matematice a
unui univers binar și dual), obținem o relație numerică interesantă:
4π2Rr = 22π
dar știind că:
22π = Slog2[N]
putem scrie că:
Slog2[N] = 4π2Rr = 22π
care, cu alte cuvinte, ne va conduce la concluzia că:
log2[N] = 2128/φ ≈ ≥ 4π2Rr = 22π
Această relație combină două moduri de a vedea microstările care sunt
inserate în formula entropiei. Primul termen, care vine de la calculul experimental
al numărului lui Avogadro, reprezintă numărul obiectelor în unitatea de spațiu
calculate când Secțiunea de Aur este egală cu valoarea de 1.62, deci, la începutul
separației celor două sfere ale Conștiinței. Acest număr reprezintă numărul maxim
potențial al Evideonilor și al unităților fotonice virtuale derivate din sciziunea lor,
prezente la începutul creației. Acest număr nu se schimbă, chiar dacă recipientul,
adică universul însuși, își schimbă forma. Ceilalți termeni reprezintă tot entropia,
însă se ține cont de faptul că aceasta variază odată cu forma recipientului. Cu alte
cuvinte, cei doi termeni, din dreapta și din stânga acestui decalaj, devin egali doar
la finalul drumului de conștientizare, adică atunci când toroidul a luat forma de
horn (vezi figurile precedente). În acest context, termenul 22π ar reprezenta
numărul maxim de obiecte evideonice real divizate în fotonii și antifotonii

corespomdenți, fără să ținem cont de acei Evideoni care, rămânând în zona
interioară a toroidului spindle (vezi figurile precedente), nu s-au manifestat încă în
separația lor. Un astfel de număr tinde spre zero când toroidul devine horn.

Deci, diferența dintre aceste două valori de microstări reprezintă, nu doar o
relație strânsă între Pi Grecesc și Secțiunea de Aur, dar oferă și o indicație exactă
cu privire la cât "timp" a trecut de la începutul Virtualității și cât mai rămâne
pentru a încheia ciclul, ajungând să obținem toroidul în forma sa de horn.
Utilizând formula 4π2Rr = 22π putem obține într-un tabel diferite valori
pentru A, R e, π, în relație unele cu altele, ținând cont că valoarea lui r trebuie să
fie mereu egală cu φ unități evideonice.

În acest tabel se poate observa că situației actuale îi mai lipsesc încă 1,132
de unități evideonice până să ajungă la situația finală cu o valoare a lui R care
mimează valoarea semiaxei energiei (1,2192 contra 1,2150 teoretic, care
corespunde la 243 de unități evideonice din spațiului culorilor). Se mai observă și

că la început entropia a crescut rapid, ajungând valoarea de circa jumătate din
întregul conținut entropic (coloana 1), ca apoi să urce rapid la circa dublul valorii
inițiale (coloana 4), oprindu-se la valoarea finală de 79,01 de unități evideonice
(coloana 6). Această valoare de entropie e dată în realitate de suma entropiei minus
antientropia, adică de suma de fotoni și antifotoni, în valoare absolută, fiind
calculată pe numărul formal de Evideoni prezenți la începutul creației. În timp ce
fotonii și antifotonii sunt caracterizați ca având un semn entropic sau o direcție,
înaintașii evideonici sunt în mod potențial fără direcție, dar sunt calculați doar ca
număr de obiecte potențiale, care vor da naștere fotonilor și antifotonilor.
Deci, numărul Evideonilor inițiali este constant în timp și în spațiu, dar se
văd ca Evideoni totali și Evideoni divizați în fotoni și antifotoni și diferența dintre
aceste două cantități este măsura entropică a "timpului" sau, mai bine spus a
conștientizării la care a ajuns Conștiința. Entropia calculată ca logaritm în bază
duală a numărului lui Avogadro N, luat ca număr de microstări (J. B. Bekenstein,
Quantum
black
holes
as
atoms
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=44D394FD7C2EAB3AD
F89A302845A4A3D?doi=10.1.1.338.6647&rep=rep1&type=pdf ), arată cum o
astfel de valoare este în legătură strânsă cu numărul teoretic de fotoni virtuali,
calculați pentru întregul univers. Acest număr este calculat ca 1080, al cărui
logaritm în bază 10 este egal cu 80. Utilizând logaritmii în bază 2 pentru a descrie
lumea evideonică, obținem că logaritm din 279 ia valoarea de 79. Conform acestei
Geneze a apariției Virtualității, pornind de la Realitate (Conștiința Primordială),
trebuie să se țină cont că entropia S a sistemului nu se poate schimba și trebuie să
rămână nulă. La început, sfera albă, prezentată în imaginea următoare, care
reprezintă Conștiința care încă nu s-a separat, este, în mod formal, suma a două
suprafețe sferice, una cu valori de entropie pozitivă și cealaltă cu valori identice,
dar cu semn opus. Imediat ce se obține nealinierea celor două părți ale Conștiinței,
imaginabile ca două sfere, se creează un fel de tulburare între fotoni și antifotonii
corespondenți, care sunt entangled și care, în timp ce se formează din Evideonii
generatori corespondenți, produc un sferoid făcut din materie și antimaterie (lumile
lui Shiva și Vishnu, din mitul panteonului indian, încep să existe).

Dacă cele două sfere inițiale ar fi fost perfect superpozabile, valoarea
entropiei totale ar fi 33-33=0 unități evideonice.
Imediat după separație, entropia dă impresia că se mărește, dar această
valoare este în realitate o valoare absolută, adică este diferența dintre o entropie și
o antientropie.
După aceea se formează toroidul care are o arie superficială de
2
4π (1.618033)R. În acest moment π a devenit 3.14159.... și, dacă îi dăm lui R
valoarea de 1.2192, calculat pentru a obține o valoare A egală cu 77,880 de unități
evideonice, știind că pentru secțiunea centrală și verticală a toroidului este validă
ecuația circumferinței, care nu depinde de valoarea lui π,
X2 + Y2 = 1.6180332
impunând lui X valoarea de 1.2192, se obține pentru Y o valoare de 1,0637, al
cărui dublu reprezintă lungimea axei evideonice a energiilor, egal cu 2,127, care,
față de valoarea teoretică de 2,43, calculată pentru spațiul culorilor, ne face să
înțelegem că suntem dincolo de clipa în care axa avea acea valoare. Prin urmare,
modelul evideonic se îndepărtează de cel actual și asta produce unele discrepanțe
în calcularea constantelor universale.
Pentru a menține aceeași valoare a entropiei, care nu poate depăși în valoare
absolută valoarea de 79,01 unități fotonice, cu cât cele două conștiințe se separă,

sferele care le reprezintă, trebuie să se schimbe, modificând lungimea axelor
spațio-timpului, care de la valoarea evideonică pură de 1.62 pentru un univers
primordial nedistorsionat, ajung să prezinte, ca valoarea intrinsecă, pe cea
acceptată de noi pentru Secțiunea de Aur, a cărei valoare curentă este de
1,618033.....
Dar asta nu este suficient și, dacă π nu-și modifică valoarea, de la valoarea
pură de 3.12 la cea acceptată de matematica modernă, de 3.1415, valoarea entropiei
S, a semiuniversurilor virtuale, nu reușește să rămână constantă...

Acestea sunt motivațiile entropico-geometrice a motivului pentru care
toroidul care este universul nostru virtual ne apare, din punct de vedere evideonic,
ca fiind format din sfere care se reduc în dimensiune când se separă.
În practică, pentru a recapitula, fazele dezvoltării virtualității sunt
următoarele:
• O Conștiință Virtuală care urmează să se formeze cu valoarea lui π egală
cu 3,12 și o Secțiune de Aur egală cu valoarea pură de 1.62; toate cele trei axe
rezultă a fi egale, dar Conștiința Integrată este cu totul invizibilă și noi nu am putea
niciodată să verificăm că valorile sugerate de noi pentru π și φ sunt efectiv corecte.
În acest context, se obervă că valoarea lui π este format din numărul 3.12 (număr
evideonic compus din primii 3 vectori 1,2,3). În plus, în timp ce valorile vectorilor
spațiului culorilor, pentru spațiu și pentru timp, sunt cei desemnați precedent,
valorile vectorilor desemnați culorii verde și magenta sunt 639 și 963, a căror
diferență este dată de 324 de unități evideonice, făcând de facto această diferență
identică cu cea care se obține pentru axa timpului și cea a energiei.
• Al doilea pas prevede că π să devină egal cu 3,125 și φ să înceapă să scadă
față de valoarea 1.62 cu o cantitate mică, dar consistentă, astfel încât calculele
care-i relaționează pe π și pe φ să poată prezenta o mică eroare. Universul nu mai
este un sferoid, ci un adevărat toroid în situația actuală, unde π și φ iau valori
corecte, acceptate de matematică.

• Se poate presupune o fază ulterioară, în care toroidul devine un Horn Torus
(vezi figurile precedente) cu o valoare a lui π egală cu 3.15 unități evideonice, o
valoare a lui φ (φ = R = r) care tinde spre 1,41 unități evideonice.
• În momentul în care toroidul ia această ultimă formă, doar un punct
geometric divide secțiunea din dreapta a toroidului de cea din stânga, și când și
acest punct dispare și ultimul Evideon s-a manifestat divizându-se într-un foton și
un antifoton, structura universului redevine sferică. De această dată sfera este
compusă din fotoni și antifotoni care conviețuiesc împreună într-o mare de
particule virtuale, încă entangled două câte două. Această situație stabilă reprezintă
Conștiința Manifestată. Aceasta poate redeveni total invizibilă și reală când toți
fotonii și toți antifotonii s-ar prăbuși unii în alții, furnizând din nou Evideoni
reabsorbiți de Creația Însăși. Însă Conștiința Manifestată, tocmai pentru că este
astfel, este și Virtuală și descrie bine Lumea Fericită, în care fiecare parte a
Conștiinței este prezentă ei însăși.

Unele teorii recente par să demonstreze că universul chiar are formă
toroidală, în acord cu ceea ce numerele lumii evideonice și constatările despre
universul entropic tind să ne arate. (Vezi biliogrfia).

Considerații despre evoluția universului evideonic
Unele aspecte ale evoluției pe care doar ce le-am arătat, ar fi în acord atât cu
valorile de entropie, cât și cu regulile simetrii universului virtual: însă putem face o
observație mai relevantă față de informațiile
pe care le aveam la acea vreme, culese din
ședințele de hipnoză regresivă, conduse pe
sute de răpiți. În particular două aspecte ne tot
revin în minte. Primul dintre aceste aspecte ne
trimite la o hipnoză făcută unui tânăr muncitor
de la Piaggio, care la vremea aceea era luat cu
precădere de rasa numită de noi Bonzii cu
cinci degete, băiatul având și una dintre aceste
memorii extraterestre active (MEA). În una
dintre hipnoze am reușit să utilizăm cu succes
un ordin posthipnotic care ar fi trebuit să
împiedice ca subiectul să mai fie luat, decât
dacă răpitorul i-ar fi explicat răpitului care este
scopul acestor răpiri. Ordinul posthipnotic a funcționat perfect și în timpul
următoarei tentative de răpire subiectul nostru i-a cerut extraterestrului să-i explice
motivațiile răpirii. În acel context, în reconstituirea hipnotică, s-a înțeles că
Blondul cu 5 degete nu a reușit să învingă opoziția răpitului nostru, dar în timp ce
pleca prin zidul dormitorului în care răpitul dormea, extraterestrul s-a întors spre
băiat și spus ceva de genul: "Trebuie să privești Taurul (Toro în italiană se poate
referi și la toroid -n.t.) dacă vrei o explicație."
Nu am reușit să înțelegem ce a vrut să zică extraterestrul, însă poate că acum
s-ar putea presupune că acea frază a avut scopul de a descrie geometria
Universului. Cu alte ocazii, interferența cu acest extraterestru tindea să descrie
universul ca fiind format din două părți, unde cea în care se
afla el ar fi urmat să se închidă, cauzând eliminarea vieții în
acea parte de Univers. Acum, modelul toroidului ne oferă o
explicație pentru acea frază rămasă neînțeleasă până în ziua
de astăzi. Toroidul chiar are o parte centrală, care este dată
de suprapunerea volumelor celor două sfere inițiale. Partea
centrală a toroidului, cu cât acesta evoluează, se restrânge,
până dispare. Din punct de vedere al simetriei, putem
observa că, dacă atribuim convențional semnele plus (+) și

minus (-) zonelor cu simetrie oportună, realizăm că în timp ce semnele opuse
caracterizează cele două părți ale unei oglinzi verticale, ipotetice și speculare
poziționată la jumătatea toroidului, partea centrală a acesteia, care este
suprapunerea dintre cele două semne, nu are "polaritate". Cu alte cuvinte, în
această zonă, fotonii și antifotonii se suprapun perfect (Evideoni care încă nu s-au
separat) nepermițând materiei să existe, sau, mai bine spus, să se manifeste. Ca
alternativă, în exteriorul acestei zone, semnele - și + sunt cu totul convenționale.
Cine trăiește în zona din partea stângă a toroidului, îl va percepe pe cel din dreapta
în oglindă (cu simetria axei energiilor opusă față de a sa). Dar toate acestea sunt
niște element pur convenționale. În realitate, în acest univers nu există niciun punct
de discontinuitate. Chiar și fotonii, pe care în mod convențional îi putem indica cu
semnul + , și care sunt caracterizați de o orientare total verticală a axei energiei,
există lângă fotoni care au în dreapta lor, de exemplu, axa lor a energiei un pic
înclinată un pic spre dreapta, pe când pe stânga, este un pic înclinată spre stânga.
Cu cât ne îndepărtăm de poziția inițială, oricare ar fi aceasta, și se parcurge un arc
de 180 de grade, ne vom trezi că avem un foton care are axa energiei total opusă
față de fotonul din punctul de pornire. Cu alte cuvinte, materia și antimateria, în
această zonă din univers sunt așa cum sunt doar pentru că sunt așezate în mod
specular în jurul centrului toroidului, dar nu există discontinuitate și, mai ales, nu i
se mai poate atribui vreunui foton virtual, decât în mod convențional, numele de
materie și antimaterie.
În mod analog, nu există discontinuitate între zona centrală și cea externă,
decât datorită faptului că în interiorul zonei centrale nu poate exista materie. Zona
centrală a toroidului este caracterizată de Evideoni care nu s-au separat încă și
mimează radiația lui Hawking, prezisă de evaporarea găurilor negre. În plus,
structura găurii negre rotitoare a lui Kerr, mimează perfect structura toroidului care
caracterizează universul însuși. Gaura neagră nu ar fi altceva decât a nu știu a câta
manifestare a toroidului inițial, care fractalic se repetă în toate lucrurile din
univers, de la orbitalii atomici la găurile negre, la galaxii sau la corpul uman.

Concluzii
Considerăm că am demonstrat destul de amplu în ultimele articole ale
noastre faptul că posibilitatea de a măsura conștientizarea umană este legată de
diferiți parametri care sunt la rândul lor supuși unor reguli de simetrie.
Trebuie subliniat faptul că simetria este legată de energia sistemului prin
intermediul conștientizării de sine.
Prin urmare, o măsură a conștientizării, care va reflecta gradul de înțelegere
a conștiinței, va fi oferită de simetria sistemului.

Cu cât o acțiune va crește simetria sistemului în spațiu, timp și energie, cu
atât va furniza mai multă conștientizare.
Parametrii fundamentali ai simetriei universului evideonic sunt 3 numere
simple: Secțiunea de Aur, Pi Grecesc și valoarea unghiului radiant, deoarece
universul se manifestă în virtualitatea sa cu operațiile de divergență și rotație. Deci,
ne putem imagina că acesta s-a creat emițând singurul lucru care există cu adevărat
- fotonii și antifotonii, derivați din părinții evideonici în toate direcțiile evideonice,
unde, în funcție de unghiul de emisie, s-a creat materia, spațiul, timpul, energia sau
antimanifestările corespondente.
Conștiința se manifestă în virtualitate prin intermediul simetriei
evideonice, unde universul apare ca fiind toroidal.

Și toate acestea sunt în acord cu interpretarea finală a formulei din fizica
modernă, unde o interpretare inconștientă va produce în mod inevitabil viziuni
distorsionate (cu conținuturi entropice mai joase) ale virtualității finale. Cu alte
cuvinte, formulele sunt mereu corecte în esență, sau aproape corecte din punct de
vedere spațio-temporal, dar cea care face diferența, în momentul în care vrem să le
utilizăm pentru a descrie universul, este interpretarea lor conștientă.

Un orbital atomic simulat la computer
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Notă:
Poate fi interesant de observat cum lumea evideonică este legată de proporțiile
dintre axa energiei și axa spațiului sau cea a timpului (amintim că acestea sunt
mereu egale). Aceste axe, în sferoidul care abia s-a născut, sunt în proporție între

ele cum este 3 față de 4. Acest motiv ne face să credem că volumul unei sfere este
egal cu 4/3(pR3.). Însă altele sunt relațiile numerice care prezintă această
proporție. Amintim aici unele, obținute dând Secțiunii de Aur valoarea de 1,62 și
lui Pi Grecesc valoarea de 3,125.
2x13,5x4/3 = Rx4.32 cu R fiind aproximarea noastră pentru constanta gazelor
[2pf]2 = 136,6875 = a-1
2px4/2 = R = 8.(3) = constanta gazelor
2fx4/3 = 4,32
¾ = 396/528 = 639/852 = 243/324
2x13,5x4/3 = 36 submultiplu al unghiului radiant
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