`

de Corrado Malanga

Aceasta traducere a fost facuta de Gabriela Dobrescu.
Paginatie si corectura de Andrada Fogaras Tocut.
1

Cuprins
INTRODUCERE...........................................................................................................................3
IDEEA OGLINZII.........................................................................................................................5
TRIADE COLOR TEST SI MODELUL VIRTUAL…………………………………………………...8
UNIVERSUL E IN NOI.............................................................................................................14
TRANSPUNEREA MODELULUI QCD IN MODELUL MSA..............................................28
EVIDEON...................................................................................................................................30
FILOZOFIA MSA (Mental Simulation Approach-Abordarea simularii mintale)...34
FOTONUL SI ANTIFOTONUL CREEAZA TOTUL.............................................................43
LEPTONII..................................................................................................................................46
QUARKUL.................................................................................................................................49
GLUONII....................................................................................................................................53
HOLOGRAMELE......................................................................................................................56
SPIN, SARCINA ELECTRICA SI MASA CONFORM MSA................................................57
SARCINA ELECTRICA............................................................................................................60
COLIZIUNILE SUBNUCLEARE.............................................................................................64
ANIHILAREA LA ENERGII JOASE.....................................................................................66
SPATIUL CULORILOR INTEGRAT CU SPATIUL SUNETELOR.................................74
BIORITMURILE SI SPATIUL SUNETELOR.......................................................................75
SPATIUL SUNETELOR CONTINE GEOMETRIA UNIVERSULUI..................................80
RAPORTUL DINTRE SECTIUNEA DE AUR SI PI GRECESC..........................................83
VALOAREA VITEZEI LUMINII C........................................................................................86
MSA IN MITUL CREATIEI.....................................................................................................87
VIZIUNEA PSIHANALITICA A MSA...................................................................................90
ARHETIPUL SEPARARII IN MITUL CREATIEI................................................................93
IZVORUL SEPARARII.............................................................................................................97
ESENTA NON-ERORII INVADEAZA DECI UNIVERSUL..............................................104
ANEXA DESPRE SIMETRIA CPT.....................................................................................108
NEMESIS..................................................................................................................................114
Bibliografia esentiala.........................................................................................................121
2

INTRODUCERE
La finalul cercetarii noastre, care a pornit de la observarea comportamentului
extraterestru fata de rasa umana si se termina cu incercarea de a obtine o
metodologie care sa il faca pe om sa achizitioneze cunostinta de sine, am traversat
mai multe etape si am atins obiective diferite.
La inceputul cercetarii noastre, am crezut ca extraterestrul ar fi celalalt, inamicul, cel
care vine din afara, diferitul. Apoi am ajuns la un stadiu în care extraterestrul ne
aparea nici bun, nici rau, ci pur și simplu cel care isi facea propriile sale interese
intr-o lume a dualitatii, in care ideea de dualitate exista inca, dar a devenit apoi
relativa pentru propria sa pozitie. Cu alte cuvinte, pentru noi, extraterestrul era cel
rau, in timp ce pentru extraterestru noi eram baietii rai.
O a treia etapa a calatoriei noastre a fost caracterizata de ideea ca nu exista nici o
separare, pentru ca ea prindea forma doar in relatia cunostintei pe care noi insisi o
aveam despre ideea existentiala a barierelor. Cu alte cuvinte, daca eu cred ca
sistemul in care traiesc este dual, acesta imi va fi prezentat ca atare. Daca in schimb,
eu inteleg ca barierele si separarile nu exista, atunci acestea vor disparea.
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Sistemul fizic in care existam, ni se releva de fapt, in functie de cunostintele pe care
noi insisi le avem fata de sistemul insusi. In realitatea virtuala, non-locala,
exprimata prin fizica cuantica a lui Bohm, noi suntem plasati intr-un context virtual
total, pe care il cream noi insine; dar daca noi insine suntem creatorii acestui
univers virtual, e normal ca acesta sa ne apara asa cum noi credem ca l-am facut.
In acest punct al cercetarii noastre, am fost convinsi ca nu exista deloc bariere si ca
in interiorul virtualitatii, barierele dispareau din fata ochilor nostri. Prin urmare,
extraterestrul nu era altceva decat oglindirea noastra.
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IDEEA OGLINZII
Daca noi suntem creatorii acestui univers virtual si modificabil in functie de
propriile noastre nevoi, noi insine am creat situatiile in care extraterestrii veneau si
interferau cu noi. Alegerea de a accepta aceasta interferenta era prin urmare, a
nostra, chiar daca noi eram aparent inconstienti de faptul ca am fi creat aceste
situatii.
Cu alte cuvinte, noi am creat posibilitatea de a fi prinsi de catre extraterestrii,
deoarece aceasta situatie oferea constiintei noastre posibilitatea de a face o
experienta si de a reachizitiona cunostinta de sine.
De fapt, extraterestrul ne foloseste ca o oglinda a nostra si a problemei noastre.
Extraterestrul ne este util pentru a ne face sa avem constiinta de realitatea
sufletului, a mintii si a spiritului nostru: ne ajuta sa intelegem ca noi suntem creatia
si sa ne aducem aminte cine suntem si de ce suntem aici. In mod similar si noi ii
folosim extraterestrului ca oglinda de sine.
Noi ii reamintim in fiecare zi extraterestrului ca greseste parcurgerea etapelor
evolutiei pentru ca vrea sa ia experienta noastra nedorind sa o experimenteze pe a
sa. Extraterestrul vrea sa creasca si sa devină complet, folosind experienta altora de
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teama sa nu sufere, prin a-si pune propria persoana în fata, in fata experientei insasi,
care i se pare insuportabila si durerosa.
Extraterestrul nu intelege si lupta de mii de ani, impotriva rezistentei noastre de a
nu ne lasa folositi de el, si care, in cele din urma, se va vedea nevoit sa recunoasca
infrangerea.
In momentul in care noi vom intelge pentru ce ne-a folosit extraterestrul, iata ca si el
va intelege ca a gresit strada. Cele doua evenimente se intampla intr-un singur
moment, deoarece, in virtualitatea lui Bohm, universul non-local prevede ca timpul
nu exista.
Intr-un univers in care timpul nu exista, nu exista nici o separare intre cauza si efect,
care devin acelasi lucru pentru ca se suprapun.
Fenomenul fizic nu este deloc masurat de masini, ci de operatorul care se afla in
spatele masinilor, dar mai presus de orice este masurat in principal de propria
constiinta, care constientizeaza fenomenul pe care ea insasi il creeaza.
Experimentele de termodinamica cuantica, arata cum rezultatele echipamentului de
masurare se modifica substantial, daca experimentul se face in prezenta sau in
absenta unui observator.
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Dualitatea dintre unda si particula este distrusa in momentul in care se
demonstreaza ca o particula subatomica, ca un foton, poate sa apara ca o unda sau
ca o particula, pur si simplu pentru ca in primul caz nu este constienta de sine, chiar
daca stie ca ea exista. In al doilea caz, particula este pentru observator perfect
identificabila, adica are complecta cunostinta de sine.
Experimente de fizica, ale caror rezultate sunt dificil de criticat, sunt astfel
reinterpretate pe baza observatorului care foloseste ca instrument mai mult sau mai
putin rafinat, propria sa cunostinta.
Deci, daca eu am cunostinta de un fenomen, oricare ar fi el, acesta imi va aparea ca
un fenomen ondulator a carui forma va fi pusa in relatie cu probabilitatea ca eu pot
sa inteleg cum este facut. Cand unda sferica, care reprezinta probabilitatea de
identificare, devine din ce in ce mai mica pana la a deveni un punct, probabilitatea
de a identifica fenomenul clar, va creste.
Cu alte cuvinte, eu nu pot sa cred ca un foton poate fi masurat in spatiu, timp si
energie, doar daca el ma va lovi, adica doar daca va interfera cu constiinta mea. In
caz contrar, constiinta mea, va fi constienta de existenta fotonului, dar nu va putea
sa il localizeze in virtualitate, iar acesta imi va aparea ca o unda intinsa de-a lungul
spatiului si timpului.
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TRIADE COLOR TEST SI MODELUL VIRTUAL
In studiile noastre, am creat o simulare mintala, in care, persoanele supuse testului,
isi imaginau un spatiu in interiorul caruia construiau existenta a trei sfere colorate,
care reprezentau, ca idee, partea sufleteasca, cea mintala si cea spirituala.
In efectuarea a mii de probe asupra multor persoane ne-am dat seama ca toti
dadeau culoare si pozitie acestor sfere in baza simplelor operatii de simetrie
mintala, si am sesizat ca, culorile diferitelor entitati care constituiau triada, urmau
reguli precise care puteau fi rationalizate pe baza multiplelor observatii facute.
O persoana in echilibru cu ea insasi, folosea culori cum ar fi albastrul, verdele si
rosul pentru a indica sufletul, mintea si spiritul.
Cele trei sfere ale triadei se comportau ca obiecte colorate in acest caz. In cazul in
care mintea era verde, atunci absorbea albastrul si rosul, dar nu si verdele. Studiul
de programare neuro-lingvistica ne-a permis sa intelegem cum fiinta umana traieste
intr-un spatiu tridimensional, exact in realitatea virtuala-holografica a universului
cuantic al lui Bohm, care are functia de a folosi trei axe, care despart insusi spatiul
in opt octanti (optimi).
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Exista axa fata-spate, legata arhetipal de spatiu, axa stanga-dreapta legata
arhetipal de timp si axa sus-jos legata arhetipal de energie.
In termeni simpli, fiinta umana putea vedea si era in raport cu „lumea din afara",
prin analiza inconstienta a pozitiei si a miscarii (studiul traiectoriilor) obiectelor din
jurul sau.
Prin urmare, intrucat toate persoanele supuse TCT-ului static, aveau o perceptie
interna a universului identica, a fost evident ca aceasta reprezentare se baza pe
ideea arhetipica a universului in sine. In acest context, ceea ce conta, parea a fi
geometria, operatiile geometrice care erau efectuate in interiorul simularilor
mintale erau legate rigid de regulile de simetrie, dupa care toate operatiile
terminate pareau sa aiba un sens daca erau legate de trei operatori simetrici care se
individualizau in translatie(a se da peste cap), in rotatie si in schimbarea
dimensiunii.
Acesti trei operatori geometrici erau impreuna creatorii centrelor de inversare
(ceva care seamana cu planurile de simetrie), si totul era insotit de simetrie colorata.
Simetria de culoare era acea particularitate simetrica care considera universul legat
de 6 culori fundamentale: albastru, rosu si verde, cu corespunzatoarele anticulori:
galben, bleu și violet.
Simetria de culoare (SC) considera culoarea ca pe o imagine speculara (in oglinda) a
anticulorii.
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Din aceste observatii experimentale, pe o baza statistica, reiesea faptul ca creierul
uman traia inconstient spatiul existentei sale ca pe un loc facut din opt octanti care
defineau spatiul, timpul si energia, ca pe singurele caramizi ale intregii virtualitati.
Octantul existentei noastre era caracterizat de semi-axe purtatoare de culoare
albastra, rosie si verde. De asemenea, persoanele pareau sa indice in simularile lor
mintale ca axa albastra trebuia sa fie asociata timpului, cea verde cu energia
potentiala si cea rosie cu spatiul.
Prin urmare, diviziunea geometrica era colorata si putea fi un criteriu general in
care omul regasea reprezentarea spatiului, a timpului si a energiei, adica a realitatii
virtuale in care era inconstient scufundat.
Insa in momentul in care i se spunea persoanei sa isi imagineze spatiul mintal, ea
reproducea cu toate regulile de simetrie vazute mai sus, o camera mintala cu
aceleasi caracteristici reprezentative ai celor opt octanti.
Creierul nostru producea intr-un fel, o viziune a universului virtual, construita de
numere simbolice, cum ar fi 8 si 7, pe care le-am gasit si in alte reprezentari
simbolice idealiste, si pe care omul insusi le atribuia virtualitatii.
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De fapt, virtualitatea fiind creata in mod artificial de catre noi insine, in forma
fractala, non-locala, era clar ca aspectul repetitiv exista de la constructiile cele mai
mari la cele mai mici pentru a fi foarte vizibile. Capacitatea noastra vizuala de a
simula universul in 8 octanti și 7 nivele energetice (vezi Geneza, de același autor:
http://extraterestriiprintrenoi.wordpress.com/2013/04/21/geneza-i-corradomalanga/; http://extraterestriiprintrenoi.wordpress.com/2013/05/12/corradomalanga-geneza-ii-extraterestrii-din-valea-indului/;
http://extraterestriiprintrenoi.wordpress.com/2013/06/09/corrado-malangageneza-iii/) trebuia sa fie in concordanta cu faptul ca notele muzicale sunt 7 dar
impartite in 8 octave, sau ca electronii din atomi sunt impartiti in 7 nivele energetice
si impartite in 8 grupe principale.
Cu alte cuvinte, omul categorizeaza inconstient virtualitatea cu aceleasi reguli pe
care el insusi, ca inconstient Creator, le-a stabilit. Nefiind constient de acest proces
spontan si inconstient, stiinta, ar fi putut argumenta ca aceste numere derivau pur și
simplu din observarea exterioara a naturii, si nu de la un impuls intern.
Cu alte cuvinte, in cazul in care viziunea noastra de a vedea lucrurile ar fi corecta,
adica daca noi am fi creatorii universului si ai legilor virtualitatii, bazate exclusiv
pe geometrie si simetrie, ar fi trebuit sa sustinem ca metoda stiintifica galileana,
care presupune ca prim punct observatia fizica a unui fenomen extern noua, ar fi
gresita.
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Abordarea corecta ar fi fost mai degraba contrariul: Galileo nu ar fi observat un
fenomen extern de sine si daca l-ar fi reconstruit in capul sau pentru a-l studia apoi
in mod repetat in laboratorul sau, ar fi avut mereu in interiorul sau, inconstient, tot
fenomenul fizic, pentru ca el era creatorul fenomenului insusi. In acel moment,
Galileo, care exista in fiecare dintre noi, ar fi recunoscut spontan in fenomenul
extern, sau recunoscut ca atare, ceva care a existat in interiorul sau dintotdeauna.
Aceasta recunoastere inconstienta ar fi creat interes pentru observarea fenomenului
in sine, incercand sa se aduca la nivelul constient fenomenul ca atare. Apoi ar fi
trebuit sa se construiasca legea matematica care sa descrie acea parte a virtualitatii.
Fenomenul pe care stiinta il observa, nu se naste din observarea exterioara, ci
rezulta din recunoasterea faptului ca ceea ce vedem in noi insine, va fi creat in
exterior, unde exterior si interior sunt doi termeni invechiti care indica o bariera,
care in realitate nu exista, pentru ca dualitatea nu exista: decat daca noi credem ca
aceasta exista.
Inainte de a incepe demonstratia a ceea ce am spus, trebuie subliniat faptul ca acest
tip de abordare ar reprezenta o revolutie a modelului stiintific a evolutiei gandirii
platonice, aristotelice si galileene.
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Pe de alta parte, ar reprezenta revolutia viziunii sau a perceptiei conceptului de
univers, de fiinta umana, de creatie, de lipsa de dualitate, de principiul actiunereactiune, de lipsa de diviziune intre iubire si ura, intre bogati și saraci, unde
religiile ar fi sterse intr-o clipă, la fel ca si partidele politice, formele de
guvernamant, s.a.m.d.
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UNIVERSUL E IN NOI
Lumea de particule subatomice este destul de complexa, asa cum pana acum a fost
descrisa de catre fizica atomica. Provocarea noastra era de a demonstra ca toata
aceasta lume este deja implementata in mintea noastra si ca nu este nevoie de a se
efectua calcule pentru verificarea existentei ei.
Cu alte cuvinte, daca universul este virtual, nu exista nici o masura de calculat
deoarece nu exista nici un lucru de masurat, deoarece totul este holografic si
schimbator, in functie de vointa Constiintei.
Aceasta mutabilitate este ,insa, foarte vizibila sau evidentiata la un model mintal
comun tuturor fiintelor din acest univers. Modelul mintal descriptiv al universului
poate fi extrapolat din simularea mintala chemata TCT sau test de culoare al triadei
care, pe baza legilor de simetrie a spatiului de culori arhietipal ale lui Pulver si
Luscher ne transcrie regulile de conduita.
Cu alte cuvinte, in interiorul TCT-ului, ar trebui sa fie evidente regulile care descriu
tot si totul, si unde exista, de asemenea, si lumea fizicii subatomice.
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Sa vedem repede cum este construit parcul particulelor subatomice evidentiate
pana in prezent si ce reguli de viata au.
Oamenii de stiinta spun ca astazi exista practic, doua tipuri de particule
subatomice: cele fundamentale numite Leptoni si particulele foarte complexe care
poarta denumirea de hadroni.
Tabelul Leptonilor
Nume
Electron
Neutrino electronic
Miuon
Neutrino miuonic
Tau
Neutrino tauonic

Sarcina electrica
–1
0
–1
0
–1
0
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Masa (GeV/c2)
0,000511
< 2,2 · 10−10
0,1056
< 1,7 · 10−4
1,777
<0.0155

Leptonii, fiind particule elementare nu apar divizibile ulterior in alte subparti, sau
cel putin pentru moment, fizica nu este capabila de a vedea substructuri mai mici,
care alcatuiesc leptonii.
Leptonii sunt Fermioni, fiind caracterizati de spin incompleti (ne-intregi). Spinul
este o caracteristica a tuturor particulelor subatomice si poate fi reprezentata ca un
grad de libertate, evidentiata de o rotatie in jurul unei axe, cu o inclinare adecvată.
Rotatia (Spin) are, de asemenea, semnul pozitiv sau negativ, in functie de rotatia
orara (in sensul acelor de ceasornic) sau antiorara (in sens invers acelor de
ceasornic). In acest context, spinul este identificat ca o operatie geometrica (de
rotire) cu o simetrie corespunzatoare. Ideea ca particulele subatomice se invartesc
in jurul unei axe, este considerata de catre alti fizicieni, (Dirac:
http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac) o simpla iluzie, deoarece particulele
subatomice sunt ca un punct si nu se justifica cu usurinta o masa corespunzatoare
acestora.
Potrivit modelului lui Higgs, acceptat de comun acord; se intelege cu dificultate,
cum un obiect punctiform poate avea o rotatie. In acest context, diferitele valori ale
rotatiei (spin) sunt identificate ca stari degenerate de energie. Un lucru foarte
complicat, care in lumea idealista si simbolica a geometriei nu are sens. (N. d. A.).
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O alta particula fundamentala este fotonul, care este considerat un Bozon, adica o
particula subatomica fundamentala, cu valori de spin (rotatie) cuprinse intre -1, 0, 1.
In realitate, valoarea spinului egala cu 0 nu este luata in considerare de fizica
deoarece sensul sau ar fi valabil numai daca insusi fotonul nemiscat este, cum se
crede, un foton care merge cu viteza luminii; un foton nemiscat nu exista (sau mai
degraba nimeni nu l-a mai vazut:
(http://www.lescienze.it/news/2003/03/28/news/rallentare_la_luce-588333/).
Practic, ar fi corect sa spunem ca fotonul nemiscat nu se manifesta ca atare.
O alta clasa de particule subatomice este cea a Hadronilor. Hadronii sunt particule
neelementare, dar constituite din Quark. Hadronii sunt impartiti în subclase:
Barionii care sunt constituiti din trei Quarkuri si Mezonii care sunt compusi doar
din doua Quarkuri. In timp ce Barionii sunt Fermioni, Mezonii sunt Bozoni.
Quarkurile sunt 6 cu alti 6 care sunt corespondentii antiquark, pe care ii vom vedea
mai tarziu. Mezonii sunt o imensa multitudine. In cele din urma exista Gluoni care ar
fi opt, desi pentru probleme de simetrie ar trebui sa fie noua.
Teoria (exista destule) pe care am luat-o ca punct de referinta este quantica-cromodinamica (QCD). In aceasta teorie, particulele subatomice sunt caracterizate de
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Quark si antiquark. Quarkul este un lucru care din nou ar rezulta indivizibil si ar fi
identificat prin caracteristici geometrice de simetrie foarte precise.
Tabelul Quarkurilor
Nume
Up (u)
Down (d)
Strange / Sideways (s)
Charm / Centre (c)
Bottom / Beauty (b)
Top / Truth (t)

Sarcina
+2/3
−1/3
−1/3
+2/3
−1/3
+2/3

Masa estimata (MeV/c2)
da 1,5 a 3,3
da 3,5 a 6
da 80 a 130
da 1 150 a 1 350
da 4 100 a 4 400
173 100 ± 1 300

Denumirile Quarkurilor sunt conventionale, dar pot fi identificate in functie de
caracteristicile geometrice si simetrice.
De exemplu, un proton este format din trei Quarkuri, doua Quarkuri sus si un Quark
jos (vezi tabelul). Acum, trebuie sa stiti ca nu pot coexista trei Fermioni in aceeasi
stare energetica si, prin urmare, nu ar putea exista trei Quarkuri pe acelasi nivel de
energie (principiul de excludere Pauli).
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Prin urmare, a fost necesar pentru fizicieni sa diferentieze cele trei Quarkuri si
cineva s-a gandit sa inventeze de seara pana dimineata Quarkurile care ar putea fi
caracterizate de o ipotetica culoare sau anticuloare.
Elaborarea QCD, care a inceput in anii cincizeci, a fost incheiata in forma sa actuala
la inceputul anilor saptezeci de Frank Wilczek si David Gross. Culorile Quarkurilor
nu au nimic de-a face cu culoarea reala pentru ca sunt precum etichetele, dar au in
ele insasi, inca o data, instructiuni geometrico-simetrice. Intr-adevar celor trei culori
fundamentale de albastru, rosu si verde li se opun cele trei anticulori: galben, bleu si
violet.
In protoni deci, cele trei Quarkuri au trei culori diferite si sunt: unul albastru, unul
rosu și celalalt verde, in timp ce in corespunzatorul antiproton va fi: bleu, galben si
violet. Trebuie subliniat in continuare faptul ca protonul nu apare in QCD colorat,
deoarece suma vectoriala a celor trei culori nu este o culoare.
In reprezentarea bidimensionala a diagramei de culori, suma vectorilor de culoare
in trei dimensiuni, apare corespunzatoare produsului vectorial al vectorului de
culoare.
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Reamintim ca culorile Quarkurilor nu au nimic de-a face cu culorile percepute de
ochiul uman, pe scara cromatica, ci sunt expresii ale proprietatilor geometrice, deci,
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trebuie subliniat cum in acest caz, suma celor trei stimuli perceputi de ochiul uman
ca albastru, rosu si verde dau ca raspuns cromatic albul, dar daca cei trei stimuli
sunt adaugati „in amonte”, intr-o singura frecventa de culoare, aceasta va fi
perceputa de ochiul uman ca o nonculoare: transparentul.
Exista apoi Gluonii care sunt considerati obiecte, indivizibile ulterior, dar care
contin informatii de doua culori, si anume de o culoare si de o anticuloare, astfel
incat sa rezulte colorati, si in gradul de a interactiona cu Quarkurile aceluiasi
Barion, deplasand culorile celor trei Quarkuri printr-o rotatie continua. Cu alte
cuvinte, Gluonii sunt obiecte care interactioneaza cu Quarkurile, stabilind
interactiuni intre ei legate de sarcina de culoare.
Gluonii au doua componente de sarcina de culoare: o culoare si o anticuloare.
Numind r, g, b componentele rosii, verzi si albastre, Gluonii-baza posibili sunt:
O posibila baza a Gluonilor este urmatorarea (octet de culori):
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O alta posibila alegere a bazei Gluonilor este:

Deci, exista in realitate doar 8 Gluoni independenti si nu 9 cum ar trebui sa fie
vazuti, deoarece culorile si anticulorile sunt in total 6 (3x3 = 9). Din motive de
simetrie destul de obscure, exista doar 8 posibilitati.
( http://it.wikipedia.org/wiki/Gluone)
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In sfarsit, exista Mezonii care sunt constituiti din doua Quarkuri inseparabile.
Mezonii sunt Bozoni (adica au spin intern) si, impreuna cu Barionii (care sunt
compusi din trei Quarkuri si sunt Fermioni), constituie grupul de Hadroni. Mezonii
au caracteristici destul de mari, atat de stabilitate in timp, cat si de masa si
incarcatura etc.
In tot acest tam-tam de particule subatomice, Gluonii se disting, deoarece, in ciuda
faptului ca au in ei informatiile a doua culori, par a fi construiti dintr-o singura
bucata indivizibila (iar acest lucru pare cu siguranta neadecvat N. d. A.). Gluonii tin
strans intre ei Quarkurile, care, asa cum am vazut, nu pot exista izolat.
Sarcina de culoare se pastreaza mereu de aceea cand un Quark emite sau
absoarbe un Gluon, culorile Quarkului trebuie sa se schimbe, pentru a conserva
energia. De exemplu, sa consideram un Quark rosu, care devine albastru si emite un
Gluon rosu / antialbastru: culoarea „neta” este intotdeauna cea rosie.
Quarkurile din interiorul unui Hadron emit si absorb Gluonii tot timpul, asa ca nu
este posibil sa se observe culoarea unui anumit Quark.
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In interiorul unui Hadron, culoarea Quarkurilor care se schimba in Gluoni se
schimba, dar intotdeauna sistemul ramane de culoare neutra, adica este stabil, si,
prin urmare, acesta poate fi observabil.
Quarkurile unui Hadron isi schimba frenetic Gluonii.
La acest aspect se refera fizicienii cand vorbesc despre campul de forta de culoare.
Daca vreunul dintre Quarkurile unui Hadron este indepartat de tovarasii sai, campul
de forta de culoare se intinde pentru a mentine legatura.
In acest fel creste energia campului de forta a culorii, si creste cand sunt si mai mult
indepartate Quarkurile intre ele. Pe de o parte, este mai economic din punct de
vedere energetic, spune fizica (N.d.A.), cand campul fortei de culoare se rupe
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eliberand energia, care se converteste in masa a doua noi Quarkuri. Deci in loc de
Hadronul de inceput cu campul „intins”, se pot forma doi noi Hadroni, iar campul de
forta se poate „relaxa”.

Un Quark nu poate exista izolat, deoarece trebuie sa mentina un camp de forta de
culoare cu alte Quarkuri.
Subliniem de fapt, ca energia se transforma in masa. Mecanismul prin care acest
proces are loc nu este, insa, complet inteles (pentru ca desi nu exista masa, aceasta
aberatie a fizicii nu se poate intelege).
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Vom vedea acum cum este posibil sa se clarifice acest proces, prin modelul mintal al
fizicii, construit prin observatiile obtinute din modelul Triade Color Test, care
demonstreaza fara echivoc ca realitatea este in noi si nu este nevoie de greoaiele
modele fizice pentru a explica ce este universul, pentru ca, din nou, reiese clar ca noi
suntem creatia, si stim exact cum functioneaza lucrul pe care noi l-am creat: numai
ca in cele mai multe cazuri nu suntem constienti de acest lucru.
Motivele apropierii sunt oarecum complicate. Nu exista, insa, nici o dovada analitica
care sa spuna ca cromo-dinamica cuantica ar trebui să fie adiacenta, dar intuitiv,
apropierea se datoreaza faptului ca Gluonii, intermediari ai interactiunii au sarcina
de culoare.
Mai mult decat atat, atunci cand doua Quarkuri sunt separate, asa cum se intampla
in coliziunile din acceleratoarele de particule, la un moment dat, este energetic mai
avantajos producerea unei perechi Quark/antiquark in vid, care permite
Quarkurilor sa se separe ulterior.
Prin urmare, atunci cand Quarkurile sunt produse in acceleratoarele de particule, in
loc de a se vedea Quarkurile singure in detectoare, oamenii de stiinta vad „jeturi" de
diferite particule neutre din punct de vedere al sarcinii de culoare (Mezonii si
Barionii), regrupate impreuna. Acest proces este numit hadronizare, fragmentarea
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sau ruptura unui sir și este unul dintre cele mai putin intelese procese ale
fizicii particulelor.
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TRANSPUNEREA MODELULUI QCD IN MODELUL MSA

Mintea noastra, vede universul ca pe un obiect cu
caracteristici ideico-simbolice, in care singura
posibilitate descriptiva este reprezentata de geometrie si
de regulile de simetrie.
Nu exista nici matematica, nici fizica, nici valori
numerice, ci numere identificate doar ca obiecte
simbolice. Un univers facut din simetrie si antisimetrie,
fara unitati de masura.
Prin urmare, modelul propus este legat de sistemul de simulare mintala pentru ca
acesta este ideatic reprezentat de o imagine care se formeaza in creierul uman, unde
spatiile si culorile, sunetele si axele carteziene sunt patroni. Modelul pe care creierul
nostru il idealizeaza in legatura mintala (MSA sau Abordarea mintala Simulata), este
caracterizat de 8 octanti care delimiteaza si caracterizeaza cele trei unice proprietati
ale tuturor: spatiul, timpul si energia potentiala.
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Din simularea acestor 3 aspecte, se obtine intregul univers.
Octantul caracterizat de semiaxa verde, rosu si albastru, este locul unde locuieste in
prezent cunoasterea noastra, iar ceilalti 7 octanti, sunt legati de prezenta altor
creaturi, asa cum s-a pus in evidenta anterior, de catre Triade Color Test static
(TCT) .
Daca este adevarat ca universul nu este altceva decat o holograma, non-local si de
natura fractalica, acesta este construit tot din obiectele care repeta simetria
universului in sine. Nasterea lui, este interpretata de mintea noastra ca pe ceva care
se naste de nicaieri, si unde nicaieri contine toate lucrurile facute de „obiecte” si
„antiobiecte” care la nivel de simetrie și antisimetrie se anihileaza reciproc.
Incă o data, ne aflam in fata unei geneze care arata cum, la inceput, nu exista nimic
pentru ca exista totul (absenta dualitatii). Apoi, din senin se naste o „chiestie" si o
„antichiestie", care, din nou, nu sunt vizibile datorita compensarii interne a
propriilor caracteristici simetrice si cromatice.
Dar din reuniunea unei „chiestii" si a unei „antichiestii" efectuate intr-un mod
geometric diferit, folosindu-se unicii operatori geometrici existenti, de rotatie si de
translatie, modificarea dimensiunii create si incluse in centrul de inversiune, orice
altceva devine „evident" si va constitui baza realitatii virtuale. In termeni grafici si
simbolici, iata cele 2 faze ale creatiei initiale:
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EVIDEON
După cum se poate vedea din aceasta reconstructie grafica nimic este constituit in
realitate din doua obiecte care au ca o caracteristica, absenta unui plan de simetrie
care determina faptul ca ele sunt de fapt imaginea in oglinda a celeilalte, si ca aceste
obiecte sau imagini in oglinda nu se pot suprapune intre ele.
Faptul ca nu se pot suprapune face ca
suprapozitionarea culorilor si a anticulorilor sa
asigure o totala transparenta, adica invizibilitatea
obiectului initial. La acest obiect initial care
corespunde conceptului de gol/plin, am decis sa ii
dam numele simbolic de Evideon, de la grecescul
Evideon, ideea de a se manifesta in real devenind
evident, adica vizibil.
In articolul semnat de Nicoletta Marini, intitulat,  sau Evidentia in traditia
retorica greceasca si latina, se argumenteaza ca :
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„In domeniul retoricii, atat in textele grecesti, cat si latine, se afirma mai ales in
epoca imperiala, conceptul de numita de asemenea si . (Quint.
Inst. 9.2.40-41) sau  (Plut. Gloria Atena. 347c). In lumea latina este numit
evidentia, dar chiar si demonstratio, illustratio sau repraesentatio.
(Rhet.Her 4.68; Quint Inst 02/06/32;. 8.3.61ss [Lausberg, 1960, § 810,.pp. 399 și
urm.]).
Cu  textele retorice intentioneaza expunerea detaliata si redarea vizuala
precisa a unui obiect sau a unei persoane, a unei actiuni sau a unui eveniment.
Termenul este derivat din prefixul  + adjectivul , care inseamna „clar”,
„alb”, „luminos”, dar caruia ii este asociata si ideea de miscare.
Aceasta referire dubla la alb si la viteza este importanta pentru a sesiza nuantele lui
 , care inseamna, prin urmare, ilustrat, evidentiat, dar care are in plus,
calitatea de animatie si de evidentiere vizuala, aproape de imaginea in miscare, care
o distinge de la simplul  (Manieri 1998 , p. 98-99).
Termenul este absent la Aristotel, care nu folosește adjectivul  intr-un sens
tehnic, cu toate acestea, metafora aristotelica , este implementata intr-un
fel de vizualizare asemanatoare cu cea de  , care a creat confuzie in mai
multe randuri.
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Nu se cunoaste cine este responsabil pentru prima codificare tehnica a acestui
concept. Oamenii de stiinta cred ca o contributie decisiva la sistematizarea sa a venit
de la filozofii din perioada elenistica, cum ar fi istoricii epicureienii si scepticii,
pentru care a fost o garantie a veridicitatii de perceptie (Zanker, 1981, pp.
308-309).
Din secolul II i.Hr., termenul s-ar fi raspandit in retorica si in critica literara, pana in
a deveni, in Dionisie din Halicarnas, prima dintre virtutile accesoriale ale stilului, iar
din primul secol d.Hr. una dintre virtutile care aveau calitatea necesara
pentru a descrie atat evenimente reale, cat si opere de arta.
In diverse marturii antice,  este inteleasa ca fiind capacitatea ( o
defineste Dionisie, după cum vom vedea) care permite autorului sa prezinte sub
ochii publicului un eveniment sau un personaj, printr-o redare detaliata de
particularitati si o reprezentare, intr-un anumit sens, mimetica despre ceea ce se
intampla ".
Deci, de la filozofia greceasca, furnizoare a mitului grecesc iata cum este descris cu
abilitate un lucru care se caracterizeaza prin următoarele atribute:
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1.este o creatie;
2.devine evident, adica vizibil;
3. deriva din semnificatia de idee;
4. la final se manifesta cu claritate in miscare;
In aceasta definitie exista deja aspectul simbolic despre tot ceea ce mintea nostra a
creat.
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FILOZOFIA MSA (Mental Simulation Approach - Abordarea
simularii mintale)
In timpul analizei de date va fi mai usor sa iti dai seama ca cele două entitati
cunoscute sub numele de „chiestie" si „antichestie” nu sunt nimic mai mult decat
„ideea" de foton si de antifoton. Cu alte cuvinte, fizica numeste foton un obiect in
forma de punct fara masa, care are caracteristica de a merge cu viteza luminii: un
obiect bozonic care se roteste egal cu valorile Spin de rotatie 1 si 0.
In realitate fotonul are numai valori ale rotatiei (Spin) egale cu 1, deoarece valoarea
0 este legata de faptul ca fotonul trebuie sa fie oprit. Dar trebuie, insa, sa ne amintim
ca, in MSA-ul nostru, timpul si spatiul nu exista, deci, prin urmare, nu exista nici
viteza ca raport intre spatiu si timp, ci doar ideea gresita ca lucrurile se misca. In
acest context, fotonul care nu este in miscare, trebuie sa aiba Spinul egal cu zero.
De asemenea, trebuie remarcat faptul ca antifotonul pentru fizica contemporana se
poate suprapune simetric fotonului si nu este imaginea sa in oglinda (reguli de
simetrie CPT, a se vedea anexa: http://it.wikipedia.org/wiki/Simmetria_CPT).
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Este un lucru absurd atat din punct de vedere fizic, cat si metafizic, deoarece
simetriile universului trebuie sa fie respectate, iar daca este valabila ideea de baza
care spune ca Evideon-ul este nimicul care devine clar, atunci el va fi construit
simetric de doua entitati: una fiind imaginea in oglinda a celeilalte, deoarece energia
sistemului trebuie sa ramana constanta; ea este legata de variatiile de simetrie
totala, care pentru un sistem inchis ca universul, nu sunt permise.
Pentru unii fizicieni fotonul nici macar nu exista, aparand astfel o gresita
interpretare deoarece este considerat o particula, in loc sa fie considerat in mod
simplu doar ca o „radiație” (WE Miel Jr., antifotoni, Appl.Phys. B 60, 77-84, 1995).
Trebuie de asemenea remarcat faptul ca antifotonul este postulat de multi fizicieni
si ca cercetarile care il iau în considerare, la un nivel stiintific, sunt semnificative,
după cum se arata intr-o lista partiala dintre cele mai moderne, si pe care o
alaturam mai jos. Ar trebui subliniat faptul ca pentru fizica exista doar antiparticule
care poseda sarcina.
Daca particulele nu poseda sarcina electrica ele nu au antiparticule, astfel Fotonii
sau Gluonii nu ar trebui sa aiba antiparticule, desi poseda sarcina de culoare.
Existenta antifotonului produce consecinta ca exista si antigluoni, deoarece sunt
construiti de o structură interna care nu se poate exclude apriori.
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Antigluonii ar fi practic imposibil de distins fata de Gluoni
(http://aaronsreality.blogspot.it/2009/03/why-we-see-anti-gluons-and-anti-quarks.html),

deoarece sunt purtatorii acelorasi informatii de culoare, dar care interactioneaza cu
Quarkurile cu aceleasi reguli de simetrie, pentru a oferi produse cu caractere
antisimetrice fata de aceleasi interactiuni dintre Quarkuri si Gluoni
( http ://arxiv.org/abs/hep-ph/9810455, in aceste articol o proba a existentei
antigluonului; antigluon postulat aici:
http://thwww.if.uj.edu.pl/acta/vol6/pdf/v6p0253.pdf ).
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Lista scurta a unor lucrari despre antifotoni
Left-handedness in K-type multilevel system in the presence of spontaneously generated coherence Osman, K.I. / Joshi, A.,
Optics Communications, 285 (13-14), p.3162-3168, Jun 2012 doi:10.1016/j.optcom.2012.02.033 ...propagation of an
electromagnetic wave in a left-handed medium with negative refractive index was interpreted in terms of antiphoton
concepts using the complex vector field theory [4] . Ab initio calculations using a microstrip configuration along with a...
Photon location in spacetime Margaret Hawton , Physica Scripta, 2012 (T147), p.014014, Feb 2012 doi:10.1088/00318949/2012/T147/014014 ...sum over forward and backward in time but propagation of a photon backward in time can be
reinterpreted as propagation of an antiphoton forward in time. Negative frequency photon absorption will be seen as photon
emission so that each pixel can act as a detector...
Refractive index tensors in connection with problems of photon scattering L M Barkovsky / A N Furs , Journal of Physics A:
Mathematical and General, 32 (11), p.2061-2074, Mar 1999 doi:10.1088/0305-4470/32/11/003 ...involutive Maxwell groups
for photon–antiphoton meeting pairs. The connections of...indicates the existence of photon– antiphoton, or in other words
soliton–antisoliton...elliptically polarized meeting photon–antiphoton pairs. It is known that dispersion and...
Photon - What is a photon? [22K] Jul 2012 ...particles. Photons are electrically neutral and are one of the rare particles that are
identical to their antiparticle, the antiphoton. Photons are spin-1 particles (making them bosons ), with a spin axis that is
parallel to the direction of travel (either...
Topological photon S. C. Tiwari , Journal of Mathematical Physics, Mar 2008 doi:10.1063/1.2883828 ...radiation field. Is it
possible to go beyond the undecidability of the physical reality of photon? Could one refute the extreme antiphoton view
advocated by Lamb? In this paper, we present a definite model of photon, recognizing that unlike energy and...
Physicists may have observed Hawking radiation for the first time [141K] Jun 2011 ...Some would say that opposite chirality
and impulse are sufficient to define a particle/antiparticle pair (a photon/antiphoton pair, for example) A particle such as an
electron lays in the negative part of the Higgs field, it has mass. A positron...
Q & A: Antiphotons? | Department of Physics | University of Illinois at Urbana-Champaign [34K] Dec 2011 ...web site You also
ask, in a follow-up question: I have just thought of some stuff to add to my other question. When the antiphoton and photon
collide, would they fuse? And if so, would they form a particle that has mass, or one that is massless. And...
Techno-Science.net • Voir le sujet - [News] "L'antimatière optique" pourrait rendre les objets invisibles [54K] Jan 2011
...matériaux dont on change toutes les longueurs d'ondes visibles serait Noir ? Puis question d'antiphoton j'avais toujours
appris qu'un antiphoton c'était un photon en opposition de phase par rapport à un photon incident La science est
spéculations...
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Cu alte cuvinte, antifotonul poate fi reprezentat de un foton care, cu viteza luminii,
ar merge inapoi in timp, iar din acest motiv chiar daca acest lucru s-ar obtine intr-un
accelerator de particule, acesta ar disparea imediat, devenind nedetectabil pentru
orice tip de detector cunoscut astazi.
Accentul ar trebui sa fie pus pe faptul ca exista multe teorii de fizica care, incearca sa
explice ceva din realitatea virtuala, dar nici una dintre ele nu a reusit sa explice totul,
nu din cauza complexitatii universului, ci datorita teoriei de plecare, care in timp a
suferit numeroase socuri in incercarea de a o adapta la nenumaratele neclaritati,
incercand sa se evite luarea in considerare a ipotezei universului virtual lipsit de
masa.
In acest context si cu aceste preconceptii de baza, fizicienii au incercat sa insaileze
impreună o teorie care pleaca de la idei aparent incorecte. Una dintre conditiile de
pornire care ar putea fi incorecte pentru teorie, pare a fi cea care insista pe
existenta unui ipotetic bozon Higgs (particula care ar transporta informatii de
masa).
Teoria de baza a lumii particulelor subatomice a fost construita de catre Higgs,
primul care spune ca in ipoteza sa de lucru, nu poate fi prevazuta masa particulelor
care apar pentru el ca un punct.
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Pe baza acestor cerinte se construieste tot restul, uitand ca daca totul trebuie sa
ramana in picioare, o masa trebuie sa existe, din moment ce se poate masura.
In acest context actioneaza incercarile fizicienilor moderni pentru a descoperi
neaparat o particula subatomica, numita bozonul Higgs, care, intr-un fel, ar trebui
sa contina informatiile de masa. Admitand lipsa de masa ar fi ca si cum ar trebui sa
se admita inexistenta evidenta a masurii.
Fizicienii care se bazeaza pe ideea ca toate lucrurile exista numai pentru ca acestea
pot fi masurate, nu considera acest fapt un esec al stiintei), ci prapastia care arunca
omul in incosistenta universului insusi. Noi am trai in nimic, am fi rezultatul unui
vis, al unui urias adormit si nu am avea o identitate proprie. Fizicianului i-ar fi frica
sa nu piarda in acest fel identitatea sa.
Cu toate acestea, in ciuda incercarilor de a sprijini vechea abordare, dar lucrand la
unele modificari care sunt menite sa lungeasca agonia, fizicienii merg din ce in ce
mai mult catre o viziune a universului bazata in principal si exclusiv pe abordarea
geometrica, legata de reguli simple de simetrie, care sunt in mod evident abordarea
ideatica si simbolica a creierului ancestral al omului pe care noi de fapt le
evidentiem aici.

39

Luciano Boi, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centrul de
Mathématiques (Paris), intr-un articol interesant publicat in © isonomy. Revista de
FilosofieISSN 2037-4348 | februarie 2012 | pp. 1-37. Declara:
„Trei mari probleme conceptuale (s-ar putea spune chiar metafizice) ne apar central
in fizica contemporana.
(I) O problema fundamentala este caracterul non-local al entitatilor fizice care
caracterizeaza teoriile campurilor cuantice, si, de asemenea, caracterul global
al structurilor matematice care modeleaza proprietatile acestor entitati in
sine.
(II) Exista apoi problema originii universului si modul in care sa se explice
unicitatea (fizica si topologica) initiala. Astazi exista nu una, ci o serie de
modele cosmologice care au fost propuse pentru a descrie originea
universului nostru, a legilor expansiunii sale spatiale si a evolutiei temporare.
(III) In cele din urma, este o chiestiune importanta care se refera la natura si
structura de spatiu-timp, adica este nevoie de a intelege daca acesta este o
realitate data apriori sau daca se naste din dinamica fenomenelor fizice,
pentru a intelege influenta pe care fluctuatiile cuantice o pot avea in
geometria si topologia spatiu-timp.
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Unele reformulari recente ale teoriei cuantice de camp, in special teoria gravitatiei
cuantice, ne conduc sa luam in considerare doua noi scenarii ale fizicii:
(a) caracterul emergent al spatiului si timpului al dinamicii inerente a unei
specifice teorii cuantice de camp.
(b) coprezenta mai multor structuri matematice in aceeasi teorie fizica, care
descrie fenomenele la scari atomice și subatomice. [...]
De-a lungul ultimelor trei decenii, conceptia noastra de spatiu si de spatiu-timp a
fost imbogatita considerabil si a cunoscut schimbari profunde prin introducerea
unui nou set de structuri matematice nepunctuale, neliniare si necomutative, care
constituie ceea ce astazi este numita geometria cuantica.
Aceste structuri sunt in centrul teoriilor lui Gauge care a reusit sa unifice particulele
in interior cu campurile si cu geometria spatio-temporala, cu dinamica fenomenelor
fizice prin descrierea si modelarea interactiunilor fundamentale prin intermediul
anumitor grupuri de transformari (grupuri Lie compacte), precum si a reprezentarii
acestora.
Constructia largita a modelului standard al fizicii incorporate este, de fapt, in
intregime bazata pe ideea grupului de simetrie si a spatiului cu conexiuni pe care
acesta actioneaza. Daca, insa, pe de o parte un model similar descrie profund si
intr-o maniera coerenta interactiunile fizice datorate celor trei forte fundamentale
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existente in natura, pe de alta parte nu este in masura sa explice forta de
gravitatie si, in consecinta, sa includa relativitatea generala intr-o imagine unificata
a lumii fizice.”
Deci, abordarea noastra bazata numai pe motive ideico-simbolice (unde masa nu
apare), adica geometrice, ar fi plauzibila.
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FOTONUL SI ANTIFOTONUL CREEAZA TOTUL
Daca obiectul pe care l-am desenat inainte, in trei dimensiuni, este o reprezentare
ideatica a fotonului, trebuie sa intelegem ca acesta este total invizibil, pentru ca
simetria culorilor nu raspunde cu nimic, este ca si cum ai spune ca imaginea in
oglinda a albastrului este galben, asa cum imaginile in oglinda a culorilor sunt
reprezentate de anticulori care, sa amintim inca o data, nu au nimic de-a face cu
culorile percepute de ochiul uman, ci sunt un mod cu care mintea trebuie sa imbrace
un caracter pur simbolic.
Prin urmare, fotonul devine vizibil doar in cazul in care interactioneaza cu un alt
foton sau cu un alt antifoton conform regulilor de simetrie, culoare si pozitie. Ideea
ca lumina colorata depinde de directia cu care fotonul, in spatio-timp loveste un
obiect.
Din punct de vedere filozofic, faptul ca un foton nu se vede daca nu interactioneaza
sau mai bine zis actioneaza asupra cuiva, este legat, de ideea ca persoana exista
numai in cazul in care se manifesta prin „a face”, concept deja exprimat in scrierile
noastre anterioare.
Exista doar trei moduri in care aceste obiecte (fotonii si antifotonii) pot interactiona
intre ei. Printr-o interactiune tripla, adica cele trei culori ale unui foton sau ale unui
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antifoton se suprapun cu anticulorile altui obiect, creand o interactiune foarte
puternica, care prevede ca obiectul format nu este de fapt divizibil in doua obiecte
care il compun, o interactiune in doi, in care doua culori ale unui foton sau ale unui
antifoton se suprapun anticulorilor unui alt obiect, iar in cele din urma o
interactiune simpla in care o singura culoare se suprapune unei alte anticulori a
unui alt obiect.
Aceasta ultima interactiune apare cea mai slaba si ne va da obiecte cu vieti medii
mai scurte. Este interesant de notat ca aceasta ultima interactiune (de exemplu a
unui foton cu sine insusi prevde ca pentru fiecare culoare a primului obiect se pot
impreuna teoretic, cu stabilitati diferite, alte sase culori sau anticulori ale altui foton,
dar pentru fiecare interactiune de acest tip, exista patru rotameri in jurul
interactiunii simple si care, de fapt, indica patru combinatii posibile, adica 4 obiecte
finale, geometric diferite. Cu alte cuvinte, există 6x6x4 = 144 de situatii diferite care,
asa cum vom vedea intr-o clipa, produc toate posibilitatile de a descrie un obiect
virtual.
Si aici, este interesant de observat modul in care new age-ul clasic, care intra cu
ambele maini in domeniul mitului), de multe ori intr-un mod necontrolat si
incorect, sustine ca universul este o holograma creata din 144 de holograme de
baza.
44

Exista 144 de Holograme/Fenotipuri care caracterizeaza toate speciile vii ale
spatiului-timp. Orice forma spatio-temporala, de la Quarkuri la fiinta umana,
incorporeaza in interior plecand de la nivelul 60, miliarde din acea speciala
holograma care caracterizeaza intr-un mod particular propria forma. Aceste
holograme sunt incorporate de Spiritul incarnat intr-o anumita forma data spatiotemporala, spre deosebire de cele 18 holograme / arhetipuri (numarul de
combinatii barionice N. d. A.), care sunt incorporate de forma umana doar pentru a
permite unui Spirit individualizat (Suflet) sa coboare intr-o forma. In timp ce acesta
din urma se refera la forme-gand, deci, Minte si Dragoste, hologramele/fenotipurile
se refera la caracteristicile fiziologice ale formei spatio-temporale in sine
(http ://www.ascensione.com/).
Interactiunile dintre trei, doua sau o culoare, au aceleasi proprietati geometrice ale
legaturilor moleculare triple, duble si singure, cu aceeasi geometrie spatiala si nu
din intamplare simetrice.
Cu alte cuvinte, inca o dată, asa cum se leaga atomii intre ei, se vor lega fotonii si
antifotonii deoarece conceptul universului fractal trebuie respectat
(Efecte Stereoelectronic, obligațiuni tau, si Cram de regulă Claude E. Wintner J.
Chem Educ, 1987, 64 (7), p. 587 DOI: 10.1021/ed064p587: Iulie 1987).

45

LEPTONII
Leptonii, asa cum am spus mai devreme, in functie de modelul clasic, sunt 6.
In sistemul MSA, leptonii sunt formati dintr-un foton si un antifoton, existand doar 6
posibilitati de dubla interactiune intre aceste doua entitati care pot fi reprezentate
dupa cum urmeaza.

In scopul de a face un grafic al particulelor subatomice in abordarea noastra (MSA),
am creat unele simboluri usoare care amintesc de structura tridimensionala in
spatiu-timp-energie, fara a avea nevoie de a construi complexe structuri
tridimensionale.
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In acest context, fotonul si antiparticula sa de exemplu, pot fi reprezentate dupa cum
urmeaza. Modelul luat in considerare este acela derivat din ideea ca mintea umana a
fost construita in interiorul propriului sine, de simulari mintale ale universului,
impartite in 8 octanti de culoare.
Deci, daca universul este facut ca un foton, acesta produce caramizi identice si totul
se face cu aceaste caramizi.

Foton

Antifoton

Leptonul are urmatoarele caracteristici: are o interactiune de culoare dubla, rezulta
ca o particula fundamentala indivizibila, pentru ca daca s-ar fi impartit, ar fi format
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un foton si un antifoton, care daca in momentul formarii lor nu ar fi interactionat cu
nimic, ar fi fost cu totul invizibili.
Mai mult, Leptonul este constituit de o informatie colorata si o informatie de
anticuloare care fiind simetric colorati au sarcina de culoare egala cu zero.
A avea, in exemplul nostru, axa „verticală”, caracterizata de repulsii M-M si V-V nu
permite celor doua componente sa construiasca o a treia interactiune puternica,
folosind aceste culori ulterioare (lucru, care, asa cum vom vedea, se poate intampla
in gluoni).
Natura leptonului, construit dintr-un foton si un antifoton, din motive de simetrie,
prevede ca, celor 6 Leptoni baza ii corespund 6 antileptoni. Ar trebui subliniat
faptul ca perechea foton si antifoton, are o imagine a sa in oglinda, care reprezinta
copia corespunzatoare foton-antifoton.
Proprietatile Leptonilor individuali par a fi din cauza tipului de axa „verticala" (axa
energiei potentiale violet-verde, cea a spatiului albastru-galben, iar cea a timpului
rosu-bleu).
Amintim aici ca mintea umana in mod ideic considera ca modelul MSA este legat de
trei interactiuni de baza care sunt constituite de culorile verde-violet pentru
energie, rosu-bleu pentru spatiu si albastru-galben pentru timp.
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QUARKUL
Quarkurile, in modelul MSA, sunt vazute ca interactiunea dintre 3 obiecte si nu din
2 ca în cazul altor particule subatomice.

Interactiunea este constituita dintr-un foton, un antifoton si un alt foton care sunt
conectati intre ei printr-o interactiune dubla de culoare, intr-un mod liniar, asa cum
se poate vedea in reconstructia tridimensionala.
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Acest tip de interactiune asigura, pentru leptonii care pe axa „verticala” ar avea
repulsii puternice intre cele doua culori (sus-jos: in cazul nostru, violet si verde),
care nu permit interacțiuni puternice intre trei culori (ca si in cazul gluonilor cum
vom vedea mai tarziu). Graficul quarkurilor este posibil in felul următor, unde este
usor de inteles ca literele alfabetului pe care le vom folosi mai tarziu, sunt egale cu
culorile si anticulorile, in conformitate cu tabelul de mai jos:
B=Albastru
R=Rosu
G=Galben

V=Verde
M=Purpuriu
C=Bleu

Dupa cum se poate vedea, exista exact sase combinatii pentru a crea un quark,
datorate faptului ca cele 12 combinatii ale primei legaturi dintre un foton si un
antifoton (pentru crearea unui Lepton), adaugarea unui nou foton poate avea numai
o singura posibilitate. Cu alte cuvinte, la o unitate leptonica se poate cupla o unitate
fotonica intr-un singur mod, din motive de simetrie a culorii, in acelasi fel in care la
o unitate antileptonica) se poate cupla o singura unitate antifotonica(antifotonica),
pentru a forma 6 quarkuri si 6 antiquarkuri in totalitate.
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Quarkurile au sarcina de culoare pentru ca sunt alcatuiti dintr-un lepton cu sarcina
de culoare neutra plus un foton care devine colorat daca se agata de o alta structura
mai complexa din cauza rupturii simetriei de culoare a sistemului.
Dupa cum puteti vedea, culorile QCD nu sunt culorile MSA. In primul caz, reprezinta
o ulterioara complicatie necesara pentru a explica unele caracteristici de simetrie a
quarkurilor.
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In cazul nostru, culoarea reprezinta singurul parametru care descrie toate cele 6
quarkuri, cu toate proprietatile lor. In acest context, cele 6 quarkuri si cele 6
antiquarkuri, se identifica doar cu o singura secventa de fotoni si antifotoni lipiti
corespunzător intre ei si care furnizeaza un obiect prevazut cu culoare.
Cele 6 quarkuri pot sa fie caracterizate numindu-le cu literele initiale ale culorii
corespunzatoare axelor verticale care descriu unitatile fotonice prezente in ele.

Reprezentare ipotetica a sextetului Quarkurilor
Numar Numele
Quark
Antiquark
Vechi
triplu
triplu fotonic
fotonic
1
Up
MVM +-+
MVM-+2
Down
BGB+-+
BGB-+3
Strange CRC+-+
CRC-+4
Charm VMV+-+
VMV-+5
Bottom GBG+-+
GBG-+6
Top
RCR+-+
RCR-+-
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GLUONII
Gluonii, conform abordarii MSA, sunt constituiti din doi fotoni sau doi antifotoni
(pentru constructia antigluonului).
Interactiunea dintre doi fotoni produce o legatura intre aceste doua structuri cu trei
interactiuni de culoare, nu cu doua, facand gluonul indivizibil din punct de vedere
tehnic, iar acest lucru ar putea sa fie motivul pentru care pare sa fie facut de o
informatie dubla de culoare, desi considerat ulterior indivizibil.
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Toate componentele lumii subatomice indivizibile apar in MSA ca atare ori pentru ca
cele doua componente rezulta strans legate (cazul Gluonilor), iar in marile
acceleratoare de particule sunt practic inseparabile din cauza inaltelor energii puse
in joc ori ca in cazul leptonilor, pentru ca disocierea lor produce fotoni si antifotoni,
care daca nu interactioneaza cu alte obiecte, devin oricum invizibile.
Amintim ca a interactiona inseamana a te manifesta, iar a nu interactiona inseamna
a nu te manifesta sau a nu exista.
Reconstructia in 3 dimensiuni(3D) ale unui gluon clarifica conceptul de tripla
interactiune.
Gluonii sunt 8 si nu pot fi in nici un fel 9, deoarece interactiunile posibile sunt intre
octantii in care un foton divide spatiul-timpul-energia.
Deoarece exista doar 8 octanti, din cauza banalelor motivatii geometrice nu se pot
avea mai mult de 8 combinatii, fara a avea nevoie de a disturba cu probleme
matematice atat de complicate, asa cum este obligata sa faca fizica in momentul
actual.
Trebuie subliniat faptul ca gluonii au consumat, sau mai bine zis au utilizat si a treia
axa pentru a interactiona, si de aceea ei nu pot interactiona cu alti gluoni intre ei. In
schimb, leptonii pot interactiona 2 cate 2 intre ei, precum quarkurile care, fiind
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compuse din trei unitati fotonice, se agata 3 cate 3 intre ele, constituind lumea
hadronilor.
La energii mari este posibil sa afirmam ca un Gluon se poate transforma prin
ruptura unei interactiuni intr-un obiect instabil care poate fi convertit intr-un alt
Gluon.
Acest proces poate aparea invizibil, deoarece gluonul rosu-antialbastru s-ar putea
transforma in gluonul antialbastru-rosu, in fizica clasica neputand sa se distinga
intre ei, dar in MSA, din motive de simetrie ale culorii, fiind distincte.
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HOLOGRAMELE
Hologramele sunt structuri in care un foton este legat de un alt foton sau de un
antifoton cu o singura interactiune de culoare. Aceasta situatie produce o gama larga
de produse care dispun de vieti medii mult mai scurte decat cea a obiectelor
descrise pana acum.
Abordarea MSA prevede existenta a 144
holograme de stabilitate redusa, dar diferite
intre ele, incontestabil instabile pentru a fi
izolate (in special eluzive).
Fizica moderna nu a putut identifica pana
acum aceste obiecte care au vieti medii
necunoscute, deoarece sunt prea scurte pentru
a fi usor de masurat.
Aceste obiecte au tendinta de a se converti in Gluoni sau in Leptoni, in functie de
constructia lor facuta din doi fotoni sau dintr-un foton si un antifoton.
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SPIN, SARCINA ELECTRICA SI MASA CONFORM MSA
Viziunea MSA a structurii materiei ia in considerare doar parametrii ideicogeometrici si se bazeaza doar pe simetrie si numere pure. In acest context, se poate
observa cum fizica sustine ca spinul este comparabil cu un grad de libertate al
particulelor subatomice, care ar putea fi caracterizat de o miscare de rotatie in jurul
axei sale, care in functie de unghiul de inclinare, ar manifesta semnul pozitiv sau
negativ si valori intregi (0, +1, -1, ...) sau semi-intregi (+1/2, -1/2, +3/2, -3/2, ...).
In realitate, ideea de a imparti ceva in doua, are doar o semnificatie simbolica si
arata cum acel ceva poate sa fie intr-adevar impartit. In domeniul geometriei,
entitatea numerica ½ este reprezentarea ideica a planului de simetrie si indica
faptul ca un obiect poate fi sectionat in doua parti care se oglindesc unul in altul.
In cazul nostru, putem vedea cu usurinta, ca structurile entitatilor subatomice
propuse de noi pentru a fi examinate, au caracteristica de a raspunde unui algoritm
care ar fi expresia valorii spinului (rotatiei) calculat efectiv de fizica cuantica.
Valoarea Spinului ½ = (numarul componentelor fotonice/numarul posibil de
oscilatii).
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Aceasta inseamna pentru leptoni S = ½ (2/2), in care leptonii sunt compusi din 2
unitati fotonice. Daca mentinem nemiscata una din ele, descoperim ca cealalta
unitate se poate roti in directie verticala in sensul acelor de ceasornic sau invers
acelor de ceasornic fata de unitatea fixa, dand nastere la o oscilatie care apropie
semiaxele verticale superioare si inferioare alternativ.
Pentru quarkuri, formula devine S = ½ (3/3), unde exista trei componente fotonice,
care au practic 3 grade de libertate oscilatorie analoaga celei cu leptoni, unde daca
se considera nemiscata prima unitate fotonica, celelalte doua se pot misca in sens
orar amandoua sau in sens orar prima si in sens antiorar a doua ( care echivaleaza
cu sensul antiorar pentru prima si sensul orar pentru a doua) sau se mai pot misca
in sensul antiorar amandoua. Substantial ar exista o tripla posibilitate.
Gluonii au o structura blocata si nu permit ulterioare grade de libertate interna, iar
pentru ei formula ar fi S = ½ (2/1), intelegand ca cele doua componente fotonice
au doar o singura pozitie posibila si nu este permisa nici o variatie, cu exceptia
distrugerii Gluonilor sau de a se transforma intr-un alt Gluon.
Fotonii, fiind construiti dintr-un singur element fotonic, au un spin egal cu:
S = ½ (1 / ∞) = 0, care ar fi cum ai spune ca singurul element care exista poate avea
un numar infinit de pozitii fata de sine insusi.
58

Valoarea nula de rotatie, pentru foton caracterizeaza pozitia sa la nastere, adica
corespunde unui ipotetic foton stationar (particula nerelativa de spin 1 este dotata
de trei proiectii posibile ale spinului: -1, 0 si +1). Cu toate acestea, particulele lipsite
de masa, cum ar fi fotonul, au doar doua proiectii de spin, deoarece proiectia zero
presupune ca fotonul este in stationare, iar aceasta situatie nu exista in acord cu
teoria relativitatii. Aceste proiectii corespund cu polarizarile circulare de stanga si
de dreapta ale undelor electromagnetice clasice (http://it.wikipedia.org/wiki/Fotone).
In fizica clasica, fotonul merge cu viteza luminii, iar spinul sau este | 1 |, dar in fizica
virtualitatii lui Bohm, care este de fapt ideizata, agreata de MSA, spatiul si timpul
fiind inexistente, nu are sens sa vorbim de obiecte in miscare, deoarece acestea sunt
in intregime virtuale.
Din aceasta analiza se poate deduce ca spinul se dovedeste a fi doar o caracteristica
simetrico-geometrica legata oricum de un grad de libertate a obiectului subatomic
pe care il vom lua in considerare. Nu are niciun sens sa se sustina ca spinul are
capacitatea de a se roti in jurul unei axe, daca se crede ca particulele subatomice
sunt ca un punct, din punct de vedere pur geometric.

59

SARCINA ELECTRICA
Observand sarcina electrica a leptonilor si dandu-ne seama ca din 6 leptoni, 3 au
sarcina electrica unitara (semnul minus este o conventie), iar ceilalti 3 nu au nici o
sarcina electrica, ne face sa intelegem cum sarcina ar trebui sa depinda de tipul de
interactiune dubla culoare-anticuloare, care caracterizeaza leptonii insasi. De fapt,
există 3 moduri de interactiune dubla culoare-anticuloare sau 3 posibilitati ca
fotonul si antifotonul sa interactioneze dublu, cu doua interactiuni culoareanticuloare si anticuloare-culoare.
In primul caz, unitatile fotonice pun la dispozitie culorile, iar unitatile antifotonice,
anticulorile. In al doilea caz, unitatile fotonice pun la dispozitie o culoare si o
anticuloare la fel ca si antifonul. 3 leptoni au la stanga doua anticulori si la dreapta
doua culori, in timp ce ceilalti trei au la stanga si la dreapta o culoare si o
anticuloare.
In primul caz pare sa existe mai multa simetrie-culoare, in care toate culorile sunt de
aceeasi parte a planului vertical (Structura 1 care imita fotonul: probabil este vorba
de neutrinul electronic cu masa zero sau foarte mica?) si anticulorile din partea
stanga a celui care priveste figura.
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In structura 2 culorile si anticulorile sunt alternate...(nu
vom sta aici sa discutam de ce structura 1 are mai multa
simetrie fata de structura 2). Prezenta simetriei este
legata de lipsa de proprietati fizice si, prin urmare, doar 3
leptoni ar avea sarcina electrica. Semnul sarcinii electrice
este dat de conventie, deoarece totul se refera la sarcina
electronului luata ca unitara si negativa.
Valoarea sarcinilor, exprimate in raport cu sarcina electronului luat ca unitatea
standard s-ar calcula, si in acest caz, numai pe proprietatile geometrice si pe
variatiile acestora.
Algoritmul care da valoarea sarcinii electrice poate fi formulat astfel:
Conform exemplului (C.E.) = Nr de interactiuni de intindere / (Nr de elemente
totale x, numarul total de obiecte de mutat)
Variatiile de stretching (alungirea interactiunii de culoare) trebuie sa produca o
modificare a culorii. Cu alte cuvinte, daca un galben si un albastru se indeparteaza
sau se apropie intre ele cu aceeasi masura, fara a modifica pozitia centrului de
greutate al culorii, nu se produce variatia de culoare responsabila pentru Sarcina
Electrica.
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Schimbarea centrului de greutate al Sarcinii de culoare, produce o variatie a Sarcinii
Electrice.
Pentru cei 3 leptoni de tip 1 indepartarea celor doua componente fotonice sau
alaturarea lor nu modifica pozitia centrului de greutate al culorii, in timp ce in cazul
structurilor de simetrie ale leptonului de tip 2, se produc variatii BC si, prin urmare,
numai 3 din 6 leptoni vor avea sarcina cu valoare fara zero.
CE = 2 / (2 x 1) = 1 (prin conventie cu semnul minus).
Cele doua interactiuni care pot fi prinse in considerare sunt doua intinderi
(stretching) de tip simetric (cele doua distante se lungesc sau se scurteaza
impreuna) si asimetric (atunci cand o distanta se prelungeste cealalta se scurteaza
sau invers).
In cazul quarkurilor, putem avea doar deplasarea ultimului foton, care va lasa
neschimbate si pozitiile primilor doi iar, in acest caz, vom avea CE = 2 / (3 x 1) =
1/3.
In cazul in care cei doi fotoni terminali se misca (in comparatie cu antifotonul
central care ramane stationar), se observa ca din motive de simetrie, intinderile
simetrice nu produc nici o modificare a centrului de greutate al culorii, ci doua
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intinderi asimetrice intre ele, producand astfel modificari ale centrului de greutate
al culorii si prin urmare: CE = 4 / (3 x 2) = 2/3.
Fotonii nu au sarcina pentru ca au zero interactiuni.
Gulonii au 3 interactiuni ale caror operatiuni de intindere nu par sa produca
schimbari in centrul de greutate energetic.
Deci si in acest context, se poate observa cum unicele operatii geometrice admise
sunt cele fundamentale, si anume, rotatia, translatia (rasturnarea) si schimbul de
dimensiune care produc apoi, daca se efectueaza toate trei impreuna, un centru de
inversiune.
Abordarea MSA nu impune ca obiectele necesare pentru construirea universului
trebuie sa aiba masa sau sa fie alcatuite din materie.
Ideea de masa, pare sa se datoreze in realitatea virtuala, fortei necesare pentru a
misca unicele obiecte fotonice care exista alternand fortele existente intre ele. Nu
este nevoie de a postula nici un bozon Higgs, ci numai lumina si antilumina care ar
crea tot restul, dupa cum vom vedea dintr-o analiza a coliziunii de particule
subatomice, asa cum sunt vazute de fizica cuantica clasica si care sunt explicate clar
de abordarea MSA.
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COLIZIUNILE SUBNUCLEARE
Daca viziunea MSA este corecta, trebuie sa respecte regulile fizicii actuale in
vigoare, in care doar interpretarea datelor experimentale au o alta semnificatie,
desi datele in sine raman aceleasi. Pentru a testa ipoteza noastra, vom analiza cateva
lovituri dintre particulele subatomice, conform teoriei cuantice clasice si a
interpretarii MSA, si analizand rezultatele, vom pune in evidenta asemanarile si
deosebirile.
Procesul de anihilare electron-pozitron este o reacție care are loc atunci cand un
electron intalneste un pozitron (antiparticula electronului, sau mai bine spus o
particula de antimaterie): procesul de coliziune enumerat mai sus, declanseaza
producerea de 2 fotoni de anihilare si mai rar de 3 fotoni sau de alte particule.

Acest proces trebuie sa respecte anumite legi de conservare, intre care:
- Conservarea incarcaturii electrice: incarcatura totala, finala si initiala este egala cu
zero.
- Conservarea cantitatii in miscare si a energiei totale: adica interzice crearea unui
singur foton de anihilare.
- Conservarea momentului unghiular.
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In conformitate cu MSA, Leptonul si
antileptonul se anihileaza reciproc
furnizand doi fotoni si doi antifotoni
(retrograzi in timp si invizibili, care se
unesc pentru a forma un antigluon: vezi
diagrama alaturata).
Dar procesul de anihilare poate da intradevar multe alte produse in functie de
diversi factori, dintre care unul este energia
pusa in joc in interactiunea particulaantiparticula.
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ANIHILAREA LA ENERGII JOASE
La energii joase, rezultatele anihilarii nu au o mare varietate de cazuri. Cel mai
comun implica crearea a 2 sau a mai multi fotoni de anihilare; conservarea energiei
si a cantitatii miscarii, interzice crearea unui singur foton.
In cele mai frecvente cazuri, sant creati doi fotoni, fiecare avand o energie egala cu
energia de repaus a electronului sau a pozitronului (511 keV). Cum sistemul are
initial o cantitate de miscare totala egala cu zero, razele gama sunt emise in directii
opuse.
De asemenea, este comuna si crearea de 3 fotoni, cu conditia ca pastreaza simetria C.
Este posibila crearea oricarui numar de fotoni, dar probabilitatea ca fiecare foton
suplimentar sa fie generat de anihilare este foarte redus, datorita complexitatii mari
(este deci minora posibilitatea ca ar putea sa apara) in procesele implicate.
Chiar si una sau mai multe perechi neutrino-antineutrino pot fi produse de
anihilare, dar cu o probabilitate foarte indepartata. In acest ultim caz, coliziunea nu
se produce asa cum se intampla pentru productia de doi fotoni prin coliziunea celor
doua parti antifotonice, ci prin coliziunea dintre partea fotonica a electronului cu
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partea antifotonica a pozitronului. Rezultatul produce o rearanjare a componentelor
pentru a oferi alti 2 leptoni, adica o pereche neutrino-antineutrino.
Adevarul este ca, in teorie, ar putea fi produsa
orice pereche de particule-antiparticule, cu
conditia sa imparta cel putin o interactiune
fundamentala cu electronul, iar acest lucru nu
este interzis de nici o lege de conservare. Din
analiza structurii leptonilor si a antileptonilor,
este usor de observat cum toate aceste obiecte
care se lovesc pot produce aceleasi efecte
declarate de catre fizica cuantica clasica.
Daca electronii si/sau pozitronii au o inalta energie cinetica, pot fi produsi diferiti
hadroni (de exemplu Mezonii), pana cand energia celor doua particule sa fie
suficienta pentru a se transforma in energie corespunzatoare de repaus a
particulelor produse. Este posibila de asemenea, producerea de fotoni, chiar daca
acestia apar din anihilarea datorata energiilor foarte mari.
Nu numai ca se poate trece de la materie la lumina, dar se poate face, de asemenea,
si opusul, asa cum s-a spus.
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Asa scrie de fapt ziarul Corriere della Sera intr-un articol din 21 septembrie 1997,
pagina 26, semnat de Lanfranco Belloni care descrie un experiment foarte
interesant:
„Din lumina s-a nascut materia asa cum a prezis Einstein la Stanford sarbatorind
nasterea in laborator a primei materii, generata de intalniri apropiate ale razelor de
lumina. Facand coliziuni intre multiple impulsuri fotonice s-a asistat la crearea de
particule de materie si antimaterie, mai precis de perechi de electroni si
antielectroni. [...]
La Stanford au impuscat impulsuri laser ultra-energetici impotriva unui fascicul de
electroni accelerati in directia opusa. Leganandu-se ca niste bile aruncate catre un
Ferrari in viteza, energia fotonilor accidentati a capatat o crestere, si ca urmare, a
trecut de la lumina laser accidentata situata in frecventa vizibila, la raze gama cu
miscari energetice particulare.
Fotonii gama reflectati inapoi, la randul lor se ciocnesc cu fotonii din fasciculul laser
initial in cazul in care acesta este suficient de intens. In conditii adecvate, se
acumuleaza o anumita cantitate de energie concentrata intr-un singur punct,
suficient pentru a crea perechi de electroni si antielectroni, pe baza celebrei formule
a lui Einstein care reglementeaza transformarile reciproce dintre materie si energie.
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In acest fel s-a obtinut prima materie creata din lumina, a declarat un purtator de
cuvant pentru experimentul realizat la Universitatea Stanford de catre o echipa
formata din 20 de fizicieni. Printre ei se numara si un fizician din Princeton, ucenic
al lui Archibald Wheeler, care, alaturi de Gregory Breit, in anii treizeci a fost primul
care a considerat, in teorie, posibilitatea producerii de perechi de electroni si
pozitroni in urma coliziunii dintre doi fotoni reali. [...]
Crearea perechilor de electroni si pozitroni se verifica de obicei in experimentele
de fizica a energiilor inalte atunci cand se ciocnesc intre ele particule accelerate.
Este diferita situatia recreata in California, unde productia de cupluri s-a creat din
fotoni singuri care sunt particulele care compun lumina, unde cel putin unul
dintre acestea trebuie sa fie virtual, cum se spune in jargon, adica trebuie sa
existe pentru o scurta fractiune de timp, pentru ca apoi sa dispara imediat.
La Stanford, au fost de fapt pusi in joc doar fotoni reali sau obisnuiti, oferindu-se
astfel demonstratia practica a unui fenomen prevazut de mult timp. Din enorma
concentratie de energie electromagnetica s-a reusit deci, sa se obtina din materie,
facand o noua demonstratie aproape la fel cu textul manualelor, a celebrei formule
a lui Einstein.”
Acest experiment subliniaza importanta felului de a intelege modul in care daca
masa lucrurilor nu exista, pentru ca bozonul lui Higgs pare sa nu existe, in ce se
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transforma lumina, daca nu intr-o forma a sa care se manifesta intr-un mod diferit?
Cu alte cuvinte, lumina si materia sunt acelasi lucru.
In MSA, doi fotoni de mare energie, produc in punctul de intalnire crearea unui
Evideon care se separa intr-un foton si un antifoton; fotonii și antifotonii se
reasambleaza cu normele rigide de simetrie, pentru a forma un electron si un
antielectron (adica un pozitron). Fasciculele de lumina fotonica excitata nu ar servi
la nimic, decat pentru a deschide spatio-timpul pentru a da nastere, din Evideoni,
perechilor de fotoni si antifotoni, care vor construi Leptoni.
Cand un electron si un pozitron se ciocnesc la energie inalta, se pot anihila pentru a
produce mezoni D + și D- (care contin quarkuri farmec si anti-farmec).
Coliziunea, in conformitate cu abordarea MSA, vede cele doua unitati de leptoni
construite dintr-un foton si un antifoton fiecare, ciocnindu-se cu un Evideon, care
este astfel separat in cele două componente ale sale fotonice si antifotonice. Se obtin
astfel doua obiecte, dintre care unul este format in secventa unui foton, un antifoton
si un foton, timp in care celalalt este compus dintr-un antifoton, un foton si un alt
antifoton. Cele doua structuri sunt recunoscute de MSA ca un Quark si un antiquark .
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Protonul, electronul si fotonul sunt toate particule stabile, ceea ce inseamna ca
acestea traiesc pentru totdeauna, cu exceptia cazului in care sunt implicati intr-un
proces de coliziune, in care pot fi anihilati. Dimpotriva, neutronul se poate
dezintegra spontan. Aceasta dezintegrare este numita dezintegrare beta si este
procesul fundamental al unui tip de radioactivitate, care presupune transformarea
neutronului in proton, insotita de crearea unui electron si a unui neutrino, particula
probabil lipsita de masa.
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La fel ca protonul si electronul, si neutrinul este stabil.
Acesta poate fi indicat de obicei cu litera greceasca v, iar procesul de dezintegrare
beta este indicat simbolic prin:

Din punct de vedere al MSA, un neutron este un Barion construit din trei quarkuri.
Ei bine, cele trei quarkuri sunt exact 6 unitati fotonice si 6 unitati antifotonice.
Considerand ca dintr-un Barion se obtine un alt Barion si 2 Leptoni, lipsesc la apel
exact doi Evideoni care se formeaza in procesul de dezintegrare beta.
Transformarea neutronilor in protoni, in atomii unei substante radioactive, implica
transformarea acestor atomi in altii, de tipuri complet diferite.
Electronii creati in timpul procesului, sunt emisi in forma unei puternice radiatii,
care este utilizata pe scara larga in biologie, medicina si industrie.
Pe de alta parte, cu toate ca neutrinii au fost emisi in numar egal cu electronii, sunt
extrem de dificil de detectat, deoarece nu au nici masa (aparenta), nici sarcina
electrica. In realitate, particula fara masa produsa de dezintegrarea beta nu este
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neutrinul, ci antineutrinul (indicat cu semnul v), deci modul corect pentru a indica
procesul este:

Observatia care rezulta din formarea unui antineutrino indica faptul ca procesul
este sub control strict geometric cu implicarea antifotonilor, asa cum se explica
foarte bine folosind implicarea Evideonilor.
De asemenea, daca se va bombarda un proton si un electron cu o anumita energie se
formeaza un neutron si un neutrino. Procesul acesta se intampla si atunci cand un
proton liber se ciocneste de un electron superficial al unui atom.
p + e- → n + ν
Chiar si in acest caz, exista 7 componente fotonice si 4 antifotonice atat la dreapta
cat si la stanga ecuatiei noastre, unde un Barion si un Lepton formeaza un Barion si
un alt Lepton (Barionul este facut din 3 quarkuri, adica din 9 unitati, iar Leptonul
din 2 unitati intre fotoni si antifotoni).
Conservarea unitatilor fotonice si antifotonice in reactiile nucleare descrise de MSA
pare a fi o garantie valabila a eficacitatii acestei chei de citire, care contine toate
elementele de simetrie necesare pentru a garanta conservari de sarcina simetrica a
culorii de simetrie geometrica.
73

SPATIUL CULORILOR INTEGRAT CU SPATIUL SUNETELOR
Am mentionat deja ca mintea noastra vede nu numai culorile, dar agata de aceste
culori si pozitiile pe care acestea le ocupa in simularea mintala, numere care sunt
considerate obiecte ideatice. Numerele sunt de fapt obiecte in sensul ca de exemplu,
numarul 3 este un obiect care se numeste trei, care are valoare de 3, si geometric
poate fi identificat ca un vector.
Spatiul sunetelor si al culorilor poate fi in acest fel identificat (vezi Triade Sound
Test (TST) al aceluiasi autor).
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BIORITMURILE SI SPATIUL SUNETELOR
Am aratat anterior ca aceste numere-obiecte reprezinta valorile a 3 frecvente
caracteristice valorilor de spatiu, timp si energie, asa cum arhetipal, mintea noastra
le idealizeaza. Aceste trei frecvente au fost puse in legatura cu frecventele la care
vibreaza spatiul, timpul si energia universului nostru, dar si cu capacitatea de
miscare in lumea sunetelor creierului uman.
In realitate, cele 3 frecvente sunt conectate la
tot ceea ce este frecventa in univers. Acest
lucru se intampla in interiorul nostru, pentru
ca noi suntem creatorii virtualitatii si stim
bine cum am construit-o, deci cerandu-i mintii
identificarea unei imagini sau a unui sunet
care descrie acea parte a Universului
(temporal, spatial sau energetic), devine un
proces spontan intern al creerului uman, dar
corespunzator realelor masuri ale fizicii
acestui fenomen pe care il izolam in mintea
noastra, si pe care aceasta il efectueaza
„in exteriorul” ei.
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De fapt, spatiul sunetelor poate fi pus in legatura cu tot ceea ce este numar. De
exemplu, cu bioritmul uman. Bioritmul este reprezentarea unei serii de 3 frecvente
descoperite pe baza statistica, deci reala si virtuala, in care fiinta umana poate fi
reprezentata.
Cronobiologia, de la grecescul „kronos” (timp) si „biologie” (studiul vietii), este o
ramura a biologiei care studiază fenomenele periodice (ciclice) ale organismelor vii
si adaptarea lor la ritmurile solare si lunare aferente. Aceste cicluri sunt cunoscute
ca ritmuri biologice. Termenele corelate de cronomica si cronoma au fost folosite
in unele cazuri, atat pentru a descrie mecanismele moleculare implicate in
fenomenele cronobiologice cat si a aspectelor cantitative ale cronobiologiei, in
particular cand este necesar sa se confrunte ciclurile diverselor organisme.
Studiile cronobiologice sunt utilizate in diferite discipline, cum ar fi anatomia
comparata, fiziologia, genetica, biologia moleculara si etologia umana
(http://it.wikipedia.org/wiki/Cronobiologia).
Bioritmul fizic evidentiaza capacitatea de rezistenta a propriului organism, reflexele
si functiile principalelor organe. Fiecare ciclu dureaza 23 de zile.
Bioritmul emotional influenteaza asupra sentimentelor, asupra iubirii, asupra
creativitatii si asupra sistemului nervos. Fiecare ciclu durează 28 zile.
76

Bioritmul intelectual demonstreaza capacitatea de concentrare, capacitatea de
memorare, ambitia, functiile logice si analitice ale fiintei umane. Fiecare ciclu
dureaza 33 de zile.
Aceste regularitati ale corpului nostru l-au determinat pe un prieten de-al lui Freud,
Wilhelm Fliess, de profesie otolaringolog, sa elaboreze teoria bioritmurilor.
Aceasta teorie afirma ca viata umana este caracterizata de doua cicluri, care incep
in momentul nasterii si care apoi se repeta sistematic pana la moarte. Primul, care
are 23 de zile este cel fizic, iar al doilea, care are 28 de zile este cel emotiv.
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Mai tarziu, prin anii douazeci, un inginer pe nume Teltscher a sugerat existenta unui
al treilea ciclu, cel intelectual, cu durata de 33 de zile. Toate acestea inseamna
desigur, ca viata omului este previzibila, functioneaza mai bine deoarece este ciclica
si reglata de numere usor de calculat. Bioritmurile sunt de obicei reprezentate intrun grafic ca cel prezentat aici, unde curbele sinusoidale cresc si scad de-a lungul
unei linii drepte (care marchează diferitele zile).
Divizand 270 (grade unghiulare care arata cand Luna reproduce aceeasi situatie pe
Pământ) pentru cele 3 frecvente de 11-22, 9-64 si 8-12, (frecventele sufletului,
spiritului si ale mintii, calculate in lucrarile anterioare) se obtin numerele 24,00;
28,00 si 33,18, care sunt frecventele prevazute pentru cele 3 unde ale bioritmurilor,
usor identificate inca o data ideatic, cu culorile albastru, rosu si verde din grafice.
Nu trebuie sa vi se para surprinzător faptul ca exista o corelatie de acest tip,
deoarece dupa cercetarile noasre, arhietipul culoare-sunet-pozitie al MSA contine
toate numerele din univers. Cititorului atent nu ii va scapa observatia ca unda
bioritmica a sufletului, legata de viziunea temporala a universului holografic a lui
Bohm, nu este perfect identica cu cea calculata pe baze statistice (baza pe care
cercetatorii bioritmurilor au lucrat ).
Acest lucru se datoreaza in principal faptului ca creatorii bioritmului nu cunosteau
existenta sufletului, a mintii si a spiritului, dar mai presus de toate, nu stiau de
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existenta sufletului galben si albastru (cele două culori ideatice), cu care creierul
nostru imparte speciile cu suflet.
Acest lucru implica faptul ca in timp ce bioritmul sufletului albastru are o semifaza
initiala pozitiva, bioritmul sufletului galben (imaginea in oglinda a celui albastru)
are o semifaza initiala negativa.
Regruparea datelor despre sufletul albastru si sufletul galben, in raport cu numarul
de persoane care aveau suflete galbene si suflete albastre, a strecurat cu siguranta o
eroare in calculul final. Deci, unele bioritmuri, din punctul nostru de vedere nu ar fi
corecte, deoarece ar trebui sa se ia in considerare culoarea sufletului unde acesta a
fost prezent. In cele din urma, bioritmul nu ar fi corect daca ne-am afla in fata unei
Constiinte Integrate (sufletul, mintea si spiritul deja fuzionate intr-o singura sfera
transparenta, mimata in forma arhetipala, Evideon-ul de plecare).
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SPATIUL SUNETELOR CONTINE GEOMETRIA UNIVERSULUI
Daca analizam spatiul sunetelor si luam in considerare valorile indicate pe
semiaxele legate de culoare si anticuloare, ne vom da seama ca valorile numerice
ideatice care reprezinta obiectele sunt si informatii despre numerele pure
importante ale universului.
Aceste numere sunt de fapt legate intre ele de operatori matematico-geometrici care
indica operatiile principale. Cu alte cuvinte, ele identifica instructiunile pentru a
opera in Univers. Valorile axelor se iau 2 cate 2, verificand relatiile dintre doua
numere ale aceleiasi axe si coreland aceste numere cu cele 2 numere ale celeilalte
axe. Fiecare instructiune are nevoie de a lua in considerare doua axe o data.
Luand in considerare cele 2 axe orizontale de spatiu si timp, se poate nota cum
aceste axe si valorile lor corespunzatoare contin instructiunile pentru operatii
matematice + si -, operatie duala (care geometric corespunde operatorului rasucit
(translatie)). De fapt, scazand cele doua extreme (741-417 și 852-528), se obtine
acelasi numar: 324.
Insumand numarul corespunzator unei axe cu cel din a doua axa (852+741 și
417+528) se va obtine intotdeauna acelasi număr: 1269. Scazand aceleasi numere
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din numerele opuse, utilizate in operatia anterioara (852-741 si 528-417), se obtine
intotdeauna 111.
Aceste cifre indica faptul ca axele spatiului si timpului sunt legate unele de altele cu
operatori duali substractiv-aditiv, care dau impresia unei singure dimensiuni,
caracterizata de operatorul geometric translatie.
Daca luam in considerare axele energiei si spatiului, putem vedea modul in care
acestea sunt legate intre ele prin 2 operatori X (inmultire) si/:(impartire). De fapt,
divizand valorile celor 2 capete intre ele (639/396 sau 852/528), se obtine
1.61(36), dar efectuand opusul se va obtine (528/852 sau 396/639) 0.6197183099.
Aceste cifre reprezinta, asa cum vom vedea mai tarziu, sectiunea de aur.
Multiplicand in cruce valorile axelor (639x528 sau 852x396) se obtine din nou
acelasi numar de 337 392.
In acest caz, cele doua axe contin informatii pentru realizarea celei de a doua
dimensiuni (deoarece descriu zona ideatica si operatorul de rotatie) care il creaza
geometric.
Cea de a treia pereche de axe, aceea a energiei si a timpului, are caracteristica de a
crea si verifica existenta celei de a treia dimensiuni. De fapt, avand in vedere ca
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distanta dintre valorile axei timpului este (741-417) fiind egala cu 324, in timp ce
aceeasi diferenta obtinuta pe axa energiei da valoarea (639-396)=243, am observat
modul in care aceste 2 valori geometrice formate din aceleasi numere arhetipale
dadeau ideea operatiei de rotatie (numarul 243 reprezinta de fapt rotatia lui 324).
Intr-un fel, operatorul de rotatie putea fi utilizat in formarea celei de a treia
dimensiuni. De fapt, impartind 324/243 vom obtine numarul irațional 1.3 (3), care
atunci cand este multiplicat cu cele 2 valori care caracterizeaza axa energiei, ne
furnizeaza exact pana la cifra finala dupa virgula cele doua valori ale axei spatiului.
1.3 (3) X396 = 527. (9) = 528
1.3 (3) x639 = 851. (9) = 852
Din acesti parametri se naste cea de-a treia dimensiune spatiala.
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RAPORTUL DINTRE SECTIUNEA DE AUR SI PI GRECESC
Ajunsi la acest punct, trebuie sa incrucisam datele valorilor celor 2 axe intre ele,
asa cum am facut in cazurile anterioare. Aceasta operatie a fost realizata efectuand
suma raporturilor dintre cele doua capete ale celor doua axe, dupa cum urmeaza
639/396 + 639/417 = 3.146010464 ... care este o buna aproximare a valorii Pi
grecesc.
Analizand valoarea lui Pi grecesc obtinuta in acest fel si comparand-o cu valoarea
sectiunii de aur, de care depinde evident, (639/396) descoperim ca aceste doua
valori sunt in stransa legatura, deoarece acestea sunt „tehnic” gresite cu aceeasi
identica cantitate de 0,0044 ... care trebuie scazuta din valoarea noastra a lui Pi
grecesc si adaugata valorii noastre din sectiunea de aur, pentru a obtine valorile
exacte pana la ultimele cifre după virgulă.
Observatiile importante de facut sunt urmatoarele:
-valorile lui Pi grecesc si ale sectiunii de aur sunt legate intre ele prin MSA.
-eroarea calculata a lui Pi grecesc este identica cu valoarea absoluta a celei calculate
pentru sectiunea de aur.
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Din aceasta ultima observatie demonstrez inconfundabil ca legatura dintre Pi
grecesc si sectiunea de aur nu este intamplatoare, iar aceasta duce duce la
urmatoarea intrebare: Carei cauze i se datoreaza eroarea celei de a a treia cifre
dupa virgula a acestor doua numere importante si pure, adica adimensionale,
arhetipice ale geometriei spatio-temporale?
Daca pe de o parte am putea fi multumiti ca am gasit corelatii atat de precise,
rezultate din ideea ca mintea noastra este facuata de univers, nu ne poate scapa nici
faptul ca sectiunea de aur a fost calculata intr-o mie de moduri diferite, care in cazul
nostru ia valori foarte apropiate celor calculate pe baza proportiilor Marii Piramide
din Giza, fata de cele calculate cu patratul magic.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Quadrato_magico
http://appunti.studentville.it/appunti/tesine6/tesina_dalla_sezione_aurea_alle_piramidi_di_giza-3390.htm)
Avand in vedere faptul ca ideea de baza este ca numerele arhetipale si culorile
obtinute din sistemul MSA nu admit nici o gresala, deoarece sunt ideatice, s-ar
putea presupune ca ceva a modificat local parametrii geometrici universali, care cel
putin la nivel local, pot se fie schimbati. Mai mult decat atat, destul de ciudata, este si
frecventa bioritmului sufletesc, care chiar pe axa timpului, a aratat o mica greseala.
Ceva face sa vibrze sufletul la o frecventa usor diferita fata de valoarea corecta?
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Exista vreun alt mod de interpretare si o explicatie accesibila si conventionala?
In orice caz, din observatiile noastre, rezulta un lucru foarte interesant. Universul
este arhetipal, iar simbolurile sale sunt in interiorul creierului nostru, produse de
minte. Paradigma lui Galileo se prabuseste definitiv, pentru ca rezulta clar din toate
acestea ca noi suntem Dumnezeu si stim exact cum am edificat universul.
Acest lucru din punct de vedere stiintific, are un singur sens. Primul lucru care se
intampla atunci cand se descopera un lucru ,nu este observarea fenomenului in
afara noastra, ci inceputul achizitionarii constiintei de recunoastere a acestui
fenomen ca pe o chestiune ancestrala cunoscuta. Persoana observa obiectul si il
recunoaste in interiorul sau, iar in interior se aplica regulile pe care apoi le verifica
cu masurile care reprezinta doar o confirmare ulterioara a perceptiilor sale.
Omul de stiinta descopera astfel ca este saman, el descopera ca nu este important sa
studieze pentru a intelege, ci ca este important sa se studieze doar pentru a verifica
daca este nevoie neaparat ca noi sa fim Dumnezeu. In acest caz, masura serveste
doar pentru a sublinia ceea ce noi insine am creat in virtualitate. Toate acestea ne
dau garantia ca in timp, vom fi in masura sa actionam in aceasta virtualitate,
schimband-o dupa cum ne place, din moment ce acum mecanismele cu care am creat
sunt evidente, adica scoase la lumina din cunostinta.
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VALOAREA VITEZEI LUMINII C
Valoarea vitezei luminii „c” este continuta in spatiul sunetelor. De fapt, daca ne
amintim ca viteza pare sa fie raportul dintre spatiu si timp, impartind lungimea axei
spatiului cu cea a timpului, facand diferentele dintre valorile atribuite extremelor
acestor axe sub forma de vectori de culoare, se obtine (852-528) / (741 - 417) = 324
/ 324 = 1, care fiind un număr pur in unitati naturale, este valoarea vitezei luminii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93energy_equivalence).
Pentru unitatile de masura naturale, vezi:
(http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_units).
Modelul MSA nu face altceva decat sa sublinieze faptul ca viteza luminii depinde in
intregime de modul in care este construit un foton.
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MSA IN MITUL CREATIEI
MSA provine dintro viziune arhetipala a universului si, prin urmare, trebuie sa aiba
dovezi in mit, acesta nascand tot din viziunea arhetipala a intregului.
In traditia chineza, este clar ca ...
„La inceput a fost Haosul si universul intreg era invaluit de intuneric. Din Haos s-au
separat cele doua principii, unul activ, Yang, principiul masculin, iar celalalt pasiv,
Ying, principiul feminin, aceasta a fost, iar acestea au fost originea tuturor lucrurilor
insufletite si neinsufletite. Totul in natura este perceptibil in Ying si Yang: legile de
moralitate, fizica si metafizica sunt expresia acestor doua principii.
Legea mecanicii, astronomiei si a medicinei urmaresc aceste doua principii cheie
ale legilor universale. Ying sta cu Yang asa cum Soarele sta cu Luna, noaptea cu
ziua, intunericul cu lumina si asa cum norii stau pe cerul senin. In fizica, Yang este
miscarea, iar Ying este linistea. In sens cosmogonic sunt expresia puterii Cerului si
a Pamantului. Tai Qi, in sensul de „marea extrema sau chiar de polaritate suprema”,
este alcatuita dintr-o substanta eterna numita Qi, energia si materia. Tai Qi-ul este
una dintre acele expresii dificil de tradus, Cerul si Pamantul inainte de separare au
fost Tai Qi. Tai Qi este originea Cerului si a Pamantului”.
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(http://www.demetra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=146:p
han-ku-e-il-mito-della-creazione-delluniverso&catid=46:mitologiacinese&Itemid=27).
Conceptul dualitatii apare, prin urmare, de la fotoni si antifotoni sub numele de Qi si
Tai.
In Haos, in interiorul „marelui ou cosmic”, Phan Ku se plictisea si decide sa crape oul
cu un topor. Din separare se creează dualitatea. Din prezenta primordiala a luminii
albe si a luminii neagre va incepe creatia, diviziunea si transformarea universului.
Bernardo Kordon vede in acest mit al lumii simetrice un om care se naste si creste
in armonie, identificandu-se cu natura, care a lasat urme de nesters in profunzimea
gandirii chineze si a literaturii sale. Se dezvolta astfel convingerea ca omul este
superior oricarei zeitati, iar aceasta explica lipsa misticismului si al fanatismului
religios in istoria Chinei.
La Heliopolis, in Egiptul antic, se credea ca la inceput a fost un curent de apa total
atemporal (practic, exista doar gandul idealizat ca apa) numit Nun (Totul). Deci din
nimic, Ra, zeul Soarelui, s-a nascut si a luat loc pe movila primordiala care se ridica
din apa. Acolo a generat un cuplu: Shu, un mascul antropomorf, impodobit cu o pana
de strut si zeu al aerului si Tefnout, zoomorfa feminina. Si in acest caz, generatia
naste din nimic si prevede inceperea dualitatii.
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Versiunea evreiasca a creatiei apare ca fiind cea mai stiintifica fata de toate si in
Sefer Yetzira se spune ca lumina infinita (Ohr Ein Sof), care nu are nici o dimensiune,
creeaza dimensiunile universului. Ele sunt 6 si sunt caracterizate prin miscarile
inainte-inapoi, stanga-dreapta si sus-jos. Dupa crearea dimensiunilor, lumina se
imparte in doua si creeaza dualitatea din nimic (bli-mah). In acest context,
suprapunerea cu MSA este foarte clara si, inca o data, in interiorul numerologiei
cabalistice vom gasi o copie a structurii universului, asa cum am experimentat si noi
in cercetarea noastra.
(http://www.kabbalaonline.org/kabbalah/article_cdo/aid/380376/jewish/Worldsand-Emanations.htm).

89

VIZIUNEA PSIHANALITICA A MSA
Abordarea mintala simulata a universului este legata de noi insine in mod direct. Cu
alte cuvinte, din moment ce suntem noi Creatorul, avem o viziune a realitatii asa
cum noi insine o cream in prezentul etern. In mod substantial acesta este
mecanismul care modifica realitatea interna simulativa mintala, conform starii
noastre de sanatate, de exemplu.
Din moment ce suntem noi insine creatorii propriei noastre stari de sanatate,
modelul MSA sufera modificari de forma si culoare care caracterizeaza virtualitatea
noastra. Modificarea, care urmeaza evident regulile de virtualitate, ne permite sa
verificam rapid modul in care noi ne raportam existentei noastre si ne permite sa
gasim parametrii care trebuie sau pot fi modificati pentru a trai in armonie aceasta
virtualitate si experientele pe care va trebui sa le facem.
Schimbarea culorilor, a sunetelor, a pozitiilor sau a formelor sferelor sufletului,
mintii si spiritului in cadrul testului de culori, Triade Color Test (TCT), inseamna
modificarea realitatii care are un nivel de corespondenta la nivel virtual.
Inca o data, devine important conceptul ca lucrurile ne apar datorita faptului ca
existenta lor este legata de modul in care noi cream acel lucru in acel moment si, in
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consecinta, depinde de gradul de constientizare pe care il avem despre lucrul pe
care il cream.
Daca eu sunt bolnav, eu am creat acea boala, deci boala imi va aparea asa cum vreau
eu sa fie, in consecinta, asa cum eu cred ca ea este.
Conceptia veche a Neuro-Lingvisticii (PNL), care sustine ca harta si teritoriul sunt 2
aspecte ale realitatii, cade definitiv, pentru a face loc unei noi abordari in care harta
este virtualitatea, iar teritoriul este realitatea.
Ramane neschimbata diferenta dintre conceptia ca harta teritoriului poate fi
schimbata, dar realitatea nu. Se separa, insa, destul de clar realitatea de virtualitate,
tinand cont de conceptul ca pana in momentul in care vor exista inca realitatea
reala si realitatea virtuala divizate, va exista inca ultima bariera de doborat.
De fapt, chiar si in conceptul fundamental al PNL (programarii neuro-lingvistice),
omul apare in echilibru cu sine insusi atunci cand harta si teritoriul sunt identice,
adica atunci cand exista doar realitatea teritoriului. Reachizitionarea constiintei de
sine inseamna a unifica virtualitatea cu realitatea anuland ancestrala separare care
a dat origine acestui lucru.
Nu trebuie sa te unesti cu Dumnezeu, ci sa unesti aspectul divin al realului cu
imaginea sa virtuala.
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Distanta dintre dual si virtual este o masura a cantitatii de cunostinte care ramane
inca, si care reprezinta in matematica sau in fizica expresia erorii facute in
masura. Intr-un univers virtual non-local, unde nu exista nici spatiu, nici timp,
conceptia de eroare mare si eroare mica, isi pierde sensul, deoarece eroarea este
intotdeauna identica, indiferent daca aceasta este facuta intr-o mare masura sau
intr-o mica masura.
Se poate avea cunostiinta de faptul ca poti sa gresesti (si gresala va aparea mare),
daca se examineaza o masura mica, doar pentru ca se incearca sa se inteleaga
fenomenul cu micile sale detalii, aceeasi eroare numerica efectuata pe o masura
mare (care va fi mereu identica) va parea mai mica, doar pentru ca observand in
marime, inseamna a avea mai putina cunostinta despre fenomen.
Prin urmare, eroarea devine o reprezentare simbolica a nivelului de constientizare
pe care o avem despre virtualitate, adica despre propria noastra creatie, o masura
a distantei dintre harta si teritoriu.
In acest sens, constiinta face experienta propriei sale creatii achizitionand
cunostinta.
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ARHETIPUL SEPARARII IN MITUL CREATIEI
In analizarea fiintei umane, folosind tehnici de simulare mintala, care reprezinta
evolutia hipnozei ericksoniene, se descopera mereu, sapand în psihicul
persoanelor examinate, ca exista un nod de baza, primar, arhetipal, si prin urmare,
foarte profund, care trebuie rezolvat.
Se pare ca acolo se afla toata intensitatea emotionala a sufletului si a spiritului, toata
frustrarea lor in a exista, toate motivele pentru a exista, a fricii atavice de ceva,
toate emotiile primitive: teama de singuratate, de abandon, de a fi abandonat sau de
a a produce singuratate prin abandonare.
Multi rapiti, de exemplu, odata ce au iesit din problema, decid sa reintre de teama
de a fi singuri si abandonati de ei insisi. In acest context, extraterestrul ii spune
rapitului ca fara el acesta va fi singur.
Este bine sa se inteleaga ca in cazul in care constiinta isi aminteste ca este
Constiinta Totala a Universului, ea nu se va mai simti deloc singura. Se intelege, in
acel moment, ca ideea de singuratate apare din cauza faptului ca extraterestrul
insusi a produs separarea constiintei, impartind-o in suflet, minte si spirit, creand
astfel o bariera suplimentara. Acelasi extraterestru care produce separarea,
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comunica apoi sufletului ca el il va proteja pentru a nu se mai simti singur,
inversand astfel paradigma initiala.
In asa fel, zeii si inclusiv Dumnezeul din Vechiului Testament il fac pe om sa creada
inainte de fi alungat, adica separat de ei, ca era neascultător. Apoi, omul se simte
singur fara Dumnezeu, dupa care iata ca el i se re-arata recitand rolul celui care te
iarta pentru a face „noul legamant”. Realitatea, insa, este foarte diferita si este
perfect povestita in mit, fara voaluri. Adam si Eva nu sunt altcineva decat
reprezentarile sufletului si ale spiritului sau mai bine spus a Masculinului si a
Femininului Universal, pe care Dumnezeu i-a separat (prin eliminarea coastei lui
Adam):
Coasta este doar o reprezentare a unei parti din sinele adamic al mitului.
Sfantul Toma din Aquino explica faptul ca femeia a fost convenabil creata din coasta
lui Adam. Crearea doar dintr-o parte, simbolizeaza de fapt o uniune sociala in care
femeia nu are autoritate asupra omului, de aceea nu a fost creata din capul sau. In
acelasi timp, femeia nu trebuie sa fie umila si supusa omului, pentru ca ea nu a fost
creata din picioarele sale.
In schimb, in mitul evreiesc, Adam a fost creat perfect. Initial, Adam si Eva au fost o
fiinta unica (Talmud Ketubot 18, Rashi). Adam si Eva, in functie de unele opinii, au
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fost creati spate in spate, in timp ce pentru altii, Eva se afla pe o parte a lui Adam,
apoi Dumnezeu, dupa ce i-a creat astfel, i-a separat ca pe primul om si prima femeie.
Procesul de separare citit cu cheia arhetipala, declara ca exista o ruptura intre
partea masculiana si partea feminia de sine, nu ca Eva a fost creata din Adam. De
asemenea, si in acest caz, arhetipul este intotdeauna acelasi: Adam se simte singur,
iar Dumnezeu nu il va multumi prin a crea femeia, ci separandu-l de partea
feminina a Sinelui.
Pierderea cunostintei de sine a fiintei originale, androgine, face ca cele doua parti,
masculina si feminina, sa trebuiasca sa ii fie recunoscatoare lui Dumnezeu, care
este cel care umple golul de singuratate primitiva. Dar Dumnezeu este
reprezentarea celui care separa pentru a guverna mai bine constiinta sufletului si a
spiritului. Dumnezeu produce separarea, sustinand apoi ca daca stai cu el nu vei fi
singur.
Mai mult, sarpele biblic incearca sa avertizeze sufletul care se poate alimenta cu
informatii (marul din pomul binelui si al raului), pentru a intelege esenta exacta.
Sarpele este simbolul creaturii extraterestre care conține Gnoza. Sarpele este de fapt
extraterestrul creat de Dumnezeu (Adam Kadmon sau Primul Om), care vrea sa
foloseasca sufletul pentru propriile sale scopuri. Pentru aceasta, el pune omul
impotriva propriului sau creator, care la randul sau se va folosi de forta sufletului
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pentru a distruge sarpele zdrobindu-i capul. Extraterestrul si Primul Om duc lupta
prin manipularea omului.
Femeia, adica sufletul, poate zdrobi capul extraterestrului si, in acest context, Adam
Kadmon foloseste forta sufletului pe care el nu il are, facand-o pe Eva sa creada ca a
comis pacatul, facand-o sa creda ca va fi despartita de Dumnezeu (expulzarea din
paradis). In aceasta etapa a mitului, Adam (omul secund), are doar un rol pasiv si
este pus la curent de Gnoza (marul), despre Eva, care este punctul principal al
intreagii povesti. Dumnezeu pune in scena ideea de separare, de durere si de
pedeapsa, pentru ca apoi sa o poata ierta pe Eva. In realitate, Eva este cea care a
vrut sa inteleaga si sa se desparta de paradisul pamantesc, luand cu ea spiritul.
Deci omul este cel care decide sa faca experienta realitatii virtuale, separandu-se de
Dumnezeul opresor care ii impiedica evolutia.
Dar mitul nu minte si atunci puterea este obligata sa-l reinterpreteze, rasturnand
paradigma, facandu-l sa creada ca este real.
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IZVORUL SEPARARII
Daca intreaga omenire manifesta problema separarii, care apoi devine in viata de zi
cu zi mama tuturor problemelor nerezolvate, e bine sa mergem la sursa problemei
pentru a intelege, in afara evolutiei sale, in virtualitate, secunda care a declansat
totul.
Si secunda care a declansat totul este chiar crearea lui Evideon.
In momentul in care Constiinta decide sa creeze virtualitatea pentru a face
experienta, Creeaza, adica Face, iar prin a Face te Manifesti, devenind, deci, evident
cum crearea din nimic a unui foton si a uni antifoton, reprezinta acelasi act de o
infinitate de ori. Cele doua obiecte se vor reuni impreuna in multe feluri, creand
totul din nimic.
Dar in clipa in care apare prima separare, in momentul in care se creeaza dualitatea
necesara pentru a face experiente, Constiinta se intreaba daca a facut ceea ce
trebuia sa faca. La acest nivel de intelegere, Constiinta, care se imparte in doua parti
de sine, nu are inca elemente pentru a intelege, pentru ca nu a facut inca nici o
experienta si prin urmare nu stie ce este dualitatea pe care ea insasi a creat-o.
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A spune ca isi da seama daca a facut bine sau rau nu are nici un sens. In acel
moment, Constiinta isi da seama ca a facut ceva despre care nu stie inca ce putere
are, dar in acel context nu exista inca nici un răspuns.
Creatia continua cu Shiva si Vishnu, ca simboluri ale primei duble virtualitati
(Geneza, de același autor, Ed. Spațiu Interior, Roma, 2013).
Constiinta vede ca cei doi creatori sunt nedumeriti pentru ca stiu ca drumul lor are
un termen limita, iar o astfel de situatie in interiorul virtualitatii in care acestia au
cazut ii intristeaza. Shiva si Vishnu pot sa se simta tristi pentru ca tristetea este una
dintre cele doua fete ale dualitatii (cealalta fata ar fi intruchiparea bucuriei).
Constiinta nu poate fi trista, pentru ca este in afara dualitatii, dar poate contempla
atitudinea celor doi creatori creati.
Ei nu sunt eterni, ci imortali (nemuritori), pentru ca terminand parcursul lor, dupa
dobandirea cunostintelor, se vor stinge pentru a reveni la Unu.
Tristetea vine din separarea de Unu, deoarece daca dualitatea nu ar fi fost creata,
atunci tristetea nu ar fi fost detectabila.
Constiinta asista fara sa inteleaga, dar stie ca singurul mod de a intelege este sa
experimentezi.
Si atunci ea face ceva ce probabil nu s-ar fi decis sa faca in cazul in care ar fi inteles
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dualitatea pe care nu a experimentat-o inca. Se pune la dispoziția lui Shiva si
Vishnu, pentru ca acestia sa opereze asupra Ei, astfel incat, prin separarea Ei, sa
poata intelege atitudinea celor doi creatori creati.
Intr-un cuvant, Constiinta face acelasi lucru pe care il face acum, cand intra in
corpurile noastre pentru a intelege ceea ce se intampla in dimensiunea materiala a
lucrurilor. Acesta este primul act real de a Face, care face Constiinta activa, in gradul
de a deveni Ea insasi separarea, pentru ca inainte a construit-o, iar apoi a vrut sa o
inteleaga suportand-o.
Este povestit in mit ca Dumnezeu s-a facut om si „a coborat” in lumea noastra
pentru a face experienta omului insusi. Apoi, mitul a fost distorsionat din
interpretarea sa originala si nu va deveni un act de achizitionare a constientizarii
din partea fiecaruia dintre noi, cei care ne-am decis sa facem experiența de viata in 3
dimensiuni, ci se va transforma intr-un act de fals eroism divin, care va parea ca va
salva omul, care nu a cerut sa fie salvat, in incercarea de a-l duce fara voia sa in cer.
Din nou, zeii falsi, il vor face pe omul alungat din paradisul terestru sa creada ca
acest lucru s-a intamplat din cauza neascultarii si a greselilor sale, dar care va fi
iertat si se va putea intoarce pentru a servi zeii, prin incercarea de a recrea
conditiile care vor permite falsilor creatori sa formalizeze un al doilea legamant
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(noul legamant), care va obliga omul sa il urmeze pe Dumnezeu.
O noua alianta este necesara, deoarece in primul legamant, alianta om- Dumnezeu
nu a reusit.
In momentul in care Adam si Eva sau spiritul si sufletul decid sa abandoneze zeii, ei
nu mai pot sa ii utilizeze si este absolut necesar sa se creeze conditiile, pentru ca cei
care au decis sa coboare in lumea virtuala pentru a face intreaga experienta,
amintindu-si de adevarata lor natura divina, sa fie recuperati la un nivel „superior”,
intr-un fel de nou paradis terestru, in care neterminand parcursul catre Constiinta
nu vor mai avea posibilitatea sa-si aminteasca cine sunt ei cu adevarat: Creatorul,
ramanand prizonier in a crede ca este doar un servitor.
Prin urmare, insulta finala este reprezentata de mitul lui Krishna (Hristos).
Penultimul act este spus in povestea paradisului pamantesc; si iata ca putem afla,
mergand inapoi in istorie, putem sa ajungem la prima inselaciune, la inselaciunea
initiala.
Cei doi creatori, Shiva si Vishnu, in momentul in care Constiinta pentru a face
experienta de separare, adica pentru a o trai se pune la dispozitia lor, acestia au
posibilitatea de a manipula ei insisi Creatia. Deci impart Constiinta in 3 parti,
creand triada: suflet, minte si spirit.
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In acel moment, cele 3 parti divizate, experimenteaza ideea de separare a uneia fata
de cealalta si probeaza sentimentul unei experiente dureroase.
In acest moment sufletul devine dual si intelege ca separarea inseamna crearea de
obstacole, vede celelalte parti ale sale indepartandu-se de el si ii este frica, este
pierdut.
In acest moment, incepe descrierea mitului cu ideea ca exista doua tipologii divine:
Dumnezeul adevarat si nenascutul care creeaza din nimic, care in povestea noastra
este recitat de Constiinta si de zeii din a doua generatie creati de catre prima si care
pentru a crea in continuarie utilizeaza ceva deja existent pe care doar il modifica.
Acestia 2 sunt Shiva si Vishnu, si, meargand in jos, toti cei care au creat diviziuni
pronuntate in interiorul virtualitatii originale.
Tot drumul simbolic al calatoriei triadei va fi acela utilizat in cautarea partilor
separate ale Sinelui original si intelegerea ca acest lucru inseamna infrangerea
dualitatii in virtualitate.
Separarea da nastere la bariere, care sunt reprezentarea inselaciunii in spatele
carora se ascunde. Nu este deci adevarat ca Dumnezeu il pedepseste pe om pentru
faptele sale si apoi il iarta, ci este adevarat ca omul este cel care decide sa se rupa de
el, nu numai pentru ca nu a comis nici o gresala, ci si datorita faptului ca greselile nu
exista, fiind reprezentarea unui concept de dualitate, dar nu are prin urmare, nici
macar nevoia de a fi iertat pentru ceva ce nu a comis niciodata.
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Acordurile care au fost facute nu sunt valabile, deoarece, in primul rand, au fost
obtinute prin inselaciune tinand in intuneric partile constiintei umane de adevarata
lor identitate, si in al doilea rand, pentru ca pactul, prin definitie, este un fel de
contract, iar in contract trebuie sa fie 2 semnatari de acord intre ei. Pactul pe care
zeii il fac cu omul este dorit doar de catre ei, fiind deci unilateral, iar in mit nu
exista nici o urma a unui acord bilateral. Vechiul și noul legamant apar si in mit, care
reprezinta imaginea reala a virtualitatii atemporale doar ca un act de impunere
unilaterala.
Deci Constiinta prin experienta cu extraterestrul intelege cine este ea insasi, isi da
seama ca actul initial al crearii separarii produce suferinta in dualitate si in mod
invers, fuziunea produce bucurie in lumea virtuala. Intelege ca separarea si unirea
sunt singurele lucruri care se intampla tot timpul in univers, dand forma
virtualitatii. Intelege ca, Creatia trebuie sa fie urmata de aplicarea sa pe ea insasi,
deoarece experienta trebuie traita pentru a fi inteleasa. Intelege ca trebuie SA FACI
pentru A FI.
Actul final al intelegerii este echivalent cu actul initial, dar trait in sens invers. La
inceput a fost separarea, iar la sfarsit uniunea. De data aceasta, insa, Constiinta a
facut experienta dualitatii si stie ce inseamna unificarea partilor: ea reprezinta
sfarsitul unui drum, realizarea unui scop, regasirea si descoperirea de fi schimbata
in cunostinta de sine insasi.
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Descopera ca suferinta singuratatii este proprie partii care a fost separata de Tot
(de intreg), in timp ce Totul (intregul) nu simte separarea.
Asta se intelege prin prin realizarea unirii, dar nu se poate intelege unirea daca
inainte nu a fost inteleasa separarea, deci nu exista eroarea initiala a separarii,
pentru ca nu exista nicio eroare.
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ESENTA NON-ERORII INVADEAZA DECI UNIVERSUL
Acum, Triada poate sa se uneasca intr-o Constiinta Constienta, rupand barierele
interne ale fiintei umane, partea feminina a Sinelui se poate uni cu cea masculina,
facand raportul dintre barbat si femeie, o sursa de dragoste transcendentala, o sursa
de energie necesara pentru a obtine procesul de fuziune pentru a deveni UNU.
Pentru a evita interpretari gresite ale cuvântului „iubire” trebuie sa precizam ca
acest cuvant nu are nimic de-a face cu iubirea dintre membrii familiei sau cu
partenerul sau cu afectiunea pentru o planta, un animal sau pentru orice alta forma
de existenta.
De asemenea, nu are nimic de-a face cu sexualitatea: nimic care sa aminteasca de
Ero sau Agape din miturile grecesti, adica iubirea erotica a unui bărbat pentru o
femeie sau dragostea pe care zeii ar avea-o pentru oameni. Cele doua tipuri de
dragoste sunt legate de o idealizare inexistenta a unei necesitati. Eros este
necesitatea pe care un om o are pentru a fi iubit de o alta fiinta, fiind prin definitie,
rasplatit.
Agape este iubirea care, din nou, prin definiție, Dumnezeu o da creaturilor sale, fara
sa vrea ceva in schimb. In primul caz, se dovedeste ca Eros este ceva ce se ofera
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singur pentru a se ajuta pe sine insusi sa traiasca, si daca nu este reciprocitate, nu
are nici un motiv sa existe, si deci nu este absolut deloc gratuit. Este o necesitate pe
care omul o ascunde, adresandu-i partenerului evidentele sale interese, dar
ascunzand castigurile. E cum ai spune „Te iubesc pentru ca tu ma poti iubi”.
In universul virtual si dual celalalt, esti tu, si deci iubindu-l pe celalalt, te iubesti de
fapt pe tine insuti sub o alta forma.
Al doilea tip de dragoste este o colosala pacaleala a zeilor, care pretind ca te iubesc,
facandu-te sa crezi ca iti umplu nevoia de a nu fi singur, dar acea singuratate au
creat-o ei insisi atunci cand au despartit din Constiinta sufletul, mintea si spiritul.
Au creat, prin urmare, o nevoie inexistenta pe care au umplut-o in mod fals, creand
si in acest caz o relatie de dependenta si de supunere.
Dragostea transcedentala la care ne referim aici este o dragoste care nu se bazeaza
pe supunere, ci pe echilibrul dintre parti. Ele se recunosc ca parti ale unei singure
fiinte. Actul de iubire poate fi efectuat fara nici un ritual, deoarece acesta poate fi
reprezentat de oricare act: de la a culege o floare, la a mangaia un copac sau la a
atinge o alta fiinta vie, la a-l privi pe celalalt in timp ce el nu vede, la a fi rapit de
extaz in timp ce il observi contemplativ pe celalalt, orice altceva ar reprezenta acesta
dragoste, inseamna sa simti incet, incet patrunzand dincolo de spatiu si timp, sa
savurezi unitatea si sa iti reamintesti unicitatea.
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In acel moment pierzi complet constiinta de spatiu, timp si energie. Pierderea
constiintei celor 3 parametrii virtuali, conduc la intelegerea ca totul in virtualitate
este fals, construit de noi, dorit de noi, trait de noi. Actul de iubire transcendentala
ne face sa intelegem ca noi suntem Totul si ca Totul este Unu.
In momentul in care partea feminina a universului se alatura celei masculine, nu
doar abate ultima bariera a dualitatii primordiale, ci realitatea virtualitatea si cea
reala devin Unu, eliminând distanta dintre harta si teritoriu, ajungand la realizarea
intelegerii totale a Sinelui Cosmic.
In afara spatiului si timpului, care nu mai exista deloc, Constiinta Constienta, renaste
de la sine la o viata noua: mariajul alchimic intre creator si creatie, intre realitatea
reala si virtuala, face sa se inteleaga Sinele universal, pentru ca EL este ceea ce se
simte cand se obtine: dragostea transcendentala.
Pe aceasta bază El poate decide sa continue să fie cine ESTE, putandu-se juca acum
cu el insusi, cu propria sa creatie. Rezultatul acestui pas, care poate fi reprezentat
printr-un act de morfogeneza a unei nimfe din care iese un fluture, produce Lumea
Fericita la care toti aspiram si care in lectura arhetipica a istoriei Universului, nu
apare, pentru ca o scriem si o cream acum:
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Noi, Aici, Acum ...
Nu exista moarte
Nimeni nu este singur
Noi suntem Dumnezeu
Noi cream virtualitatea
Nu exista dualitate
Nu exista bariere
Noi suntem iubirea transcedentala
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ANEXA DESPRE SIMETRIA CPT
In textele pe care le-am citat, am mentionat despre problema simetriei CPT si ni se
pare util sa extindem acest aspect, in apendice, neingreunand textul foarte mult
pentru a facilita intelegerea. In fizica se vede cum universul este legat de geometria
care pare sa respecte legile de simetrie.
Simetria este ceva legat de energia sistemului si de operatiile geometrice. Cu alte
cuvinte, universul parand sa fie inchis pentru fizica moderna, nu poate exista o
variatie a energiei si prin urmare, nici simetria sistemului. Simetria in fizica este
reglementata prin trei parametri directionali (am putea spune noi, in viziunea
noastra MSA).
Sarcina Electrică, Paritatea si Timpul. Cu alte cuvinte, in cazul in care ceva este
prevazut cu o sarcina electrica pozitiva, antiparticula va avea aceeasi sarcina, dar cu
semn opus, in cazul in care particula se misca in fata unei oglinzi la dreapta,
antiparticula sa se va misca specular, iar in cazul in care o particula va merge mai
departe de-a lungul timpului, antiparticula sa va trebui sa se intoarca în timp. Acest
concept se numeste simetria CPT (sarcina-paritate-timp) si se pare ca, pentru
moment, nu a fost niciodată respins.
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In schimb, o simpla geometrie ca CP (sarcina-paritate), care nu vede lucrurile in
timp, pare ca uneori, sa nu fie respectata. Intrebarea pe care ne-am pus-o a fost
urmatoarea: cum se confrunta MSA cu aceasta problema? In fizica exista mai multe
exemple de ruptura a simetriei CP, care pare sa nu fie respectata, doar in cazul
electronilor slabi, in timp ce in cazul interactiunii puternice, pare sa nu provoace
probleme.
Incalcarea simetriei CP este de o importanta fundamentala, deoarece arata ca, in
legile naturii exista, desi este mica, o asimetrie intre materie si antimaterie. Aceasta
asimetrie a determinat prevalenta primei asupra celei de a doua, dand nastere
asimetriei barionice, iar din acest motiv, astazi tot universul observat este format
din particule si nu din antiparticule.
Daca simetria ar fi fost perfecta pentru oricare particula in ipotetica origine a Big –
Bang-ului, am fi avut o antiparticula, care ar fi anihilat-o pe prima transformanduse in energie pura, fara a fi în masura sa dea nastere universului asa cum il stim
(desi asimetria materie-antimaterie, care poate aparea ca urmare a unei incalcari a
simetriei CP, combinata cu alte fenomene necesare, cum ar fi incalcarea numarului
barionic si cu conditia ca procesul sa aiba loc in dezechilibru termodinamic, ar putea
sa nu fie suficient pentru a explica asimetria reala pe care am observat-o noi astazi).
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Exista in special doi Mezoni, adica Barioni constituiti dintr-un Quark si un antiquark
numiti K1 si K2. Un amestec din ele pare sa se prezinte ca un Mezon K0 . Ele sunt
transformate sau decad in doi Pioni: P1 si P2, la randul lor constituiti dintr-un
Quark de prima generatie. Un Quark sus si un Quark anti-jos formeaza un π+, un
jos si un anti-sus formeaza un π-, antiparticula ei.
Combinatii de sus si anti-sus, sau jos si anti-jos, sunt toate neutre, dar pentru ca au
aceleasi numere cuantice se gasesc intr-o singura combinatie de modalitati.
Combinatia cu energia minora este π 0, care este antiparticula de sine insasi.
Acum, trebuie precizat cum cei doi Pioni, care sunt unul antiparticula celuilalt,
decad intr-un Muon si un Neutrino si intr-un antimuon si un antineutrino.
Problema provine din faptul ca aceste doua decaderi au timpi diferiti si nu sunt deci
speculari prin paritate. Ca si cum s-ar spune ca in timp ce eu plec, imaginea mea
speculara ramane in oglinda timp de cateva minute inainte de a urma in mod
specular ceea ce am facut eu. Din punct de vedere fizic este o tragedie!
Acest lucru poate insemna ca trebuie sa existe o alta parte a universului unde se
intampla exact opusul a ceea ce se intampla in aceasta parte, mentinand intact
principiul prin care simetria totala a sistemului trebuie sa fie conservata. Acest
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lucru ar putea fi explicat prin prezenta unui antifoton. Din moment ce simetria sta la
baza MSA, am dorit sa verificam cum aceasta explica aceasta particularitate. Daca
definim prin conventie un foton si un antifoton cu semnele conventionale +e si -e,
modul in care acestea se leaga de ele cu literele alfabetului A si B, iata ca un quark si
un antiquark care reprezinta cei doi Pioni P1 si P2 pot fi descrisi in modul urmator:
P1
P2

up si antidown
down si antiup

+(a) -(b) +(a)/-(b) +(a) –(b)
-(a) +(b) –(a)/+(b) –(a) +(b)

Daca reprezentam cei 2 mezoni P1 si P2 derivati din 2 Mezoni K1 si K2 punand un
cerc in jurul componentelor fotonice si antifotonice prevazute de MSA vom avea
urmatoarea diagrama :
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Pe dreapta sunt reprezentati sus si jos cei 2 Mezoni K, iar in dreapta
corespondentii Pioni P. Dupa cum se poate observa, mezonii sunt constituiti din
doua quarkuri separate printr-o linie orizontala. In primul rand, prima linie
orizontala se roteste in sens orar mergand catre formarea altor 2 Mezoni P,
trebuind sa respecte simetria CP, iar in al doilea rand, mezonul K2, spre deosebire
de K1 decade in corespunzatorul Pion P, facand rotirea axei de separare intre cele
doua quarkuri in sens antiorar.
Cu alte cuvinte, cei 2 Pioni se formeaza prin contactul dintre quarkurile
corespunzatoare Mezonilor K, dar in mod specular, schimbandu-si unitatile fotonice
si antifotonice. Corespunzatorii Pioni, P1 si P2 au stabilitati diferite si decad in doi
Leptoni formati din 2 unitati fotonice si antifotonice, creand in primul caz un
neutrino si un Muon, iar in al doilea caz un antineutrino si un antimuon. Cele doua
unitati fotonice si antifotonicce ramase se unesc intr-un Evideon care dispare,
absorbit de materialul spatiu-timp.
Trebuie totusi mentionat ca reabsorbtia de doi Evideoni poseda caractere
diasteroizomerice cu cererea de diferite cantitati de energie si, in consecinta, timpi
diferiti de implementare.
In acest context, unul dintre cei 2 Evideoni este reabsorbit inaintea celuilalt.
Cu alte cuvinte, cele 2 situații sunt izomerice din punct de vedere optic, dar nu
reprezinta o imagine in oglinda a celeilalte (rezulta din raportului diasteroizomeric:
N. d. A.).
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De fapt, din punct de vedere spatial, cele doua unitati fotonice si antifotonice, in
cazul in care se suprapun pentru a construi Evideonul facand sa coincida toate
culorile unei unitati cu anticulorile celeilalte, trebuie sa se roteasca printr-un unghi
Phi(π) in sensul orar intr-un caz si la 360 – Phi(π) antiorar, in celalalt caz.
Prin urmare, abordarea MSA rezulta nu numai de acord cu ceea ce impune fizica
pentru simetria CP, dar arata intr-un mod simplu ceea ce se intampla cu fiecare
unitate fotonica pusa in joc.
Daca din punct de vedere al modelului MSA pare a fi foarte util pentru a intelege
universul, el iti da ocazia de a reflecta asupra unor particularitati ale abordarii
noastre. Evideonii formeaza materia dar este evident ca o fac sa si apara. In acest
caz, atat reprezentarea cat si formarea intregului univers sunt reversibile, unde
starea initiala si finala se pot suprapune, dar nu au continut energetic.
Ruperea aparenta a simetriei CP apare asa numai in cazul in care exista un antifoton
care presupune existenta unui alt octant universal, in mod specular opus cu al
nostru, unde are loc un proces de decadere pionica specular cu al nostru, unde
Pionul P1 este opusul celui care exista in acest octant, mai lent decât P2 in
decadere. Deci universul devine simetric atat pentru simetria CP, cat si pentru cea
CPT.
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NEMESIS
Dintr-un punct de vedere filozofic, exista o relatie intre simetrie si constientizare.
Antonella Di Martino abordeaza aceasta problema, amintind teoriile si gandurile
mai multor filozofi, inclusiv Matei Ignacio Blanco si Claude Levi-Strauss
(http://statidellamente.blogspot.it/2009/11/omaggio-claude-levi-strauss-di.html).
Intr-un articol in care se afirma ca: „Simetria este limbajul specific al
inconstientului, iar asimetria este limba proprie a Constiintei (noi am spune
constientizare: N. d. A.), dar pentru a obtine o structura stabila trebuie neaparat sa
fie prezente amandoua.
Simetria nu este direct proportionala cu ordinea, ci cu lipsa totala de ordine, o
dezordine care nu poate fi conceputa in mod corespunzator de gand, dar numai vag
intuita. [...] Am vazut cum Constiinta naste dintr-o initiala impartire intre Sine si
non-Sine (noi am spune mai corect intre foton si antifoton N. d. A.), atunci cand
copilul invata prin frustrare ca nu este unul si acelasi lucru cu mama sa.
Inainte de nasterea Constiintei nu exista nici un gand: exista emotie, instinct,
inconstient, ceea ce poate fi definit ca teritoriul principiului simetriei. Chiar si
sistemele culturale apar dintr-o pereche opusa si cresc trecand printr-o lunga serie
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de diferentieri. Prin urmare, gandul apare din diferenta, creste in diferenta si se
bazeaza pe diferenta”.
Prin urmare gandirea dualista este legata de prima ruptura a simetriei care apare la
inceput, cand Constiinta se imparte in 2 lucruri, prima fiind opusul celeilalte.
Viziunea de ansamblu a acestui gen are un nume care se identifica cu „teoria Cyber”,
unde unele conceptii exprimate in aceasta lucrare sunt confundate in mod
necorespunzator cu aspectele matematice ale new-age-ului, care pot fi cu usurinta
demascate in acele puncte in care exista ideea de dualitate, ca realitatea reala si nu
virtuala (http://www.enciclopediaolistica.com/enciclopedia/sci2/sci07.htm).
La finalul acestui drum, concluziile par a fi urmatoarele: Constiinta este legata
profund de sfera inconstienta a omului, iar gandul sau este total simetric. Acest gand
corespunde realitatii reale, fara spatiu si fara timp, prin urmare non-locala si
complet simetrica. In schimb, asimetria se naste din necesitatea de a crea o lume
duala, in care se confrunta o lume a constientului virtual.
Deci tot ceea ce ne apare asimetric si virtual, ne face sa intelegem ca nu am inteles
totul pana la sfarsit. Asimetria devine astfel un instrument de intelegere care ne
ajuta sa ne dam seama de cat de departe suntem Noi de constientizare.
Cei care nu poseda constientizarea, considera asimetria ca pe o realitate a
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universului. Cine este constient, stie ca acesta se manifesta pentru a demonstra cat
esti tu de departe de a sti cine esti cu adevarat.
In timp ce scriam acest articol, am realizat ca de fapt va povesteam povestea mea.
Am verificat cum ceea ce am scris in Geneza, in al treilea capitol, in special, se
intampla acum. Eu am scris o poveste, in care eu insumi eram personajul principal si
cititorul, dar evident, chiar si scriitorul, enumerand continutul filmului „O poveste
infinita – La storia infinita”(http://it.wikipedia.org/wiki/La_storia_infinita_(film).
De fapt, in timp ce vorbeam de fotoni si antifotoni si despre interactiunile lor, am
inteles cum eu insumi m-am simtit ca o unitate fotonica care trebuia sa
interactioneze cu doua unitati antifotonice, trebuind sa aleg de care din ele sa ma
leg.
De fapt, chiar si in acest caz, nu a existat nicio alegere, deoarece toti antifotonii sunt
egali, dar se disting intre ei numai dupa aparitia interactiunii. Era ca si cum ar fi
trebuit sa aleg intre doi parteneri care in realitate sunt acelasi lucru, dar care iti apar
diferiti pentru ca ai cu ei doua interactiuni diferite.
Nu exista nici dualism si nici macar vreo alegere,bpentru ca celalalt este mereu
imaginea ta insuti. Era ca si cum cei 2 fotoni imi trimeteau inapoi o imagine diferita
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a mea, subliniind ca fiacre dintre cei doi imi aratau o serie de caracteristici ale mele
diferite. Unindu-ma cu una si abandonand-o pe cealalta imagine a mea, imi provoca
simultan suferinta din pricina separarii si alegerii.
Este ca si cand pentru comportamentul Pionilor si antipionilor, realizam cum
asimetria aceastei situatii ar fi fost caracterizata de 2 situatii temporale diferite.
Uniunea in virtualitate era imediata, iar uniunea in real era aparent mai lenta. Eu
puteam sa ma unesc si sa aleg cu care parte din mine sa traiesc in realitate si cu
care sa traiesc in virtualitate.
Alegerea mea nu se facea intre doua imagini speculare ale mele, pentru ca nu exista
decat o singura imagine speculara a oricarui lucru si nu doua. Dar ce sa fac „inainte”
si ce sa fac „dupa”? Era evident ca se putea face unirea doar cu o singura parte de
fiecare data: una in realitate si alta in virtualitate, pentru ca asa apare in virtualitate.
In acest fel am decis sa aleg, prin non-alegere, partea cea mai importanta din mine
pastrand-o pentru eternitate. Aceasta insemnand sa ma unesc cu partea virtuala, cu
cea fragila imediat, iar cu cea reala mai lent, in timp. Lasand in urma partea cea mai
buna din mine pentru a o favoriza pe cea fragila, implica alegerea de a face, dintre
doua drumuri posibile, alegandu-l pe acela care acum mi se pare a fi cel mai dificil,
dar care apoi devine unica posibilitate.
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Cand am scris aceasta lucrare am reflectat si asupra faptului ca universul este dual,
dar in manifestarile sale simbolice, apare fractal, extern. Un Shiva, un Brahma si un
Vishnu, dar si un suflet, o minte si un spirit, sau o structura androida, facuta oricum
din interactiuni cu 3 unitati fotonice, o numerologie legata de 1 si 2 care devin 3 in
uniune.
Am inteles ca non-alegerea mea era in realitate singura alegere, adica singura
strada de urmat. Am regasit in viata mea interioara, comportamentul acestor
unitati fotonice si antifotonice, pe care le-am descris in acesta lucrare. Am inteles ce
este separarea, in acelasi moment in care ma uneam. Traiam contemporan
disperarea absoluta langa ideea uniunii rezolvabile in virtualitate.
Am inteles ca ceea ce am scris si ceea ce citeam era corespondenta a ceea ce
traiam. Dar stiam si ca aceasta intelegere exista doar cand citesti ultimul cuvant al
cartii pe care ai scris-o. Virtualitatea se termina, dar realitatea continua, iar eu am
ales-o inconstient pe aceea, si trecand prin experiente, nerefuzandu-le, traindu-le,
faceam sa fie ale mele.
Ultimul gand care iti vine în minte pentru a incheia acest articol lung este legat de
observatia care se obtine atunci cand cineva vine catre tine cu o anumita viteza
pentru a se uni cu tine, iar tu te duci in intampinarea lui: niciodata cele 2 viteze nu
sunt aceleasi si nici traiectoriile lor. Si chiar daca la sfarsitul timpului, in realitatea
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reala, aceasta unire se va realiza, aceasta va fi traita in aceasta virtualitate de catre
cei 2 parteneri, astfel incat, sa nu se respecte paritatea CP ca pe o separare.
Constiinta se pune in mainile creaturilor sale pentru a fi impartita (asimetrizare):
accepta si decide sa accepte in acel moment separarea de propriul sine, pentru ca
trebuie sa faca experienta, dar si din cauza actului de iubire transcendentala fata de
partea sa creata care din acest motiv este fragila.
Decid sa ma lipsesc de constientizarea mea in favoarea constientizarii creaturilor
mele, care oricum fac parte din mine insumi. Decid sa fac drumul cel mai complet
netrecand prin inutile scurtaturi constiente. In a urma aceasta cale, creaturile nu isi
dau seama de miracolul care le-a fost daruit, dar aceasta manifestare nu lasa spatii
goale in constientizare.
Constiinta, la sfarsitul inceputului, descopera ca este unita cum nu a mai fost
niciodata inainte.
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