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Tradução ana devito
Introdução
No final do nosso percurso de investigação, que parte da observação do comportamento alienígena
para com a raça humana e acaba com a tentativa de obter uma metodologia que faça adquirir ao
Homem conhecimento de si próprio , percorremos diversas etapas e atingimos objectivos diferentes.
No início da pesquisa, pensávamos que o alienígena fosse o outro, o inimigo, aquele que vem de
fora, o diverso.
Passámos depois por uma fase em que o alienígena nos aparecia como “nem bom nem mau” mas
simplesmente aquele que tratava dos próprios interesses num mundo dual, onde a ideia de dualidade
ainda existia mas tinha-se tornado relativa à própria posição. Noutras palavras, para nós, o
alienígena era mau mas, para o alienígena, éramos nós os maus.
Uma terceira etapa do nosso caminho foi caracterizada da ideia que não existisse nenhuma
separação mas essa tomasse corpo só em relação ao conhecimento que nós mesmos tivéssemos da
ideia de barreira. Noutras palavras, se eu acredito que o sistema em que vivo seja dual, esse
mostrar-se-há a mim como tal, mas se eu compreendo que não existem as barreiras e as separações,
então essas desaparecerão .
O sistema físico onde estamos metidos de facto manifesta-se a nós segundo o conhecimento que nós
temos do próprio sistema. Na realidade virtual não local, expressa da física quântica de Bohm, nós
estamos inseridos num contexto totalmente virtual, que nós mesmos criamos; mas se nós mesmos
somos os criadores deste universo virtual, é óbvio que este nos aparecerá como nós cremos de o ter
feito.
Neste ponto da nossa pesquisa, estávamos todos convencidos que não existissem mais barreiras e,
ao interno da virtualidade, as barreiras desapareciam à frente dos nossos olhos. O alienígena
portanto, não era um “outro” mas era o espelho de nós mesmos.
A ideia do espelho
Se nós somos os criadores deste universo virtual e mutável segundo as nossa mesmas exigências,
nós mesmos, tínhamos criado as situações em que os alienígenas vinham e interferiam connosco. A
escolha de aceitar esta interferência era portanto a nossa, mesmo se nós éramos aparentemente
inconscientes de ter criado esta evidência.
Em palavras pobres, nós tínhamos criado a oportunidade de ser interferidos do alienígena porque
esta oportunidade dava a possibilidade à nossa consciência de fazer uma experiência e de adquirir
conhecimento de si.
De facto o alienígena serve-nos como espelho de nós mesmos e do nosso problema.
O alienígena serve a fazer-nos tomar consciência da nossa realidade de alma, mente e espírito:
serve a fazer-nos compreender que nós somo a criação e a fazer-nos recordar quem somos e porque
estamos aqui.
Similarmente, nós servíamos ao alienígena como espelho dele próprio. Nós recordamos todos os
dias ao alienígena que ele erra percurso de evolução, querendo tomar a nossa experiência e não
querendo afrontar a sua. O alienígena quer crescer e ficar completo usando a experiência de outros,
por medo de sofrer em propor-se ele mesmo em primeira pessoa, frente à experiência mesma, que
parece insuportável e dolorosa.
O alienígena não compreende e luta há milhares de anos contra a nossa resistência a deixar-nos usar
por ele, mas no final vê-se obrigado a admitir a derrota.
No instante em que nós compreendemos a que coisa nos serviu o alienígena, eis que ele
compreende que errou percurso. Os dois eventos acontecem num único momento pois que, na

virtualidade de Bohm, o universo não local prevê que o tempo não exista.
Num universo em que o tempo não existe, não existe separação entre causa e efeito, que se tornam a
mesma coisa, já que sobrepostos.
O fenómeno físico não é mais medido pela máquina mas pelo operador que está atrás das máquinas
e sobretudo é medido pela própria consciência que toma conhecimento do fenómeno que ela mesma
está criando. Experiências de termodinâmica quântica mostram como os resultados dos aparelhos de
medição se modificam substancialmente se a experiência vem feita na presença ou em ausência de
um observador. A dualidade entre onda e partícula vem destruída no instante em que se demonstra
que uma partícula subatómica, como um fotão, pode aparecer-me onda ou partícula simplesmente
porque, no primeiro caso não manifesto consciência do seu ser, se bem que saiba que essa exista, no
segundo caso ao invés, a partícula é para o observador perfeitamente identificada, isto é, tem-se dela
completo conhecimento.
As experiências de física cujos resultados são dificilmente criticáveis, são assim re-interpretados em
base ao observador, que usa como instrumento, mais ou menos refinado, o seu próprio
conhecimento/consciência.
Assim, se eu não tenho conhecimento do fenómeno, seja ele qual for, ele apresentar-se-há como um
fenómeno ondulatório cuja forma será posta em relação à probabilidade que eu possa compreender
como é feito. Quando a onda esférica, que representa a probabilidade de identificação, fica sempre
mais pequena, até se tornar um ponto, a probabilidade de identificar o fenómeno com claridade
aumentará. Em palavras pobres, eu posso acreditar que um fotão seja mensurável no espaço, no
tempo e na energia, só se esse me atingirá, isto é, se interferirá com a minha consciência. Senão a
minha consciência, será consciente da existência do fotão, mas não saberá localizá-lo na
virtualidade e isso me aparecerá como uma onda espalhada em todo o espaço-tempo.
O Tríada Color Teste e o modelo virtual
Nos nossos estudos tínhamos criado uma simulação mental em que, substancialmente, as pessoas
submetidas ao teste imaginavam um espaço dentro do qual construíam a presença de três esferas
coloridas, que representavam idealmente a parte anímica, aquela mental e aquela espiritual.
Ao efectuar milhares de provas com outros tantos sujeitos, apercebemo-nos que todos atribuíam as
cores e as posições a estas três esferas, com base em simples operações de simetria mental e
apercebemo-nos que, as cores atribuídas ás três entidades constituintes da tríade, seguiam regras
precisas que podiam ser racionalizadas em base ás multiplicas observações feitas.
Um sujeito em equilíbrio consigo mesmo usava as cores como o azul, o verde e o vermelho para
indicar anima (alma), mente e espírito, respectivamente.
As três esferas da tríada comportavam-se como objectos coloridos em emissão. Se mente era verde,
então absorvia o azul e o vermelho mas não o verde. O estudo da programação neuro-linguística
tinha-nos permitido compreender como o ser humano vive num espaço tridimensional, próprio da
realidade virtual holográfica do universo quântico de Bohm, que tinha a característica de usar três
eixos, que dividiam o próprio espaço em oito octantes. Existia o eixo frente-trás, ligado
arquetípicamente ao espaço, o eixo direita-esquerda ligado arquetípicamente ao tempo e o eixo para
cima-baixo ligado arquetípicamente à energia.
Em termos simples, o ser humano via e relacionava-se com o mundo “externo” através da análise
inconsciente da posição e do movimento (o estudo das trajectórias) dos objectos sobre si mesmo.
Portanto, já que todos os sujeitos submetidos ao TCT estático tinham uma percepção interior do
universo idêntica, era evidente que tal representação se baseava sobre a ideia arquetípica do
universo em si.
Naquele contexto, aquilo que contava parecia ser a geometria. As operações geométricas que
vinham efectuadas ao interno da simulação mental eram rigidamente ligadas às regras de simetria
segundo as quais todas as operações realizadas pareciam ter um sentido se ligadas a três operadores
de simetria que se identificavam na translação, na rotação e na mudança de dimensão. Estes três
operadores geométricos eram ao mesmo tempo criadores de centros de inversão (qualquer coisa que
se parece aos planos de simetria) e o tudo era acompanhado da simetria de cor. A simetria das cores

era aquela particular simetria que considerava o universo ligado a 6 cores fundamentais: o azul, o
vermelho e o verde, com as correspondentes anti-cores: o amarelo, o ciano (verde-água) e o
magenta (fúchsia).
A simetria da cor (SC) considerava a cor como a imagem especular da anti-cor.
Destas observações experimentais com base estatística, se inferia que o cérebro humano vivia
inconscientemente o espaço da sua existência como um lugar feito de oito octantes que definiam o
espaço, o tempo e a energia como os únicos blocos da inteira virtualidade. O octante da nossa
existência vinha caracterizado por semieixos portadores da cor azul, vermelha e verde. Além disso
os sujeitos pareciam indicar, nas suas simulações mentais, que o eixo azul devia estar associado ao
tempo, o verde à energia potencial e o vermelho ao espaço.
A divisão geométrica e colorida era portanto um critério geral no qual o homem reencontra uma
representação do espaço, do tempo e da energia isto é, da realidade virtual na qual estava
inconscientemente imerso. Mas no momento em que se dizia ao sujeito de se imaginar o espaço
mental, ele reproduzia, com todas as regras da simetria vista a cima, um quarto (aposento) mental
com as mesmas características representativo dos oito octantes.
O nosso cérebro, de qualquer maneira, produzia uma visão do universo virtual, construída por
números simbólicos quais o 8 e o 7, que para além do mais, encontrávamos também noutras
representações simbólico-ideicas que o próprio homem atribuía à virtualidade. Sendo de facto a
virtualidade criada de maneira artificial por nós mesmos sob forma fractálica, não local, era claro
que o aspecto repetitivo devia, das construções maiores às mais pequenas, ser bem visível.
A nossa capacidade visual em simular o universo em 8 octantes e 7 níveis energéticos (Ver Genesi,
do mesmo autor Ed. Spazio Interiore, Roma 2013) devia pôr-se em relação ao facto que as notas
musicais são 7 mas divididas em 8 oitavas ou que os electrões nos átomos são divididos em 7 níveis
energéticos e divididos em 8 grupos fundamentais.
Noutras palavras, o homem inconscientemente categorizava a virtualidade com as mesmas regras
que ele mesmo, como inconsciente criador, tinha estabelecido. Não tendo conhecimento deste
processo espontâneo e inconsciente, a ciência teria podido suster que estes números derivavam
simplesmente da observação externa da natureza e não de um impulso interno.
Por outras palavras, se a nossa visão das coisas tivesse sido correcta, isto é, se nós fossemos os
criadores do universo e das leis da virtualidade, baseadas exclusivamente sobre a geometria e sobre
a simetria, teríamos devido sustentar que o método científico galileiano, que prevê como primeiro
ponto a observação física de um fenómeno externo a nós, era errado. A abordagem justa teria, ao
invés, sido o oposto: Galileu não teria observado um fenómeno externo a si mas teria-o reconstruído
na sua cabeça para o estudar depois repetitivamente em laboratório e teria tido sempre dentro de si,
inconscientemente, todo o fenómeno físico, pois que criador ele próprio do tudo. Num instante
qualquer o Galileu que é em nós teria, muito espontaneamente, reconhecido no fenómeno externo
ou considerado tal, algo que tinha dentro de si desde sempre. Tal reconhecimento inconsciente teria
criado o interesse pela observação do fenómeno em si, tentando levar a nível de conhecimento
consciente o próprio fenómeno. Ter-se-ia depois construída a lei matemática que descreveria aquela
parte da virtualidade.
O fenómeno que a ciência observa, não nasce da observação do externo, mas nasceria do
reconhecimento que aquilo que vemos dentro de nós o criámos fora, onde o fora e o dentro são dois
termos obsoletos que indicam uma barreira, na realidade não existente, enquanto a dualidade não
existe, a menos que nós não acreditemos que essa exista.
Antes de entrarmos na demonstração de quanto proposto, é bem sublinhar que este tipo de
abordagem representaria uma revolução do modelo científico qual evolução do pensamento
platónico, aristotético e galileiano. Por outro lado, representaria a revolução da visão ou da
percepção do conceito de universo, de ser humano, de criação, de ausência de dualidade, do
princípio de acção-reacção, da ausência de divisão entre ódio e amor, ricos e pobres, onde as
religiões seriam varridas num só instante assim como os partidos políticos, as formas de governo,
etc.

O universo dentro de nós
O mundo das partículas subatómicas é bastante complexo assim como o souberam, até hoje,
descrever os físicos atómicos. O nosso desafio era demonstrar que todo este mundo é já
implementado na nossa mente e não é preciso efectuar cálculos para lhe verificar a existência.
Por outras palavras, se o universo é virtual, não existe nenhuma medição a efectuar porque não
existe nenhuma coisa para medir já que tudo é holográfico e mutável, segundo o querer da
consciência.
Tal mutabilidade porém é bem visível ou detectável por um modelo mental comum a todos os seres
humanos deste universo. O modelo mental descritivo do universo pode ser extrapolado da
simulação mental dita TCT ou tríade color teste que, com base nas leis da simetria do espaço das
cores arquetípico de Pulver e Lüscher, lhe transcreve as regras de comportamento.
Noutras palavras, ao interno do TCT, devem evidenciar-se as regras que descrevem o todo e no
todo tem também o mundo da física subatómica.
Vejamos rapidamente agora como é constituído o parque das partículas subatómicas até hoje
evidenciadas e que regras de vida têm.
Os cientistas sustêm hoje que existem fundamentalmente dois tipos de partículas subatómicas:
aquelas fundamentais são chamadas Leptões, partículas mais complexas são chamadas Hadrões.
Tabela dos Leptões

Carga
eléctrica

Nome
Electrão
Muão
Tau

-1
-1
-1

Neutrino do electrão

0

Neutrino do muão

0

Neutrino do tau

0

Massa(GeV/c²)

0.000511
0.1056
1.777
~0

−10

< 2,2 · 10

~0

−4

< 1,7 · 10

~0

<0.0155

Os leptões, sendo partículas elementares, não parecem divisíveis ulteriormente noutras sub-partes ou,
pelo menos pelo momento, a física não é capaz de ver subestruturas mais pequenas, que compõem os
leptões. Os leptões são Fermiões, isto é são caracterizados por um spin não inteiro. O spin é uma
característica de todas as partículas subatómicas e que pode ser representado como um grau de liberdade
salientado por uma rotação á volta de uma eixo, com uma oportuna inclinação. O spin tem, para além
disso, um sinal positivo ou negativo, dependendo se a rotação é horária ou anti-horária. Neste contexto,
o spin é identificável como uma operação geométrica (rotação) com oportuna simetria. A ideia que as
partículas subatómicas rodassem sobre um eixo, vem considerada por outros físicos (Dirac:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac ) uma mera ilusão, já que as partículas subatómicas são
puntiformes e não se lhes justifica facilmente uma massa correspondente. Segundo o modelo de Higgs,
geralmente aceite, compreende-se também, com dificuldade, como um objecto puntiforme (ponto
material) possa mostrar uma rotação. Naquele contexto, os diversos valores de spin, são identificados
como estados degenerativos de energia. Uma coisa verdadeiramente complicada, que no mundo ideico e
simbólico da geometria por si só, não faz sentido (N. d. A.). Uma outra partícula fundamental é o fotão
que além do mais vem considerado um Bosão, isto é, uma partícula subatómica fundamental, com
valores de spin compreendidos entre -1, 0, 1. Na realidade o valor de spin igual a 0 não vem considerado
da física porque o seu significado seria válido só se o fotão estivesse parado e, como se acredita, o fotão
anda só à velocidade da luz; um fotão parado não existe (ou melhor, ninguém praticamente nunca o viu:

http://www.lescienze.it/news/2003/03/28/news/rallentare_la_luce-588333/ ).
Substancialmente seria correcto dizer que o fotão parado não se manifesta como tal.
Outra classe de partículas subatómicas é aquela dos Hadrões. Os Hadrões são partículas não
elementares mas constituídas por dois só Quark, que veremos melhor em seguida. Os Hadrões dividemse em subclasses: os Bariões, que são constituídos por três Quark e os Mesões que são constituídos por
dois só Quark. Enquanto os Bariões são Fermiões, os Mesões são Bosões.
Os Quark são 6 com outros 6 que são os correspondentes anti-Quark, que veremos melhor em seguida.
Os Mesões são uma multidão. Por fim há os Gluões que seriam oito ainda se, por problemas de simetria
deveriam ser nove.
A teoria (existem diferentes) que tomamos como ponto de referimento é a “quântica cromo-dinâmica
(QCD)”. Nesta teoria, as partículas subatómicas são caracterizadas por Quark e anti-Quark. O Quark é
um objecto que mais uma vez resultaria indivisível e seria identificável por características geométricas
de simetria bem precisas.
Tabela dos Quark
Nome

Carga

Massa estimada (MeV/c2)

Up (u)

+2/3

de 1,5 a 3,3

Down (d)

−1/3

de 3,5 a 6

Strange / Sideways (s)

−1/3

de 80 a 130

Charm / Centre (c)

+2/3

de 1 150 a 1 350

Bottom / Beauty (b)

−1/3

de 4 100 a 4 400

Top / Truth (t)

+2/3

173 100 ± 1 300

Os nomes dos Quark são convencionais mas podem ser identificados como oportunos atributos de
natureza meramente simétrico-geométricos.
Por exemplo, um protão é feito de três Quark: dois Quark up e um Quark down (ver tabela). Ora é
preciso saber que não podem coexistir três fermiões no mesmo estado energético e portanto não
poderiam estar três Quark no mesmo nível energético (princípio de exclusão de Pauli). Era portanto
necessário aos físicos, diferenciar os três Quark, e alguém pensou de inventar, de um momento para
o outro, que os Quark podiam ser caracterizados por uma hipotética cor ou uma anti-cor.
A elaboração da QCD, iniciada nos anos cinquenta, foi completada na sua forma actual nos
primeiros anos setenta por Frank Wilczek e David Gross. As cores dos Quark não têm nada a ver
com as cores reais, mas são como umas etiquetas que, contudo, têm dentro de si, mais uma vez,
instruções geométrico-simétricas. De facto as três cores fundamentais azul, vermelho e verde,
opõem-e às três anti-cores amarelo, ciano e magenta.
Portanto no protão os três Quark têm três cores diferentes e são uma azul, uma vermelha e a outra
verde, enquanto no correspondente anti-protão essas seriam ciano, amarelo e magenta. Deve ser
também sublinhado que o protão não aparece colorido na QCD porque a soma vectorial das três
cores não é uma cor.
Na representação bidimensional da tabela das cores, a soma dos vectores cor, em três dimensões,
parece corresponder, ao contrário, ao produto vectorial dos mesmos vectores cor.

Recordando que as cores dos Quark não têm nada a ver com as cores percebidas pelo olho humano,
da escala cromática, mas são expressões de propriedades geométricas, deve-se sublinhar como,
neste caso, a soma dos três estímulos percebidos pelo olho humano, como o azul, o vermelho e o
verde, darão como resposta cromática o branco, mas se os três estímulos vêm somados “a
montante” numa única frequência cor, essa será percebida do olho humano como “a nenhuma cor”,
o transparente.
Existem depois os Gluões que são considerados objectos não ulteriormente divisíveis, mas contendo
as informações de duas cores, isto é, de uma cor e de uma anti-cor, assim de resultar coloridos mas
capazes de interagir com os Quark de um mesmo Barião, deslocando as cores dos três Quark que o
compõe, em rotação, em continuação. Noutras palavras, os Gluões são objectos que, interagindo
com os Quark, lhe estabelecem as interacções entre eles, ligadas à carga cor.
Os Gluões têm duas componentes de carga cor: uma cor e uma anti-cor. Chamando r, g, b, as
componentes vermelhas, verdes e azuis, os gluões-base possíveis são:
Uma base possível de gluões é a seguinte (cor octeto):

Outra possível escolha da base de gluões é:

Portanto existem na realidade só 8 Gluões independentes e não 9 como deveriam ser, visto que as
cores e as anti-cores são no todo 6 (3x3=9). Por razões de simetria bastante obscuras, existem só 8
possibilidades (http://it.wikipedia.org/wiki/Gluone).
Por fim existem os Mesões que são, ao invés, constituídos por 2 Quark inseparáveis. Os Mesões são
Bosões (isto é, têm spin inteiro) e junto com os Bariões (que pelo contrário são compostos por três
Quark e são Fermiões), constituem o grupo dos Hadrões. Os Mesões têm características bastante
amplas seja de estabilidade no tempo, seja de massa, seja de carga, etc.
Em todo este burburinho de partículas subatómicas, distinguem-se os Gluões porque, embora tendo
dentro de si as informações de 2 cores, parecem constituídos por uma única peça indivisível (e esta
parece decididamente incongruente: N.d. A.). Os Gluões também mantêm juntos os Quark entre
eles que, como vimos, não podem existir isolados. A carga da cor conserva-se sempre, portanto,
quando um Quark emite um Gluão vermelho/anti-azul, a cor “netto” é sempre vermelha.
Os Quark ao interno de um Hadrão emitem e absorvem gluões em continuação, assim não é
possível observar a cor de um Quark específico.

*O azul e o anti-azul anulam-se: fica o vermelho.
Ao interno de um Hadrão, em todo o caso, a cor dos Quark que trocam Gluões muda, mas sempre e
só de maneira que o sistema fique de cor neutra, isto é, seja estável, e portanto, isto seja observável.
Os Quark de um Hadrão trocam Gluões freneticamente.
A isto se referem os físicos quando falam de campo de força de cor.
Se um dos Quark de um Hadrão é afastado pelos seus companheiros, o campo de força de cor
alonga-se para manter o ligação.
Desta maneira cresce a energia do campo de força de cor, e cresce tanto mais sejam afastados os
Quark entre eles. A um certo ponto, é o mais económico, do ponto de vista energético, a física diz (?
N. d. A.) que o campo de força de cor se quebra e liberta energia que se converte na massa de dois
novos Quark. Então, no lugar do Hadrão de origem com campo “alongado” podem formar-se dois
novos hadrões e o campo de força pode “relaxar-se”.

Um Quark não pode existir isolado porque tem que manter um campo de força de cor com os outros
Quark.
Está-se sublinhando como a energia se transforme em massa. Mas o mecanismo com que este
processo acontece não está completamente compreendido (até porque se não existisse a massa, tal
aberração física não se poderia contemplar).
Veremos agora como seja possível esclarecer este processo, através do modelo mental da física,
construído através das observações obtidas do Tríade Color Teste, como demonstração inequívoca
que a realidade é dentro de nós e não há nenhuma necessidade de complicados modelos físicos para
explicar o que é o universo, enquanto, mais uma vez, se infere que nós somos a criação e sabemos
exactamente como funciona a coisa que nós mesmos criámos: só que na maior parte dos casos não
somos conscientes de tudo isto.
As razões da delimitação de algum modo complicadas; não há nenhuma demonstração analítica que
a cromodinâmica quântica deva ser confinante, mas intuitivamente a delimitação é devida ao facto
que os Gluões, intermediários da interacção, têm carga de cor.
Além disso, quando dois Quark vêm separados, como acontece nas colisões nos aceleradores de
partículas, a um certo ponto é energéticamente mais vantajosa a produção de um par de Quark/antiQuark, do vazio que permite aos Quark separar-se ulteriormente.
Por conseguinte, quando os Quark são produzidos nos aceleradores de partículas, em vez de ver os
Quark individuais nos reveladores, os cientistas vêem “jactos” de várias partículas neutras do ponto
de vista da carga de cor (Mesões e Bariões) agrupadas juntas. Este processo é chamado
hadronização, fragmentação ou quebra da cadeia e é um dos processos menos compreendidos da
física das partículas.

Transpor o modelo QCD ao modelo MSA.
A nossa mente vê o universo como um objecto com características
ideico-simbólicas, onde a única possibilidade descritiva é
representada da geometria e das regras de simetria.
Não há matemática nem física, nem valores numéricos, mas números
identificados só como objectos simbólicos. Um universo feito de
simetrias e de anti-simetrias, sem uma unidade de medida. O modelo
proposto é portanto ligado ao sistema da simulação mental já que é
ideicamente representado por uma imagem que se forma no cérebro
humano, onde espaços e cores, sons e eixos cartesianos imperam. O
modelo que o nosso cérebro idealiza na abordagem mental (MSA ou seja Mental Simulation
Approach), é caracterizado por 8 octantes que delimitam e caracterizam as únicas 3 propriedades de
tudo: espaço, tempo e energia potencial.
Da simulação destes 3 aspectos, obtém-se o inteiro universo.
O octante caracterizado dos semi-eixos verde, vermelho e azul, é aquele onde actualmente a nossa
consciência vive, enquanto os outros 7 octantes, estão ligados à presença de outras criaturas, assim
como precedentemente posto em evidência do Tríade Color Teste estático (TCT).
Se é verdade que o universo não é que um holograma não local e de natureza fractálica, esse é
constituído todo por objectos que repetem a simetria do próprio universo. O nascimento dele é
interpretado pela nossa mente como qualquer coisa que nasce do nada, onde o nada contém o todo
feito de “coisas” e “anti-coisas” que, a nível de simetria e anti-simetria, se anulam reciprocamente.
Mais uma vez nos encontramos de fronte a uma génese que mostra como, no início, não existe nada
porque existe tudo (ausência de dualidade). Sucessivamente, do nada nasce um “coiso” e um “anticoiso” que, mais uma vez, são “não visíveis”, por compensação interna das próprias características
simétricas cromáticas. Mas, da reunião de um “coiso” e um “anti-coiso” efectuadas de maneira
geométrica diferente, empregando os únicos operadores geométricos existentes (rotação, translação,
mudança de dimensão, criados e compreendidos no centro de inversão) tudo o resto se torna
“evidente” e constituirá a base da realidade virtual. Em termos gráfico-simbólicos eis as 2 fases da
criação inicial:
O Evideon
Como se poderá notar desta reconstrução gráfica, o nada é na realidade constituído por dois
objectos que, como característica, têm a falta de um plano de simetria que determina o facto que
esses sejam um a imagem especular do
outro, e que, em tais objectos ou imagens
especulares não haja sobreposição entre
eles. O facto de não se poderem sobrepor
faz com que a sobreposição das cores e
das anti-cores garanta uma total
transparência, isto é, uma total
invisibilidade do objecto inicial.
A este objecto inicial, que corresponde ao
conceito de vazio/cheio, decidimos dar-lhe
o nome simbólico de “Evideone” do Grego
Evideon, a ideia que se manifesta no real
tornando-se evidente, isto é, visível.

No artigo de Nicoletta Marini do título “A
ou evidentia, na tradição retórica grega e
latina” (www.loescher.it/mediaclassica), sustem-se que...

“No âmbito retórico, seja nos textos gregos que nos latinos, afirma-se, sobretudo na idade imperial,
o conceito de
, definida também
(Quint. Inst. 9.2.40-41), ou
(Plut. De gloria Athen. 347c). No mundo latino é chamada evidentia, mas também
demonstratio, ilustratio, repraesentatio (Rhet.Her. 4.68; Quint. Inst. 6.2.32; 8.3.61ss. [Lausberg
1960, § 810, pp. 399 ss.]).
Com
os textos retóricos entendem a exposição detalhada e a precisa reprodução visual
de um sujeito ou de uma pessoa, de uma acção ou de um acontecimento. O termo deriva do prefixo
+ o adjectivo
que significa “claro”, “branco”, “brilhante”, mas ao qual se associa a ideia
de movimento. Este duplo referimento à brancura e à rapidez é significativo para intuir as nuances
de
que significa portanto ilustratio, evidentia, mas com mais uma qualidade de animação
e evidência visual, quase de imagem em movimento, que a distingue da simples
(Manieri 1998, pp. 98-99).
O termo é ausente em Aristóteles, que emprega o adjectivo
não em sentido técnico;
contudo a metáfora aristotélica
na qual é aplicada um tipo de visualização semelhante
aquela da
, criou confusão em várias ocasiões.
Não se sabe a quem se deva a primeira codificação técnica deste conceito. Os estudiosos acreditam
que uma decisiva contribuição á sistematização tenha vindo dos filósofos do período helénico, por
exemplo estóicos, epicuristas e cépticos, para os quais
era garantia da veridicidade da
percepção (Zanker 1981, pp. 308-309). Do II-I sec. a.C. O termo ter-se-ia difundido na retórica e na
crítica literária enquanto qualidade acta a descrever seja eventos reais seja obra de arte.
Nos vários testemunhos antigos, a
é entendida como capacidade (
define-a
Dionísio, como veremos) que permite ao autor pôr sob os olhos do público um evento ou um
personagem, através uma prestação detalhada de particulares e uma representação num certo
sentido mimética de aquilo que está acontecendo.”
Portanto da filosofia grega, fornecedora do mito helénico, eis ser habilmente descrita uma coisa que
se caracteriza por ter os seguintes atributos:
1. é uma criação
2. torna-se evidente, isto é, visível
3. deriva do significado de ideia
4. e por fim, manifesta-se com a sua evidência, no movimento
Nesta definição existe já o aspecto simbólico de tudo aquilo que a nossa mente criou.
A filosofia do MSA (Mental Simulation Approach)
Durante a análise dos dados será ainda mais fácil aperceber-se que duas entidades ditas "coiso" e
"anti-coiso" outro não são que "a ideia" de fotão e de anti-fotão. Noutras palavras, a física chama
fotão a um objecto puntiforme sem massa, que tem a característica de andar à velocidade da luz:
um objecto bosónico de spin igual que assume valores de Spin 1 e 0. Na realidade, o fotão assume
só valores de Spin igual a 1 porque o valore 0 está ligado ao facto que o fotão deveria estar parado.
É preciso porém recordar que no nosso MSA, o tempo e o espaço não existem e portanto não existe
a velocidade como relação entre espaço e tempo, mas a ideia, além do mais errada, que as coisas se
movam. Naquele contexto o fotão, que não se move, deve possuir spin igual a zero.
Vai igualmente notado como o anti-fotão, para a física contemporânea (regra da simetria CPT, ver
Apêndice: http://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema_CPT ), é sobreponível simetricamente ao fotão e
não é a sua imagem especular. Trata-se de um absurdo seja físico que metafísico, pois que, as
simetrias do universo devem ser respeitadas, e se é válida a ideia-base que o evideone é o nada que
se torna evidente, eis que esse será constituído simetricamente por duas entidades: uma a imagem
especular da outra, pois que a energia do sistema tem que ficar constante; essa é ligada às variações.
Para alguns físicos ao contrário, não existe nem sequer o fotão e parece grave deturpação considerálo uma partícula, mas vem considerado simplesmente como “radiação” (W.E.Lamb, Jr., Antiphoton, Appl.Phys. B 60, 77-84 (1995).
Contudo, deve ser também sublinhado que o anti-fotão é postulado por muitos físicos e os trabalhos
que o têm em conta, a nível científico, são significativos, como mostra, só o parcial elenco, dos

mais modernos, que anexamos em
seguida. É preciso sublinhar que, para
a física, existem só as anti-partículas
que possuem carga.
Se as partículas não possuem carga
eléctrica essas não têm anti-partículas,
assim o fotão ou os Gluões não
deveriam ter anti-partículas mesmo se
possuem carga cor.
A existência do anti-fotão produz a
consequência que existam também os
anti-Gluões já que construídos por
uma estrutura interna não excluível à
priori.
Os anti-Gluões seriam
fundamentalmente indistinguíveis dos
Gluões ( (http://aaronsreality.blogspot.it/2009/03/why-we-see-anti-gluons-and-anti-quarks.html)
já que portadores das mesmas informações de cor, mas interagiriam com os Quark com as mesmas
regras, regras de simetria, para dar produtos com características anti-simétricas, respeito ás mesmas
interacções entre Quark e Gluões. (http://arxiv.org/abs/hep-ph/9810455 , neste artigo, uma prova da
existência do anti-Gluão?).
( Postulados anti-Gluões também aqui: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol6/pdf/v6p0253.pdf)
Breve elenco de alguns trabalhos sobre o anti-fotão.
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:10.1088/0031-8949/2012/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...

Em palavras pobres, o anti-fotão poderia ser representável por um fotão que, para a física quântica
clássica, à velocidade da luz, iria para trás no tempo e é por este motivo que, mesmo se se obtivesse
num acelerador de partículas, esse desapareceria imediatamente tornando-se esquivo a qualquer tipo
de detector hoje conhecido.
É preciso salientar o facto que, existem muitas teorias de física que procuram explicar qualquer

coisa da realidade virtual, mas nenhuma delas consegue explicar tudo, por causa da complexidade,
não tanto do universo, mas da teoria inicial que, no tempo, subiu numerosos abanões, na tentativa
de adaptá-la ás muitíssimas incongruências, procurando evitar de considerar a hipótese do universo
virtual desprovido de massa. Neste contexto, e com estes preconceitos de base, os físicos tentaram
forjar uma teoria que parte de pontos aparentemente errados. Uma das condições de partida, que
poderiam ser erradas, para a teoria, parece ser aquela que insiste na existência de um hipotético
bosão de Higgs (a partícula que transportaria a informação da massa).
A teoria base do mundo das partículas subatómicas foi construída por Higgs, o qual foi o primeiro a
suster, na sua hipótese di trabalho, que não se consiga prever a massa das partículas, que ele
chamou puntiformes. Com base nestes requisitos constrói-se tudo o resto, esquecendo-se que, se
tudo o resto tem que ficar de pé, eis que uma massa tem por força que existir, visto que se pode
medir. Neste contexto movem-se as tentativas dos físicos modernos para descobrir, à força, que
exista uma partícula subatómica, aí está o chamado bosão de Higgs, que de qualquer modo
contenha as informações da massa.
Admitir a ausência da massa seria como dizer que se deve admitir a inexistência da evidência da
medida. Os físicos, que baseiam tudo na ideia que as coisas existem só porque podem medidas,
considerariam este facto, não tanto um falimento da ciência, mas o fosso que lança o Homem na
inconsistência do próprio universo. Nós vivemos no nada, seremos o fruto do sonho de um gigante
dormente e não teremos identidade própria. O físico teria medo de perder assim a sua identidade.
Mas não obstante as tentativas para sustentar a velha abordagem, trabalhando sobre alguma
variação que sirva a tornar mais longa a agonia, os físicos estão indo sempre mais para uma visão
do universo baseada essencialmente e unicamente sobre a abordagem geométrica, ligada a regras de
simples simetria, que obviamente são a abordagem ideico-simbólica do cérebro humano ancestral,
que nós, aliás, aqui enfatizamos.
Luciano Boi, da École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre de Mathématiques
(Paris), num interessante artigo publicado em © Isonomia. Revista de filosofia
ISSN 2037-4348 | Febbraio 2012 | pp. 1-37. Declara:
Três grandes problemas conceituais (se poderia também dizer metafísicos) nos parecem centrais na
física contemporânea.(i)Un problema fundamental é o carácter não local dos entes físicos que
caracterizam as teorias dos campos quânticos, e ainda a natureza global das estruturas
matemáticas que modelam as propriedades destes mesmos entes.(ii) Há depois o problema da
origem do universo e de como explicar a singularidade (física e topológica) inicial.
Existe hoje, não uma, mas uma pluralidade de modelos cosmológicos que foram propostos para
descrever a origem do nosso universo e as leis da sua expansão espacial e da evolução temporal.(iii)
Há por fim a questão importantíssima que diz respeito à natureza e estrutura do espaço-tempo; trata-se
de compreender se isto é uma realidade dada à priori ou então, se imerge da própria dinâmica dos
fenómenos físicos, e de entender também, a influência que as flutuações quânticas podem ter na
geometria e topologia do espaço-tempo. Algumas reformulações recentes das teorias quânticas de
campo, e em particular as teorias da gravidade quântica, levam-nos a considerar dois novos possíveis
cenários da física:(a) o carácter imergente do espaço-tempo da dinâmica inerente a uma específica
teoria quântica de campo, e (b) a co-presença de mais estruturas matemáticas numa mesma teoria
física que descreve os fenómenos ás escalas atómicas e subatómicas. ….. Nas últimas três décadas a
nossa concepção do espaço-tempo enriqueceu-se consideravelmente e conheceu mudanças profundas
devido a um conjunto de novas estruturas matemáticas não pontuais, não lineares e não comunicativas,
que formam aquela que hoje vem chamada geometria quântica. Estas estruturas são o cerne das
teorias de Gauge não-abelianas, que tiveram sucesso no intento de unificar as partículas de campos e
geometria espaço-tempo, com a dinâmica dos fenómenos físicos, através da descrição e da modelização
das interacções fundamentais. A construção alargada do modelo standard da física que engloba, é de
facto, inteiramente fundada sobre a ideia de grupo de simetria e de espaço, com conexões sobre a qual
esse age. Mas, se por outro lado, um semelhante modelo descreve profundamente e de maneira coerente
as interacções físicas devidas ás três forças fundamentais existentes na natureza, por outro. esse é
incapaz de explicar a força da gravitação e, por consequência, de englobar a relatividade geral numa
imagem unitária do mundo físico.

Portanto a nossa abordagem baseada só sobre razões ideico-simbólicas (onde a massa não aparece)
isto é , geométricas, seria plausível.
Como o fotão e o anti-fotão criam o Tudo
Se o objecto que desenhámos antes, em três dimensões, é uma representação ideica do fotão,
devemos entender que ele é totalmente invisível porque a simetria das cores dá resposta nula, o que
é como dizer que a imagem especular do azul é o amarelo assim como as imagens especulares das
cores são representadas das anti-cores que, recordemo-lo mais uma vez, não têm nada a ver com as
cores percebidas pelo olho humano, mas são um modus que a mente tem de vestir um conceito
puramente simbólico.
Portanto, o fotão torna-se visível se interage com um outro fotão ou com um outro anti-fotão,
segundo a regra de simetria cor e posição. A ideia que a luz seja colorida dependeria da direcção
com a qual o fotão, no espaço-tempo, bate num objecto. De um ponto de vista filosófico, o facto
que um fotão não se veja se não interage, ou melhor age sobre alguma coisa, está ligado ao
conceito que o ser existe só se se manifesta através do fazer, conceito já expresso a montante nos
nossos precedentes escritos.
Existem apenas três maneiras pelas quais estes objectos (fotões e anti-fotões) possam interagir entre
eles. Através de uma interacção tripla, isto é, três cores de um fotão ou de um anti-fotão sobrepõemse com as anti-cores do outro objecto, constituindo uma interacção fortíssima, que prevê que, o
objecto formado, não seja de facto divisível nos dois objectos que o compõem; uma interacção a
dois, na qual duas cores de um fotão ou de um anti-fotão se sobrepõem ás anti-cores de um outro
objecto; e por fim, uma interacção simples na qual apenas uma cor se sobrepõe a uma só cor de um
outro objecto.
Esta última interacção parece a mais débil e fornecerá objectos com vidas medias mais curtas. É
interessante notar como esta última interacção (por exemplo de um fotão com si próprio) prevê que
para cada cor do primeiro objecto se possam aparelhar teoricamente, com estabilidade diferente,
outras seis cores ou anti-cores de um outro fotão, mas para cada interacção deste tipo, existem
quatro rotâmeros à volta da interacção simples que, de facto, indicam 4 combinações possíveis, isto
é, 4 objectos finais, geometricamente diferentes. Noutras palavras, existem 6x6x4=144 situações
diferentes que, como veremos daqui a pouco, produzem todas as possibilidades de descrever um
objecto virtual. Nesta sede é interessante notar como a new age clássica, que extrai fortemente do
mito, muitas vezes de maneira descontrolada e incorrecta, sustêm que o universo é um holograma
criado por bem 144 hologramas-base.
Existem 144 Hologramas/ Fenótipos que caracterizam todas as espécies vivas do espaço-tempo.
Cada forma espaço-temporal, do quark ao ser humano, incorpora em si a partir do nível 60,
milhões daquele particular holograma que caracteriza de maneira particular a própria forma. Tais
hologramas são incorporados pelo Espírito incarnado numa determinada forma espaço-temporal,
à diferença dos 18 hologramas/ arquétipos (o número das combinações bariónicas N. d. A.) que
são incorporados na forma humana próprio para permitir a um Espírito individualizado (Alma) de
descer na forma. Além disso, enquanto estes últimos dizem respeito a formas-pensamento e
portanto, Mente e Amor, os hologramas/ fenótipos dizem respeito ás características fisiológicas da
forma espaço-temporal enquanto tal. (http://www.ascensione.com )
As interacções a três, duas e uma cor, possuem as mesmas características geométricas das ligações
moleculares triplas, duplas e simples, com a mesma geometria espacial, e não a caso, simetria.
Noutras palavras, mais uma vez, como se ligam os átomos entre eles se ligariam os fotões e os antifotões já que o conceito de universo fractal deve ser respeitado.
(Stereoelectronic effects, tau bonds, and Cram's rule Claude E. Wintner J. Chem. Educ.,
1987, 64 (7), p 587 DOI: 10.1021/ed064p587 : July 1987)

Leptões
Os leptões como dissemos precedentemente, segundo o
modelo clássico, são 6.
No sistema MSA os leptões são formados por um fotão
e um anti-fotão, existem só 6 possibilidades de
interacção dupla entre estas duas entidades e podem ser
representadas como segue.
Para poder representar graficamente simplesmente as
partículas subatómicas na nossa abordagem (MSA),
criámos alguns simbologias fáceis, que lembram a
estrutura tridimensional no espaço-tempo-energia, sem
necessidade de ter que construir complexas estruturas
tridimensionais.
Neste contexto, o fotão e a sua anti-partícula, por exemplo, podem ser representados graficamente
como segue. O modelo examinado é aquele derivante da ideia que a mente humana construiu, ao
interno de Si própria, simulações mentais do universo, dividido em 8 octantes cor.
Portanto, se o universo é feito como um fotão, esse produz blocos idênticos e tudo é feito com este
bloco.

O leptão possui as seguintes características: tem uma interacção cor dupla, resulta uma partícula
fundamental e indivisível já que se se dividisse, formaria um fotão e um anti-fotão que, se ao
momento da sua formação não interagem com nada, seriam completamente invisíveis.
Além disso o leptão é constituído por uma informação cor e uma informação de anti-cor e sendo
simetricamente coloridos têm uma carga cor igual a zero.
O ter, no nosso exemplo, o eixo “vertical” caracterizado por repulsões M-M e V-V não permite ás
duas componentes de construir uma terceira forte interacção, empregando estas ulteriores cores (o
que, como veremos, pode acontecer nos gluões).
A natureza do leptão, constituída por um fotão e um anti-fotão, por razões de simetria prevê que aos
6 leptões-base, correspondam 6 anti-leptões. Deve-se de facto sublinhar como o par fotão/anti-fotão
possuiu uma sua imagem especular que representa o correspondente par anti-fotão/fotão
As propriedades dos leptões singulares parecem devidas ao tipo de eixo “vertical” (eixo das
energias potenciais: Magenta-Verde; espaço: Azul-Amarelo; tempo: Vermelho-Ciano).
Recordamos aqui que, ideicamente, a mente humana considera o modelo MSA ligado a três
interacções base que são constituídas pelas cores verde/magenta para a energia, vermelho/ciano para
o espaço e azul/amarelo para o tempo.

Quark
Os Quark no modelo MSA são vistos como interacções com 3 objectos e não 2 como no caso das
outras partículas subatómicas.

A interacção é constituída por um fotão, um anti-fotão e um outro fotão ligados por uma interacção
dupla de cor, entre elas muito linear, como mostrado da reconstrução tridimensional.
Tal tipo de interacção garante, como para os leptões, que no eixo “vertical” se tenham repulsões
fortes entre as duas cores (alto-baixo: no nosso exemplo Magenta e Verde) que não permitem
interacções fortes a três cores (como no caso dos gluões que veremos depois).
Representar graficamente os Quark é possível da seguinte maneira, onde é fácil compreender que as
letras do alfabeto que usaremos em seguida se referem ás cores e ás anti-cores, de acordo com a
seguinte tabela:

Como se pode notar existem exactamente 6 combinações para criar um Quark, devidas ao facto que,
ás 12 combinações da primeira
ligação entre um fotão e um
anti-fotão (para a criação de um
Leptão), a junção de um novo
fotão pode ter só uma ulterior
possibilidade. Noutras palavras,
a uma unidade leptónica podese ligar uma unidade fotónica
de uma única maneira, por
razões de simetria de cor, assim
como a uma unidade antileptónica se pode ligar uma só
unidade anti-fotónica, para
formar ao todo 6 Quark e 6
anti-Quark .
Os quark têm carga cor, sendo
constituídos por um Leptão de
carga cor neutra mais um fotão

que por si só se liga a uma outra estrutura mais complexa, por rotura da simetria cor do sistema.
Come se pode notar, as cores da QCD não são as cores do MSA. No primeiro caso, representam
uma ulterior complicação necessária para explicar algumas características de simetria dos Quark.
No nosso caso, a cor representa o único parâmetro que descreve todos os 6 Quark com todas as suas
propriedades. Neste contexto, os 6 Quark e os 6 anti-Quark, identificam-se só com uma sequência
de fotões e anti-fotões oportunamente ligados entre eles, que fornecem um objecto munido de cor.
Os 6 Quark podem portanto ser caracterizados, chamando-os com as letras iniciais das cores,
correspondentes aos eixos verticais que descrevem as unidades fotónicas presentes neles.

Gluões
Os gluões, segundo a abordagem MSA, são constituídos por dois fotões ou dois anti-fotões (para a
construção do anti-gluão).

A interacção entre dois fotões produz uma ligação entre estas duas estruturas com três interacções
cor e não duas, rendendo o gluão tecnicamente indivisível, e isto deveria ser o motivo pelo qual esse
aparece constituído por uma dupla informação cor, mas considerado também algo de ulteriormente
indivisível.
Todos as componentes do mundo subatómico indivisível, aparecem na MSA tais, ou porque as duas
componentes resultam fortemente ligadas (caso dos Gluões) e também nos grandes aceleradores de
partículas praticamente não decomponíveis, á causa das altíssimas energias postas em jogo, ou
então, como no caso dos Leptões, porque a sua cisão produz fotões e anti-fotões que, se não
interagentes com outros objectos, se tornam em todo o caso invisíveis.
Recordamos que interagir quer dizer manifestar-se e não-interagir significa não se manifestar ou
não existir.
A reconstrução a 3 dimensões de um Gluão esclarece o conceito de tripla interacção.
Os gluões são 8 e não podem ser em nenhum caso 9, porque as interacções possíveis são entre os
octantes em que o fotão divide o espaço-tempo-energia.
Existindo só 8 octantes, por banalíssimas razões geométricas, não se pode que ter 8 combinações,
sem necessidade de incomodar problemáticas matemáticas decididamente complicadas, como
parece constrita a fazer a física actualmente.

É preciso sublinhar como os Gluõs consumiram, ou melhor utilizaram, também o terceiro eixo para
interagir e portanto, não podem interagir entre eles com outros gluões. Ao invés, os Leptões podem
interagir 2 a 2 entre si, assim como os Quark que, sendo compostos de 3 unidades fotónicas, se
ligam 3 a 3 entre si, constituindo o mundo dos Hadrões.
A energias elevadas é possível postular que um Gluão possa transformar-se, mediante rotura de uma
interacção, num objecto instável que se pode converter num outro Gluão.
Este processo poderia parecer invisível já que o gluão vermelho/anti-azul se transformaria no gluão
anti-azul/vermelho, na física clássica não distinguíveis entre eles, mas na MSA, por razões de
simetria de cor, distinguíveis.

Hologramas
Os hologramas são estruturas nas quais um fotão está ligado a um outro fotão ou a um anti-fotão,
por uma só interacção cor.
Esta situação produz uma vasta gama de
produtos que, além do mais, possuem vidas
médias decididamente mais curtas respeito
aos objectos descritos até agora.
A abordagem MSA prevê a existência de
144 hologramas de estabilidade reduzida,
mas diferentes entre eles, decididamente
instáveis por estarem isolados (espécies
esquivas).
A física moderna não teria, por agora,
identificado estes objectos, que têm vidas
médias não conhecidas porque demasiado
curtas para ser facilmente mensuráveis.
Estes objectos tenderiam de facto, a
converterem-se em Gluões ou em Leptões
segundo que sejam constituídos por dois fotões ou por um fotão e um anti-fotão.

Spin, Carga eléctrica e Massa, segundo o MSA
A visão MSA da estrutura da matéria considera só os parâmetros ideico-geométricos e baseia-se só
em simetrias e números puros. Neste contexto, pode-se notar como a física sustenha que o spin seja
comparável a um grau de liberdade da partícula subatómica que poderia ser caracterizado por um
moto rotatório á volta de um eixo que, de acordo com a inclinação angular, manifestaria sinal
positivo ou negativo e valores inteiros (0,+1, -1,…) ou semi-inteiros (+1/2, -1/2, +3/2, -3/2,…).
Na realidade a ideia de dividir por dois qualquer coisa tem só um significado simbólico e mostra
como a tal coisa, que deve ser dividida, o pode ser. No âmbito geométrico a entidade numérica 1/2 é
a representação ideica do plano de simetria e indica que um objecto pode ser dissecado em duas
partes que se espelham uma na outra.
No nosso caso podemos facilmente notar como as estruturas por nós propostas para as entidades
subatómicas tomadas em exame, tenham a característica de responder a um algoritmo, que seria
expressão do valor do spin efectivamente calculado, da quântica.
Valor do Spin = ½ (Número de componentes fotónicos/número de possíveis roking).
O que quer dizer, para os Leptões S = ½ (2/2), onde os Leptões são constituídos por 2 unidades
fotónicas, e mantendo parada uma unidade, descobrimos que a outra unidade pode rodar em sentido
vertical, em modo horário ou anti-horário respeito á unidade fixa, dando origem a uma oscilação
que aproxima os semi-eixos verticais superiores e inferiores alternativamente.
Para os Quark a fórmula torna-se S = ½ (3/3), onde existem 3 componentes fotónicas que têm
substancialmente 3 graus de liberdade oscilatória análoga aquela dos leptões, onde, se
considerarmos parada a primeira unidade fotónica, as outras duas se podem mover em sentido
horário as duas, ou no sentido horário a primeira e anti-horário a segunda (que equivale ao sentido
anti-horário para a primeira e horário para a segunda) e ainda se podem mover em sentido antihorário as duas. Em substância, existiria um terceto de possibilidades.
Os Gluões têm uma estrutura blocada e não admitem ulteriores graus de liberdade internos e para
eles a fórmula seria S = ½ (2/1), entendendo que as 2 componentes fotónicas têm só uma possível
posição e nenhuma variação é permitida, salvo destruir o Gluão ou transformá-lo num outro Gluão.
Os fotões, sendo constituídos por um só elemento fotónico, têm um spin igual a:
S = ½ (1/∞) = 0, que seria como dizer que o único elemento que existe pode assumir infinitas
posições respeito a si mesmo.
O valor nulo do spin para o fotão caracteriza a sua posição à nascença, isto é, corresponde a um
hipotético fotão parado (Uma partícula não relativística de spin 1 está dotada de três possíveis
projecções do spin: −1, 0 e +1). No entanto, as partículas de massa nula, como o fotão, têm só duas
projecções de spin, enquanto a projecção zero requer que o fotão esteja parado, e esta situação não
existiria, de acordo com a teoria da relatividade. Tais projecções correspondem ás polarizações
circulares direita e esquerda das ondas electromagnéticas clássicas.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Fotone )
Na física clássica, o fotão desloca-se á velocidade da luz e o seu spin vale |1| mas na física da
virtualidade de Bohm, que aliás é aquela endeusada da MSA, não existindo nem espaço nem tempo,
não tem sentido falar de objectos em movimento já que isto é totalmente virtual.
Desta análise pode-se deduzir que o spin resulta ser somente uma característica simétricogeométrica ligada em todo o caso a um grau de liberdade do objecto subatómico que andamos
considerando. Não tem de facto nenhum sentido suster que o spin seja a capacidade de rodar á volta
de um eixo se se retém que as partículas subatómicas sejam puntiformes, de um ponto de vista
puramente geométrico.

A carga eléctrica
Observar a carga eléctrica nos Leptões e aperceber-se que de 6 leptões, 3 têm carga eléctrica
unitária (o sinal menos é uma convenção) e outros 3 não têm carga eléctrica, faz-nos compreender
como a carga deveria depender do tipo de interacção dupla cor- anti-cor, que caracterizam os
próprios Leptões. De facto existem 3 possibilidades de fazer interacções duplas cor- anti-cor ou
então 3 possibilidades que o fotão e o anti-fotão interajam duplamente, com duas interacções coranti-cor e anti-cor- cor.
No primeiro caso as unidade fotónicas metem á disposição as cores e as unidades anti-fotónicas, as
anti-cores; no segundo caso, as unidades fotónicas, metem á disposição uma cor e uma anti-cor
assim como o anti-fotão.
3 leptões têm á esquerda duas anti-cores e á direita duas cores enquanto os outros 3 têm á direita
uma cor e uma anti-cor.
Num caso (o primeiro), parece existir mais simetria cor, onde todas as cores estão da mesma parte
do plano vertical (Estrutura 1 que imita o fotão: trata-se talvez do neutrino electrónico com massa
zero ou muito pequena?) e as anti-cores do lado esquerdo de quem olha a figura.
Na estrutura 2 ao invés, as cores e anti-cores são alternas (não estaremos nesta sede a dissertar sobre
o porquê a estrutura 1 tem mais simetria da estrutura 2).
A presença de simetria está ligada á ausência de propriedades físicas e portanto só 3 leptões teriam
carga eléctrica. O sinal da carga eléctrica é dado por convenção porque tudo se refere á carga do
electrão tomada como unitária e negativa. O valor das cargas, expresso em referimento á carga do
electrão tomado como standard unitário, calcular-se-ia, neste caso também, só sobre propriedades
geométricas e as variações destas.
O algoritmo que da o valor à carga eléctrica pode ser formulado assim:
C.E. = Nr. de interacções de stretching/(Nr. total de objectos x Nr. de objectos movidos)
As variações de stretching (de alongamento das
interacções cor) devem produzir uma variação cor.
Em palavras pobres, se um amarelo e um azul se afastam
ou se aproximam entre eles da mesma medida, sem
alterar a posição de baricentro cor, não se produz a
variação cor responsável da Carga Eléctrica.
A variação do baricentro da Carga Cor, produz uma
variação da Carga Eléctrica.
Para os 3 leptões de tipo 1 o afastamento entre eles das
duas componentes fotónicas ou a aproximação, não
modifica a posição do baricentro cor enquanto que, no
caso de estruturas leptónicas de simetria do tipo 2, se
produzem variações do BC e portanto só 3 dos 6 leptões têm carga de valor não nulo.
C.E.= 2/(2 x 1) = 1 (por convenção com o sinal menos)
As duas interacções a tomar em consideração são dois alongamentos (stretching) de tipo simétrico
(as duas distâncias alongam-se ou encurtam-se juntas) e assimétrico (quando uma distância se
alonga e a outra se encurta, ou vice-versa).
No caso dos Quark podemos ter o deslocamento só do último fotão que deixará inalteradas as
posições dos primeiros dois e naquele caso teremos C.E. = 2/(3 x 1) = 1/3.
Ao contrário, no caso em que dois fotões terminais se movam (respeito ao anti-fotão central que
fica parado) notar-se-há que, por razões de simetria, os stretching simétricos não produzem alguma
alteração do baricentro cor, nunca dois stretching assimétricos entre eles produzirão variações do
baricentro cor e portanto C.E. = 4/(3 x 2) = 2/3.
Os fotões não têm carga porque possuem zero interacções.

Os Gluões têm 3 interacções cujas operações de stretching não parecem produzir variações do
baricentro energético.
Portanto, também neste contexto se pode notar como as únicas operações geométricas admitidas são
aquelas fundamentais isto é, rotação, translação e mudança de dimensão, que produzem depois, se
efectuadas todas três juntas, um centro de inversão.
A abordagem MSA não prevê que os objectos necessários para construir o universo devam ter
massa ou ser constituídos por matéria. A ideia da massa parece ao invés, ser devida, na realidade
virtual, á força necessária para deslocar os únicos objectos fotónicos que existem, alterando as
forças existentes entre eles. Não seria necessário portanto postular nenhum bosão de Higgs, mas só
luz e anti-luz, que criariam tudo o resto, como veremos, de uma análise de colisões de partículas
subatómicas, assim como vêm vistas da física quântica clássica e como, do mesmo modo,
explicadas claramente da abordagem MSA.
As colisões sub-nucleares
Se a visão MSA é correcta, deve respeitar as regras da física actualmente em acto, onde é só a
interpretação do dado experimental e a ter um outro significado: mas o dado por si só resta o
mesmo. Para por á prova a nossa hipótese, analisaremos alguns urtos entre partículas subatómicas,
segundo a teoria quântica clássica e segundo a interpretação MSA e analisaremos os resultados,
metendo em evidência semelhanças e diversidade.
O processo de aniquilamento electrão-positrão (a anti-partícula do electrão, ou seja uma partícula de
anti-matéria): o subsequente processo de colisão acciona a produção de 2 fotões de aniquilação e,
mais raramente, de 3 fotões ou de outras partículas.

Este processo deve seguir algumas leis da conservação, entre as quais:
•
•
•

A conservação da carga eléctrica: a carga
total final e inicial é igual a zero.
A conservação da quantidade de moto e da
energia total: isto proíbe a criação de um
único fotão de aniquilamento.
A conservação do momento angular.

Segundo o MSA o Leptão e o anti-Leptão se
aniquilam entre eles fornecendo dois fotões e dois
anti-fotões (retrógrados no tempo e invisíveis, que
se unem os dois para fazer um anti-Gluão: ver
esquema ao lado).
Mas o processo de aniquilamento pode dar na
verdade, muitos outros produtos em dependência de vários factores, um dos quais é a energia posta
em jogo na interacção partícula- anti-partícula.
Aniquilamento a Baixas Energias
A baixas energias, os resultados da aniquilação não têm uma ampla variedade de casos; o mais
comum prevê a criação de 2 ou mais fotões de aniquilamento; a conservação da energia e da
quantidade de moto proíbe a criação de um só fotão. No caso mais comum, são criados 2 fotões
tendo cada um uma energia igual á energia em repouso do electrão ou do positrão (511 keV). Visto
que o sistema possuiu inicialmente uma quantidade de moto total igual a zero, os raios gama são
imitidos em direcções opostas. É comum também a criação de 3 fotões, com a condição que
conservem a simmetria C.

É possível a criação de um qualquer número de fotões, mas a probabilidade que cada fotão
suplementar ser gerado da aniquilação é muito baixa à causa da maior complexidade ( e portanto
menor probabilidade que aconteça) dos processos envolvidos.
Também um ou mais pares neutrino- anti-neutrino podem ser produzidos pela aniquilação,
ainda se com probabilidades muito remotas.
Neste último contexto, o choque não ocorre como para a produção de dois fotões, fazendo colidir as
duas partes anti-fotónicas, mas fazendo colidir a parte fotónica do electrão com a parte anti-fotónica
do positrão. O resultado produz um re-arranjo das componentes para fornecer outros 2 leptões, isto
é, um par neutrino- anti-neutrino. Para dizer a verdade, em teoria, poderia ser produzido qualquer
par de partícula- anti-partícula, desde que compartilhe pelo menos uma interacção fundamental com
o electrão e isso não seja proibido por qualquer lei de conservação. Da análise da estrutura dos
Leptões e dos anti-Leptões é fácil poder observar como estes objectos chocando-se, possam
produzir exactamente os mesmos efeitos declarados da física clássica.
Se o electão e/ou o positrão têm energia cinética elevada, podem ser produzidos diversos Hadrões
(por exemplo Mesões), desde que a energia das 2 partículas seja suficiente para se transformar na
correspondente energia em repouso das partículas
produzidas. É ainda possível, obviamente, a produção
de fotões, ainda se estes emergirão do aniquilamento
tendo energias muito elevadas.
Não só se pode passar da matéria à luz mas pode-se
fazer também o contrário, como já enunciado. Assim,
de facto refere o Corriere della Sera num artigo do 21
de setembro de 1997, pag. 26 assinado por Lanfranco
Belloni, que descreve um interessante experimento:
Da luz nasceu a matéria. Como predisse Einstein. A Stanford
festejaram o nascimento em laboratório da primeira matéria
gerada por encontros imediatos de feixes de luz. Fazendo colidir entre eles abundantes impulsos de fotões
assistiu-se à criação de partículas de matéria e anti-matéria, mais precisamente, de pares de electrões e
anti-electrões. … … … . A Stanford dispararam impulsos laser ultra-energéticos contra um feixe de
electrões acelerados em sentido oposto.
Ressaltando como bolinhas lançadas contra uma Ferrari em corrida, a energia dos fotões chocantes, subiu
um aumento, e de consequência passou-se da luz laser projectada, situada na frequência do visível, a raios
gama de ricochete particularmente energéticos.Os fotões, reflexos ao interno, por sua vez chocam com os
fotões do feixe laser inicial, se este é suficientemente intenso. Em oportunas condições, vem concentrada
uma quantidade de energia num único ponto, suficiente a criar pares de electrões e anti-electrões, sobre a
base da famosa relação de Einstein que regula as recíprocas transformações entre matéria e energia.
Obteve-se assim a primeira criação de matéria da luz, comentou um dos porta-vozes do experimento
conduzido a Stanford por equipa de uma vintena de físicos. Entre estes estava também um físico de
Princeton, seguidor daquele Archibald Wheeler que, junto com Gregory Breit, nos anos Trinta em primeiro
lugar considerou, a nível teórico, a possível produção de pares de electrões e positrões a seguir ao choque
entre dois fotões reais. … … … . A criação de pares de electrões e positrões normalmente verifica-se nos
experimentos da física de elevada energia quando se fazem chocar entre elas as partículas aceleradas. Bem
diferente é a situação recriada na Califórnia onde a produção dos pares ocorreu por obra apenas de fotões
que são partículas constituintes da luz onde pelo menos um dos quais deve ser virtual, como se diz em gíria,
isto é, deve existir por uma brevíssima fracção de tempo para desaparecer logo a seguir. A Standford, de
facto, foram postos em jogo somente os fotões reais e ordinários, oferecendo assim a demonstração prática
de um fenómeno previsto à longo tempo. Da enorme concentração de energia electromagnética, conseguiuse então obter a matéria, dando uma ulterior demonstração, quase de compêndio, da famosa fórmula
einsteiniana.

Este experimento sublinha a importância de compreender como, se não existe a massa das coisas,
porquê o bosão de Higgs pareceria não existir, em que se transforma a luz senão numa sua forma
que se manifesta em modo diferente? Noutras palavras, a luz e a matéria são a mesma coisa.
No MSA, dois fotões a alta energia, produzem, no ponto de encontro, a criação de um Evideone que
se separa num fotão e num anti-fotão; os fotões e os anti-fotões se remontam com regras de rígida

simetria para formar um electrão e um anti-electrão (ou seja, um positrão). Os feixes de luz fotónica
excitada não serviriam a nada mais que a abrir o espaço-tempo para fazer nascer, dos Evideoni,
fotões e anti-fotões em pares, que construiriam os Leptões.
Quando um electrão e um positrão chocam a elevada energia, podem aniquilar-se para produzir
mesões (que contêm Quark charm e anti-charm).
O choque, segundo a abordagem MSA, vê as duas unidades leptónicas constituídas por um fotão e
um anti-fotão cada uma, colidir com um Evideone, que vem assim separado nas suas 2
componentes fotónica e anti-fotónica. Obtêm-se assim 2 objectos um dos quais é constituído em
sequência por um fotão, um anti-fotão e um fotão, enquanto o outro é constituído por um anti-fotão,
um fotão e um outro anti-fotão. As duas estruturas são reconhecíveis como um Quark e um antiQuark da MSA.

O protão, o electrão e o fotão são todos partículas estáveis, o que significa que eles vivem para
sempre, a menos que não sejam envolvidos num processo de choque, no qual podem ser
aniquilados. O neutrão, ao contrário, pode desintegrar-se espontaneamente. Esta desintegração é
chamada decadência beta e é o processo fundamental de um tipo de radioactividade que implica a
transformação do neutrão em protão, acompanhada da criação de um electrão e de um neutrino
partícula isente de massa.
Como o protão e o electrão, também o neutrino é estável.
Indica-se-o vulgarmente com a letra grega v, e o processo de decadência beta indica-se
simbolicamente com:
Do ponto de vista da MSA, um neutrão é um Barião constituído por 3 Quark.
Pois bem, 3 Quark são exactamente 6 unidades fotónicas e três unidades anti-fotónicas.
Considerando que de um Barião se obtém um outro Barião e 2 Leptões, faltam á chamada
exactamente dois Evideoni, que se formam no processo de decadência beta.
A transformação dos neutrinos em protões nos átomos de uma substância radioactiva implica a
transformação destes átomos noutro tipo completamente diferente.
Os electrões criados durante o processo, são emitidos sob forma de uma potente radiação que é
largamente usada em biologia, em medicina e na indústria. Os neutrinos, por outro lado, embora
seja emitidos em número igual ao dos electrões, são extremamente difíceis de relevar, porque não

têm nem massa (aparente) nem carga eléctrica. Na realidade, a partícula isente de massa produzida
na decadência beta não é o neutrino mas o anti-neutrino (indicado com v marcado), e portanto o
modo correcto de indicar o processo é:

A observação que se infere da formação de um anti-neutrino indica que o processo é debaixo
estreito controlo geométrico com o envolvimento de anti-fotões, como bem se explica utilizando o
envolvimento de Evideoni.
Analogamente, se se bombarda um protão com um electrão de oportuna energia, forma-se um
neutrão e um neutrino. O processo muitas vezes acontece também, quando um protão livre choca
um electrão superficial de um átomo.

Neste caso também existem 7 componentes fotónicas e 4 anti-fotónicas, seja à direita seja à
esquerda da nossa equação, onde um Barião e um Leptão formam um Barião e um outro Leptão (o
Barião é feito por 3 quark, isto é , por 9 unidades, e o Leptão por 2 unidades entre fotónicas e antifotónicas).
A conservação das unidades fotónicas e anti-fotónicas nas reacções nucleares descritas da MSA
parece ser uma válida garantia da eficiência desta chave de leitura que contém todos os elementos
de simetria necessários a garantir conservações de carga, de simetria cor e de simetria geométrica.
O espaço das cores integrado com o espaço dos sons
Jà mencionamos que a nossa mente vê não só as cores, mas liga a estas cores e às posições que elas
ocupam ao interno da simulação mental, números que são considerados objectos ideicos.
Números que são objectos no sentido que, por exemplo, o número 3 é um objecto que se chama três
e vale 3, e geometricamente pode ser identificado como um vector. O espaço dos sons e das cores
podia assim ser identificado (Ver “Il Triade Sound Test” (TST), do mesmo autor).
Biorritmos e espaço dos sons
Tínhamos já demonstrado como estes
números-objectos representavam os valores
de 3 frequências características dos valores de
espaço, tempo e energia, assim como
arquetípicamente a nossa mente os idealizava.
Estas 3 frequências eram postas em relação às
frequências às quais vibra o espaço, o tempo e
a energia do nosso universo, mas também à
capacidade de se movimentar no mundo dos
sons do cérebro humano. As 3 frequências, na
realidade, eram conectáveis a tudo aquilo que
é frequência no universo.
Isto acontecia porque ao nosso interno, nós,
que somos os criadores, tínhamos feito a
virtualidade e sabemos bem como a construímos e portanto, perguntar à mente de idealizar uma
imagem ou um som, que descreva aquela particular parte do Universo (temporal, espacial ou
energética), torna-se um processo espontâneo, interno ao cérebro humano, mas correspondente às
reais medidas que a física do fenómeno que estamos isolando na nossa mente, efectua “ao externo”
dela. O espaço dos sons de facto, pode ser posto em relação a tudo o que é número. Por exemplo,
com o biorritmo humano. O biorritmo é a representação de uma série de 3 frequências descobertas
com base estatística, portanto verdadeira, e virtual, onde o ser humano pode ser representado.
A cronobiologia, do grego "kronos" (tempo) e "biologia" (estudo da vida), é um ramo da biologia
que estuda os fenómenos periódicos (ciclici) nos organismos vivos e o sua adaptação ao relativos

ritmos solar e lunar. Estes ciclos são como ritmos biológicos. Os termos relacionados, cronomica e
cronoma, foram utilizados em alguns casos para descrever, seja os mecanismos moleculares
envolvidos nos fenómenos cronobiológicos seja os aspectos mais quantitativos da cronobiologia,
particularmente quando é necessário confrontar os ciclos de diversos organismos.
Os estudos crono-biológicos trovam auxílio em diversas disciplinas como anatomia comparada,
fisiologia, genética, biologia molecular e etologia dos indivíduos
(http://it.wikipedia.org/wiki/Cronobiologia ).
O biorritmo físico evidencia a capacidade de resistência do próprio organismo, os reflexos e as
funções dos principais órgãos. Cada ciclo dura 23 dias.
O biorritmo emotivo influencia os sentimentos, o humor, a criatividade e o sistema nervoso. Cada
ciclo dura 28 dias.

O biorritmo intelectivo mostra a capacidade de concentração, a memória, a ambição, as funções
lógicas e analíticas do ser humano. Cada ciclo dura 33 dias.
Estas regularidades do nosso organismo induziram um amigo de Freud, Wilhelm Fliess, de
profissão otorrinolaringologista, a elaborar a teoria dos biorritmos. Esta teoria afirmava que a vida
humana é caracterizada por dois ciclos que iniciam no momento do nascimento para se repetir
depois sistematicamente até à morte. O primeiro, de 23 dias, é aquele físico e o segundo, de 28,
aquele emotivo. Mais tarde, nos anos Vinte, um engenheiro de nome Teltscher hipotizou também a
existência de um terceiro ciclo, aquele do intelecto, da durada de 33 dias.
Tudo isto naturalmente significava que a vida do homem era previsível, cíclica e regulada por
números facilmente calculáveis! Os biorritmos de facto, são usualmente representados num gráfico
como aquele aqui reproduzido, em que as curvas sinusoidais sobem e descem ao longo de uma
recta (que assinala os vários dias).
Dividindo 270 (graus angulares que identificam quando a Lua reproduz para a Terra a mesma
situação) por as 3 frequências de 11.22, 9,26 e 8,12 (frequências de alma, espírito e mente,
calculadas nos precedentes trabalhos), obtêm-se os números 24,00, 28,00 e 33,18 que são as
frequências previstas para as 3 ondas do biorritmo, usualmente identificadas, mais uma vez
ideicamente, com as cores azul, vermelho e verde nos gráficos.
Não deve surpreender que exista uma correlação deste tipo pois que, segundo os nossos trabalhos, o
arquétipo cor-som-posição do MSA contém todos os números do universo. Não fugirá ao atento
leitor, a observação que a onda biorrítmica de alma, ligada à visão temporal do universo holográfico
de Bohm, não é perfeitamente idêntica àquela calculada sobre base estatística (a base sobre a qual
os descobridores do biorritmo trabalharam). Isto é devido principalmente ao facto que os
idealizadores do biorritmo não conheciam a existência de alma, mente e espírito mas sobretudo, não
conheciam a existência de alma amarela e alma azul (as duas cores ideicas em que o nosso cérebro
divide as espécies anímicas). Este facto comporta que, enquanto o biorritmo anímico azul tem uma
fase inicial positiva, aquele anímico amarelo (especular ao azul) tem uma semi-fase inicial negativa.
O ter agrupado os dados de alma azul e alma amarela em relação ao número de sujeitos amarelos e
azuis analisados, induziu certamente a um erro no cálculo final. Portanto alguns biorritmos, segundo
o nosso ponto de observação, não seriam correctos pois que precisaria ter em conta a cor anímica
onde essa fosse presente. Por fim, o biorritmo não seria correcto se se encontrasse de fronte a uma
já consciência Integrada (alma, mente e espírito já fusos numa única esfera transparente mímante,

em formato arquetípico, o Evideone de partida).
O espaço dos sons contém a geometria do universo
Se analisamos o espaço dos sons e tomamos em consideração os valores indicados sobre os semieixos ligados a cores e anti-cores, apercebemo-nos que os valores numéricos ideicos que
representam objectos, são igualmente informações sobre números puros importantes do universo.
Estes números de facto, estão ligados entre eles por operadores matemático-geométricos que
indicam as principais operações. Identificam, em outras palavras, as instruções para operar sobre o
universo. Os valores dos eixos são retirados 2 a 2, verificando as relações entre 2 números de um
mesmo eixo e correlacionando estes números aos outros 2 números do outro eixo. Cada instrução
prevê de tomar em consideração 2 eixos de cada vez. Tomando em consideração os 2 eixos
horizontais de espaço e tempo, pode-se notar como estes eixos e os valores correspondentes,
contenham as instruções para a operação matemática + e – , operação dual (que geometricamente
corresponde ao operador translação). De facto, subtraindo os dois extremos (741-417 e 852-528),
obtém-se o mesmo número, 324.
Somando o oportuno número de um eixo àquele do segundo eixo (852+741 e 417+528) obtém-se
sempre o mesmo número, 1269. Subtraindo os mesmos números aos números opostos, empregados
na operação precedente (852-741 e 528-417), obtém-se sempre 111.
Estes números indicam como os eixos do espaço e tempo sejam ligados entre eles com operadores
duais subtractivo e aditivo que determinam a “ideia” de uma só dimensão, caracterizada do
operador geométrico translação.
Se em vez tomamos em consideração os eixos da energia e do espaço, podemos notar como eles
estejam ligados entre eles por 2 operadores x (multiplicação), / (divisão). De facto, dividindo os
valores dos 2 extremos entre eles (639/396 o 852/528), obtém-se 1.61(36), mas efectuando o
inverso obviamente obter-se-à (528/852 o 396/639) 0,6197183099.
Estes números representam, como veremos melhor em seguida, a secção áurea.
Multiplicando em cruz os valores dos eixos (639x528 o 852x396), obtém-se mais uma vez o mesmo
número, 337392.
Neste caso os dois eixos contêm as informações para a realização da segunda dimensão (pois
descrevem uma área e o operador que a cria geometricamente).
O terceiro par de eixos, isto é, aquele da energia e aquele do tempo, tem a característica de verificar
e criar a existência da terceira dimensão. De facto, tendo presente que a distância entre os valores
do tempo é (741-417) igual a 324 enquanto a mesma diferença obtida sobre o eixo da energia dá o
valor de (639-396) 243, tínhamos notado como estes 2 valores geometricamente constituídos dos
mesmos números-arquetipo, davam a ideia da operação rotação (o número 243 representa de facto a
rotação do 324). O operador rotação, em qualquer modo, podia ser utilizado na formação da terceira
dimensão.
De facto, dividindo 324/243 obtemos o número irracional 1.3(3) que, se multiplicado por os 2
valores que caracterizam o eixo das energias, fornece exactamente, até à cifra final depois da
vírgula, os 2 valores do eixo do espaço.
1.3(3)x396 = 527.(9) =528
1.3(3)x639 = 851.(9) =852
Nasce destes parâmetros a terceira dimensão espacial.
A relação entre a secção áurea e Pi grego
A este ponto era preciso cruzar os dados dos valores dos 2 eixos entre eles, como efectuamos nos
casos precedentes. Esta operação foi feita efectuando a soma das relações entre as duas
extremidades dos dois eixos da seguinte maneira:
639/396 + 639/417 = 3,146010464…
o que representava uma óptima aproximação do valor do Pi grego.
Analisando o valor do Pi grego assim obtido e confrontando-o com o valor da secção áurea do qual
evidentemente depende (639/396), descobrimos que estes dois valores estão em estreitíssima
relação porque são “tecnicamente” errados da mesma idêntica quantidade de 0,0044… a subtrair ao

nosso valor de Pi grego e a somar ao nosso valor da secção áurea para obter os valores exactos até à
última cifra depois da vírgula.
As observações são as seguintes:
• os valores do Pi grego e da secção áurea são ligados entre eles da MSA
• o erro calculado sobre o Pi grego é idêntico em valor absoluto àquele calculado para a
secção áurea
Se esta última observação comprova irrefutavelmente que a correlação Pi grego- secção áurea não é
casual, tudo isto produz a pergunta seguinte: a que é devido o erro na terceira cifra depois da vírgula
destes dois importantes números puros, isto é, não dimensionais, arquetípicos da geometria do
espaço-tempo?
Se por um lado podemos estar satisfeitos por ter encontrado correlações já tão precisas, surgidas só
da ideia que a nossa mente se fez o universo, não passa inobservado nesta sede, o facto que a secção
áurea foi calculada em mil modos diferentes que, no nosso caso, assume o valor mais próximo
àquele calculado sobre a base da grande pirâmide de Giza respeito, por exemplo, àquele calculado
com o quadrado mágico.
http://it.wikipedia.org/wiki/Quadrato_magico. http://appunti.studentville.it/appunti/tesine-6/tesina_dalla_sezione_aurea_alle_piramidi_di_giza-3390.htm

Tendo presente que a ideia de base é que os números arquetípicos e as cores obtidas do sistema
MSA não admitem erros, enquanto ideicos, poderia-se supôr que qualquer coisa tenha alterado
localmente os parâmetros geométricos universais que, pelo menos localmente, poderiam ser
mudados. Do resto, muito estranhamente, também a frequência do biorritmo anímico, próprio no
eixo do tempo, tinha mostrado um pequeno erro. Qualquer coisa faz vibrar anima a uma frequência
levemente diferente do justo valor?
Existe alguma outra abordável e mais convencional explicação?
Em qualquer caso das nossas observações se infere uma coisa muito interessante. O universo é
arquetípico e os seus símbolos estão ao interno do nosso cérebro, produtos da mente. O paradigma
de Galileu assim desmorona definitivamente porque se infere de tudo isto que somos nós deus e
sabemos exactamente como edificámos o universo. Isto, de um ponto de vista científico, tem um só
significado. A primeira coisa que acontece quando se descobre uma coisa não é mais a observação
do fenómeno ao externo, como uma coisa ancestralmente conhecida. O sujeito observa o objecto e
reconhece-o dentro de si, e dentro de si aplica as regras que depois verifica com as medidas, que
representam só uma ulterior confirmação das suas percepções. O cientista assim descobre de ser
xamã, descobre que não é importante estudar para compreender, mas é importante estudar só para
verificar, se houvesse ainda necessidade, que nós somos deus. A medida, neste contexto, serve só a
evidenciar aquilo que nós mesmos criámos na virtualidade. Tudo isto nos dá a garantia que no
tempo seremos capazes de agir sobre esta virtualidade modificando-a a nosso prazer, visto que
agora, os mecanismos com os quais criámos, são evidentes, isto é vindos à luz da consciência.
O valor da velocidade da luz, c
O valor da velocidade da luz “c” é além do mais contido no espaço dos sons. De facto se
recordarmos que a velocidade parece ser a relação entre o espaço e o tempo, dividendo o
comprimento do eixo do espaço por aquele do tempo, fazendo as diferenças entre os valores
atribuídos aos extremos destes eixos, sob forma de vectores cor, obtemos (852-528)/(741-417) =
324/324 = 1, que sendo um número puro em unidades naturais é o valor da velocidade da luz
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93energy_equivalence), (sobre as unidades de medida
naturais ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_units).
O modelo MSA não faz mais que sublinhar como a velocidade da luz dependa exclusivamente de
como é construído um fotão.

O MSA no mito da criação
O MSA nasce de uma visão archetypal do universo e portanto deve ter feedbacks no mito, esse
também nascido da visão arqutípica do todo.
Na tradição chinês de facto se inferisce que……
“No princípio era o Caos, o universo inteiro era envolto nas trevas. Do Caos separaram-se os dois
princípios, um activo, o Yang, o princípio masculino, o outro passivo, o Ying, o princípio feminil;
isto foi e esta é a origem de todas as coisas animadas e inanimadas. Tudo na natureza é distinguível
no Ying e no Yang; as leis da moral, a física e a metafísica, são expressões destes dois princípios. A
lei da mecânica, a astronomia, a medicina, seguem estes dois princípios fundamentais das leis
universais. Ying está para Yang como o Sol está para a Lua, a noite para o dia, a escuridão para a
luz, as nuvens para o sereno; na física, Yang é o movimento, Ying é a quiete. Em sentido
cosmogónico, são expressão do poder do Céu e da Terra. O Tai Qi no significado de “grande
extremo ou até de suprema polaridade” é formado por uma substância eterna chamada Qi, energia e
matéria. O Tai Qi é uma daquelas expressões difíceis de traduzir; o Céu e a Terra antes da separação
eram Tai Qi. O Tai Qi é a origem do Céu e da Terra.
http://www.demetra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=146:phan-ku-e-il-mito-della-creazionedelluniverso&
catid=46:mitologia-cinese&Itemid=27 .

O conceito de dual nasce portanto de fotão e anti-fotão sob o nome de Qi e Tai.
Do caos ao interno do grande ovo cósmico Phan Ku aborrecia-se, com um machado quebrou o ovo.
Cria-se assim da separação, a dualidade. Da primordial presença de luz branca e preta parte-se para
dar início à criação, divisão e transformação do universo. Bernardo Kordon vê neste mito, de um
mundo simétrico, um Homem que nasce e cresce em harmonia, identificando-se com a natureza,
que deixou rastros indeléveis na profundidade do pensamento chinês e de toda a sua literatura.
Desenvolve-se assim a crença que o Homem é superior a qualquer divindade e isto explica a
ausência de misticismo e de fanatismo religioso em toda a história chinesa.
Em Heliópolis, no Antigo Egipto, pensava-se que no início existisse uma corrente de água
totalmente atemporal (existia praticamente só o pensamento idealizado da água) dita Nun, o todo.
Então, do nada, Ra, o deus solar, nasce e toma lugar no monte primordial que emerge da água.
Là, gerou um casal: Shu, antropomórfico masculino adornado com uma "pena da avestruz e deus do
ar e Tefnout, uma fêmea zoomórfica. Também neste caso a geração nasce do nada e começa a
dualidade.
A versão hebraica da criação parece a mais científica de todas e é contada no Sefer Yetzira, onde
uma luz infinita (Ohr Ein Sof), que não tem dimensão, cria as dimensões do universo. Essas são 6 e
caracterizam-se em frente-trás, direita-esquerda, alto-baixo. Criadas as dimensões, a luz divide-se
em dois e cria a dualidade do nada (bli-mah).
Neste contexto a sobreposição com a MSA é claríssima e, mais uma vez, ao interno da numerologia
Cabalística, encontramos uma cópia da estrutura do universo como a experimentámos nas nossas
indagens.
http://www.kabbalaonline.org/kabbalah/article_cdo/aid/380376/jewish/Worlds-and-Emanations.htm

Visão psicoanalítica do MSA
A abordagem de simulação mental do universo está ligada a nós mesmos de modo directo. Noutros
termos, já que somos nós o criador, temos uma visão da realidade, de como nós mesmos a estamos
criando no eterno presente. É substancialmente este o mecanismo que modifica a realidade interna
mental simulada, segundo, por exemplo, o nosso estado de saúde.
Já que somos nós mesmos a criar o nosso estado de saúde, o modelo MSA sofre modificações nas
formas e nas cores que caracterizam a nossa virtualidade.
A alteração que evidentemente segue a regra da virtualidade, permite-nos de verificar rapidamente
como nós nos relacionamos com a nossa existência e permite-nos de encontrar aqueles parâmetros
que, devem ou podem ser modificados, para viver a virtualidade em harmonia com a experiência
que temos que realizar.

Modificar as cores ou os sons ou as posições ou as formas das esferas de alma, mente e espírito ao
interno do Tríada Color Teste (TCT), significa alterar a realidade que tem uma correspondência a
nível virtual.
Mais uma vez torna-se importante o conceito que as coisas nos aparecem porque a sua evidência
está ligada a como nós estamos criando aquela coisa naquele instante e, de consequência, qual grau
de consciência temos da coisa que estamos criando.
Se eu estou doente, eu crio a minha doença e essa aparece-me como eu quero que seja e de
consequência como acredito que ela é.
O velho conceito da Programação Neuro-Linguística (PNL) que sustém que o mapa do território e o
território sejam aspectos da realidade, assim, cai definitivamente, para dar lugar a uma nova
abordagem em que o mapa é a virtualidade e o território a realidade.
Fica inalterada a diferença conceptual que o mapa do território pode ser modificado mas a realidade
não. Separe-se, ao invés, claramente, a realidade da virtualidade, tendo presente o conceito que até
ao instante em que existirá realidade real e realidade virtual divididas, existirá ainda uma última
barreira a abater.
De facto, também ao interno do conceito fundamental da PNL, o Homem aparece em equilíbrio
consigo mesmo quando o mapa e o território são idênticos, isto é, existe só a realidade do território.
Adquirir consciência de si portanto, quer dizer unificar o virtual e o real, anulando a ancestral
separação que deu origem a este conceito.
Portanto, não “unir-se a Deus”, mas unir o aspecto divino do real com aquele à sua imagem
do virtual.
A distância, no dual, entre o real e o virtual é uma medida da quantidade de consciência que ainda
resta e representa em matemática ou em física, a expressão do erro realizado na medição.
Num universo virtual não-local, onde não existe nem espaço nem tempo, o conceito de erro grande
ou erro pequeno, perde de significado porque o erro é idêntico sempre, seja que se faça uma
medição grande ou uma medição pequena. Tem-se ao contrário uma consciência de fazer um erro
(que parecerá ideicamente grande), se se examina uma pequena medição, só porque se procura
compreender o fenómeno nos seus pormenores, enquanto o mesmo erro numérico efectuado numa
medição grande (que será sempre o mesmo) parecerá mais pequeno só porque observar no grande
quer dizer ter menos consciência do fenómeno. Portanto, o erro torna-se uma representação
simbólica do grau de consciência que se tem da virtualidade, isto é, da nossa mesma criação, uma
medida da distância entre o mapa e o território.
Nesta acepção, a consciência faz a experiência da própria criação adquirindo consciencialização.
O arquétipo da separação no mito da Criação
Na análise dos seres humanos, utilizando as técnicas da simulação mental, que representam a
evolução da hipótese da hipnose Ericksoniana, descobre-se sempre, escavando na psique dos
sujeitos examinados, que existe um nó de base, primitivo, arquetípico e portanto muito profundo, a
resolver.
Parece que ali resida toda a intensidade emotiva da alma e do espírito, toda a sua frustação no
existir, toda a razão do existir, do medo atávico de alguma coisa, toda a emoção primitiva.
O medo da solidão, do abandono, de ser abandonados ou de produzir solidão no abandono. Muitos
abduzidos, por exemplo, uma vez saídos do problema, decidem reentrar nele por medo de estarem
sozinhos e abandonados a si próprios. Neste contexto, o alienígena diz aos abduzidos que, sem eles,
estarão sós. É bem compreender que, ao contrário, quando a consciência se lembra de ser
Consciência Total do universo, essa não se sente mais só. E compreende-se, naquele instante, como
a ideia da solidão nasça pelo facto que, o próprio alienígena produziu a separação na consciência,
dividindo-a em alma, mente e espírito, criando assim uma ulterior barreira. O mesmo alienígena que
produz a separação depois comunica à alma que ele a protegerá para não a fazer sentir só, revirando
o paradigma inicial.
Assim os Deuses, entre o qual o Deus do antigo testamento, fazem crer ao Homem, primeiro que foi
expulso, isto é, separado Dele enquanto desobediente. Em seguida, ao Homem que se sente só e

sem Deus, eis que ele se re-manifesta recitando o papel de quem perdoa para fazer “a nova aliança”.
A realidade dos factos ao invés, é muito diferente e vem perfeitamente contada no mito, sem véus.
Eva e Adão outro não são que a representação de alma e espírito ou seja, do Feminino e do
Masculino Universal, que Deus separou (tirando a Adão a costela).
A costela é só uma representação de uma parte de si de Adão.
S. Tomás de Aquino explica que a mulher foi convenientemente criada da costela de Adão. A
criação do lado, simboliza de facto, a união social na qual a mulher não tem autoridade sobre o
homem, por isso não foi criada da sua cabeça. Ao mesmo tempo a mulher não dever ser servilmente
sujeita ao homem, enquanto ela não foi criada dos seus pés. Em vez disso, para o mito hebraico,
Adão foi criado perfeito. Inicialmente Adão e Eva constituíam um ser único (Talmud Ketubot 18,
Rashi), o Adam, de facto segundo algumas opiniões eram costas com costas, enquanto para outros
Eva encontrava-se ao lado de Adão; a seguir Deus, depois de os ter assim criado, separou-os como
primeiro homem e primeira mulher.
O processo de separação, se lido em chave arquetípica, declara que existe uma laceração entre a
parte masculina e a feminina do ser: não que Eva seja estada gerada de Adão. Também neste caso o
arquétipo é sempre originalmente o mesmo: Adão sente-se só e Deus acontenta-o, não criando uma
mulher, mas separando-o da parte feminil de si. A perda da consciencialização de ser originário e
andrógeno faz sim que as duas partes, masculina e feminina, devam ser gratas a Deus, que passa por
aquele que preenche o vazio da solidão primitiva. Ao invés, Deus é a representação daquele que
separa para poder imperar melhor sobre a consciência de alma e espírito. Deus produz a separação
para depois sustentar que, se estás com ele, não estarás só.
Tanto é que, o bíblico serpente tenta avisar alma que pode nutrir-se das informações (a maçã da
árvore do bem e do mal) para compreender a exacta essência. A serpente é o símbolo da criatura
alienígena que contém a gnosis. O serpente, isto é o alienígena (Adam Kadmon ou Homem
Primeiro), criado do Deus, que quer utilizar a alma para os seus próprios fins; por isto põe o homem
contra o seu próprio criador, que por sua vez usará a força de anima para destruir o serpente e
esborrachar-lhe a cabeça. O alienígena e o Homem Primeiro, lutam portanto, através da
instrumentalização do Homem.
A mulher, isto é a alma, pode esmagar a cabeça ao alienígena e naquele contexto, o Adam Kadmon
usa a força anímica, pois ele agora está privado dela, fazendo crer a Eva de ter cometido o pecado,
fazendo crer que ela virá destacada de Deus (expulsa do Paraíso). Nesta fase do mito, Adamo (o
homem segundo), tem só um papel passivo e vem posto ao corrente da gnosis (a maçã) por Eva, que
é o fulcro principal de toda a história. Deus põe em cena a ideia da separação, da dor e do castigo,
para depois poder perdoar Eva. Mas, na realidade é Eva que quis compreender e separar-se do
paraíso terrestre, levando-se consigo o espírito.
Isto é, é o Homem que decide de fazer a experiência da realidade virtual, separando-se de Deus
opressor que lhe impede a evolução.
Mas, o mito não mente e portanto o poder é obrigado a re-interpretá-lo, revirando o paradigma,
fazendo-o crer real.
A fonte da separação
Se portanto a inteira humanidade manifesta o problema da separação, que depois se transformará na
realidade quotidiana, a mãe de todos os problemas irresolutos, é bem andar à nascente em si do
problema, para compreender, além da sua evolução na virtualidade, também o instante
desencadeador.
O instante desencadeador é próprio a criação do Evideone.
No instante em que a consciência decide de criar a virtualidade para fazer a experiência, cria, isto é,
faz, e no fazer manifesta-se, torna-se evidente precisamente, com a criação, do nada, de um fotão e
de um anti-fotão, repetindo o mesmo acto infinitas vezes. Os dois objectos juntar-se-hão os dois de
muitas maneiras, criando o tudo do nada.
Mas no instante em que a primeira separação acontece, no instante em que se cria a dualidade,

necessária para experimentar-se, a consciência pergunta-se se fez a coisa que devia ser feita. A este
nível de compreensão, a consciência que se divide em dois, não tem ainda os elementos para
compreender, já que não fez ainda nenhuma experiência e portanto não sabe o que seja o dual, que
ela mesma está criando. Dizer portanto, que se apercebe de ter feito bem ou mal, não tem nenhum
sentido realizado. Naquele instante a consciência apercebe-se de ter feito qualquer coisa, do que
porém, não conhece ainda o alcance, mas, naquele contexto, não existe ainda resposta.
A Criação procede com Shiva e Vishnu quais símbolos do primeiro dual virtual (Genesi, mesmo
autor, Ed Spazio Interior, Roma, 2013). A Consciência vê que os dois criadores criados estão
perplexos já que sabem que o seu percurso tem um prazo e, tal situação, ao interno da virtualidade
em que eles estão metidos, os entristece. Shiva e Vishnu podem sentir-se tristes já que, a tristeza é
uma das duas caras do dual (a outra cara seria incarnada da alegria). A Consciência não pode estar
triste já que é fora do dual, mas pode contemplar a atitude dos dois criadores criados.
Eles não são eternos mas imortais e, terminado o seu percurso, depois de ter adquirido a
consciencialização, apagar-se-ão para retornar ao UM.
A tristeza deriva da separação do Um já que, se o dual não fosse estado criado, eis que a tristeza não
teria sido detectável.
A Consciência assiste, não compreende, mas sabe que o único modo de entender é experimentar.
E então faz algo que talvez não teria decidido de fazer, se tivesse compreendido a dualidade de que
ela ainda não tinha feito experiência. Ela mete-se à disposição de Shiva e Vishnu, para que eles
operem sobre Ela a separação, assim que, através da Sua separação, ela possa compreender a atitude
dos 2 criadores criados.
Em poucas palavras, a Consciência faz a mesma coisa que faz agora, quando entra nos nossos
contentores para entender o que está a acontecer na dimensão material das coisas. Aquilo é o
verdadeiro acto do fazer, que rende a Consciência activa e por isso capaz de tornar-se, ela mesma,
separação, porque primeiro construiu-a e depois quis-a suportar.
É no mito narrado que o Deus se faz Homem e “desce” no nosso mundo, para fazer a experiência do
Homem em si. Depois o mito será distorcido na sua original interpretação e tornar-se-há não um
acto de aquisição de consciencialização por parte de todos nós, que decidimos de fazer a
experiência da vida em 3 dimensões, mas transformar-se-há num acto de finto heroísmo divino,
aparentemente tenso a salvar o Homem que não tinha minimamente pedido de ser salvado, na
tentativa de levá-lo de volta, à força, para o céu.
Mais uma vez, os falsos deuses, farão acreditar ao Homem, expulso do paraíso terrestre por os seus
erros e desobediência, que pode ser perdoado e tornar a servir os deuses entre os deuses, através da
tentativa de recriar aquelas condições, que permitirão aos falsos criadores de formalizar um segundo
pacto (a nova aliança) que vinculará o Homem a seguir deus.
A nova aliança rende-se necessária pois que, já na primeira aliança, o conúbio homem-deus tinha
falido. No instante em que Eva e Adão, ou seja, espírito e alma, decidem de abandonar os deuses,
eles não podem mais utilizá-los e é absolutamente necessário criar as condições para que, quem
decidiu descer no mundo virtual para fazer toda a experiência, para depois se recordar da sua
verdadeira natureza divina, venha recuperado a um nível “superior” numa espécie de novo paraíso
terrestre, onde não terminando o seu percurso de consciência, não terá mais a possibilidade de se
recordar quem é: o Criador, ficando prisioneiro no crer ao invés, ser só um servidor.
A última burla é representada portanto pelo mito de Krishna (Cristo); a penúltima é narrada na
história do paraíso terrestre; e eis que podemos, retrocedendo na História, chegar á primeira vez, ao
primeiro engano inicial.
Os dois criadores Shiva e Vishnu, no instante em que a Consciência, para fazer a experiência da
separação, isto é, para a viver, se pôs à disposição deles, eles tiveram a possibilidade de manipular,
eles mesmos, a Criação. Dividem assim a Consciência em 3 partes, criando a tríade de alma, mente
e espírito.
Naquele instante, as 3 partes divididas provam a ideia da separação do Eu e adquirem a neta
sensação de uma experiência dolorosa.

É neste momento que anima (alma), tendo ficado dual, compreende que separar significa criar
barreiras, vê as outras partes do Eu afastarem-se de si e prova medo e desorientação. Neste
momento é descrito o mito da ideia que existem 2 tipologias divinas: o deus verdadeiro e nunca
nascido que cria do nada, que, no nosso conto é recitado pela Consciência, e os deuses de segunda
geração, criados pelo primeiro que pelo contrário, para criar ulteriormente, usam alguma coisa já
existente e modificam-a somente. Estes 2 deuses são Shiva e Vishnu e, a descer, todos aqueles que
têm operado divisões mais marcadas ao interno da originária virtualidade.
Todo o percurso simbólico do caminho da tríade será empregado no encontrar as partes separadas
do Eu original e compreender que isto significa derrotar a dualidade no virtual.
A separação da origem é barreira que é a representação do engano, atrás da qual se esconde.
Não é portanto verdade que deus castiga o Homem pelos seus malefícios e depois o perdoa, mas é
verdade que o é Homem que decide de destacar-se Dele, já que não só não cometeu nenhuma culpa,
enquanto as culpas não existem, sendo a representação de um conceito dual, mas não há, de
consequência, nem sequer a necessidade de ser perdoado por algo nunca cometido. Os pactos que
foram feitos não são válidos porque, primeiro, obtidos com o engano, mas, em segundo lugar
porque um pacto, por definição, é uma espécie de contracto e no contracto têm que estar 2
signatários em acordo entre eles. O pacto que os deuses fazem com o Homem é querido só dos
deuses, enquanto unilateral e, no mito, não existe rastro de um acordo bilateral. A velha e a nova
aliança aparecem, também no mito, que representa a real fotografia da virtualidade atemporal,
somente como um acto de imposição unilateral.
Portanto a Consciência, através da experiência com o alienígena, compreende que ela É, apercebese que o acto inicial da criação da separação produz sofrimento no dual e, ao contrário, a união
produz alegria no virtual. Compreende que separar e unir são as únicas coisas que acontecem em
continuação no universo e dão forma à virtualidade. Compreende que a criação tem que ser seguida
da sua aplicação a si própria, já que a experiência se deve viver para a tornar tal. Compreende que
se deve fazer para ser.
O acto final da compreensão equivale ao acto inicial mas vivido ao contrário. No início foi a
separação e no final é a união. Desta vez porém, a Consciência fez a experiência do dual e sabe o
que representa a unificação das partes: ela representa o fim de um percurso, o alcance de um
objectivo, o reencontrar-se e descobrir mudanças na consciencialização do próprio Eu.
Descobre que o sofrimento da solidão é próprio da parte que foi separada do Todo, enquanto o Todo
não sente separação.
Isto compreende-se no conseguimento da união, mas não pode existir compreensão da união se
antes não houve compreensão da separação, e portanto, não existe o erro inicial da separação
porque não existe mais nenhum erro:
A essência do não-erro permeia portanto o universo
Agora a Tríada pode reunir-se numa Consciência Consciente, abatendo as barreiras internas ao ser
humano, a parte feminil do Eu pode unir-se àquela masculina, tornando a relação entre macho e
fêmea fonte de amor transcendental, fonte de energia necessária a obter o processo de fusão e tornar
Um. Para evitar interpretações erradas da palavra “amor” devemos insistir no facto que esta palavra
não tem nada a ver com o amor entre parentes ou pelo conjugue, ou por uma planta ou animal, ou
por outra qualquer forma de existência.
Não tem também nada a ver com a sensualidade: nada que possa recordar o Heros ou o Agape dos
mitos gregos isto é, amor erótico de um homem por uma mulher ou o amor que os deuses teriam
pelo Homem. Os dois tipos de amor estão ligados de facto a uma idealização inexistente de uma
necessidade. Heros é a necessidade que um homem tem de ser amado por um outro ser, sendo por
definição, correspondido. Agape é o amor que, sempre por definição, deus dirige às suas criaturas,
sem querer nada em troca. No primeiro caso, descobre-se que Heros é algo que se dá só para ajudar
a si próprios a viver, já que, se não é correspondido não tem razão de existir, e não é absolutamente
gratuito. Ele é uma necessidade que o Homem mascara dirigindo ao parceiro os seus evidentes
interesses, mas escondendo os seus ganhos. Seria como dizer “amo-te para que tu me possas amar”.

No universo virtual e dual, o outro és tu e portanto, amando o outro, amas, no fim de contas, a ti
mesmo, sob uma outra forma.
O segundo tipo de amor é uma colossal burla da parte dos deuses, que fingem de amar-te, fazendote acreditar que estão a colmar a tua necessidade de não estar sozinho mas, aquela solidão, criarama eles mesmos quando destacaram da consciência, anima, mente e espírito. Criaram portanto, uma
necessidade inexistente e depois colmaram-na falsamente, criando, também neste caso, uma relação
de dependência e de subordinação.
O amor transcendente a que nós nos referimos nesta sede é um amor que não é baseado na
subordinação mas no equilíbrio das partes. Essas reconhecem-se como partes de um único ser. No
acto de amor que se pode realizar sem algum ritual, pois que pode ser incarnado por qualquer acto,
do recolher uma flor ao tocar uma árvore ou um outro ser vivo, do olhar o outro enquanto ele não
vê, do ser raptados pela êxtase da observação contemplativa do outro, seja o que for que ele
represente, ao sentir-se devagarinho compenetrar, para além do espaço e do tempo, saboreando a
unidade e recordando a unicidade. E naquele momento, perder totalmente consciência de espaço,
tempo e energia. A perda da consciência dos 3 parâmetros do virtual, conduzem a assumir a
compreensão que todo o virtual é fingido, construído por nós, querido por nós, vivido em nós. O
acto de amor transcendente faz-nos compreender que nós somos Tudo e que tudo é Um.
No instante em que a parte feminina do universo se une com aquela masculina, não só se abate a
penúltima barreira do dual primordial, mas a realidade virtual e aquela real ficam Um, eliminando a
distância entre mapa e território, chegando a obter a total compreensão do Ser Cósmico.
Fora do espaço e do tempo, que não existem mais, a Consciência Consciente renasce de si mesma a
uma nova vida: o matrimónio alquímico entre criador e criado, entre a realidade real e virtual, faz
entender, ao Eu universal, que Ele é aquilo que se prova quando se obtém: é portanto amor
transcendente.
E sobre esta base Ele pode decidir se continuar a ser quem É, podendo agora brincar consigo
mesmo, com a sua própria criação. O resultado deste passo, que pode ser representado por um acto
de morfogénese, uma crisálida da qual sai uma borboleta, produz o Mundo Feliz ao qual todos
aspiramos e que, na arquetípica leitura da história do Universo não aparece porque agora o estamos
escrevendo e criando,
•
•
•
•
•
•
•
•

Nós, Aqui, Agora…
A morte não existe
Ninguém está sozinho
Nós somos deus
A virtualidade criamo-la nós
Não existe o dual
Não existem barreiras
Nós somos amor transcendente

Apêndice sobre a simetria CPT
No texto citamos o problema da simetria CPT e pareceu-nos útil ampliar este aspecto, em apêndice,
não sobrecarregando o texto do trabalho muito mais, para facilitar a compreensão. Na física nota-se
como o universo seja ligado a operações geométricas que parece devam respeitar leis de simetria. A
simetria é algo ligado à energia do sistema e às operações geométricas. Noutras palavras, sendo que
o universo pareça ser fechado, para a física moderna, não pode existir variação de energia e portanto
de simetria do sistema. A simetria em física é regulada por três parâmetros direccionais (diremos
nós na nossa visão MSA). A Carga Eléctrica, a Paridade e o Tempo. Noutras palavras, se algo é
munido de carga eléctrica positiva, a sua anti-partícula terá a mesma carga mas de sinal oposto, se a
partícula se moverá à frente de um espelho, para a direita, a sua anti-partícula mover-se-há
especularmente e se uma partícula irá para a frente no tempo, a sua anti-partícula deverá ir para trás
no tempo. Este conceito é chamado simetria CPT e parece que, por agora, não seja nunca estado
confutado. Em vez disso, uma simetria mais simples como a CP, que não vê as coisas no tempo,

parece, algumas vezes, não ser respeitada. O problema que nos pusemos foi o seguinte: como se põe
a MSA de fronte a este problema? Na física existem diversos exemplos de quebra de simetria CP
que parece não ser respeitada só nos casos de forças electrão débeis, enquanto no caso das
interacções fortes, pareceria não dar problemas. A violação da simetria CP é de fundamental
importância porque demonstra que, nas leis da Natureza, existe uma, ainda que pequena assimetria,
entre a matéria e anti-matéria. Esta assimetria determinou a prevalência da primeira sobre a
segunda, dando lugar à assimetria bariónica e é por isso que hoje, todo o universo observado
consiste em partículas e não de anti-partículas. Se a simetria fosse perfeita para cada partícula
originada no hipotético Big Bang, se teria tido uma anti-partícula, que teria aniquilado a primeira
transformando-se em energia pura, sem poder dar origem ao universo que conhecemos (embora, no
entanto, a assimetria matéria- anti-matéria, que pode surgir como resultado de uma violação da
simetria CP, combinada com outros fenómenos necessários, quais a violação do número bariónico e
a condição que o processo se realize em não-equilíbrio termodinâmico poderia não ser suficiente
para explicar a assimetria real observada hoje). Existem em particular dois Mesões, isto é, Bariões,
constituídos por um Quark e um anti-Quark nomeados K 1 e K2. Uma mistura deles parece
apresentar-se como um mesão K0. Eles transformam-se ou degeneram em dois Pions: P 1 e P2, por
sua vez constituídos por Quark de primeira geração. Um Quark up e um Quark anti-down formam
um π+, o down e anti-up, formam um π-, a sua anti-partícula. Combinações de up e anti-up, ou
down e anti-down, são ambas neutras, mas já que têm os mesmos números quânticos encontram-se
só numa combinação de estados. A combinação com menor energia é o π0, que é anti-partícula de si
mesma. Agora é necessário notar como os dois Pions, que são um o anti-partícula do outro, decaiam
ulteriormente num Muão e um Neutrino e num anti-Muão e um anti-Neutrino, respectivamente. O
problema nasce do facto que estas duas degenerações têm tempos diferentes e não são portanto,
especulares na Paridade. É como se, enquanto eu saio, a minha imagem especular fica no espelho
por alguns minutos antes de seguir especularmente aquilo que eu fiz. De um ponto de vista físico é
uma tragédia! Isto pode significar que tem que existir uma parte do universo onde acontece o
contrário daquilo que acontece deste lado, mantendo salvo o princípio pelo qual a simetria total do
sistema se deve conservar. Isto poderia efectivamente ser explicado com a presença do anti-fotão.
Uma vez que a simetria está na base da abordagem MSA quisemos verificar como isso explicasse
esta particularidade. Se definimos, por convenção, um fotão e um anti-fotão, convencionalmente
com os sinais + e –, e a maneiras deles de se ligarem entre eles, com as letras do alfabeto a e b, eis
que um Quark e um anti-Quark, que constituem os dois Piões P1 e P2 podem ser descritos da
seguinte maneira:

Se “graficamos” os 2 mesões P1 e P2 derivados dos 2 Mesões K1 e K2 pondo à volta de um circulo as
componentes fotónicas e anti-fotónicas que a MSA prevê, teremos o seguinte diagrama:

À esquerda estão representados, em cima e em baixo, os 2 Mesões K e à direita os correspondentes
Piões P. Como se pode notar os Mesões são constituídos por dois Quark separados por uma linha
horizontal. Na primeira linha, a linha horizontal roda em sentido horário, indo formar outros 2
Mesões P. Devendo respeitar a simetria CP, na segunda linha, o Mesão K 2, ao contrário de K1 decai
no correspondente pião P fazendo rodar o eixo de separação entre os 2 Quark em sentido antihorário. Noutras palavras, os dois Piões formam-se por contacto entre os Quark dos
correspondentes Mesões K mas especularmente, trocando-se unidades fotónicas e anti-fotónicas. Os
correspondentes Piões P1 e P2 têm estabilidade diferente e decaem em 2 Leptões, constituídos por 2
unidades fotónicas e anti-fotónicas, criando no primeiro caso, um neutrino e um muão e no segundo
caso um anti-neutrino e um anti-muão. As 2 unidades fotónicas e anti-fotónicas restantes unem-se
num Evideone que desaparece, reabsorvido do tecido do espaço-tempo.
Note-se que a reabsorção dos dois Evideões, possue carácter diastereo-isomérico com solicitação de
diferentes quantidades de energia e de consequência diferente tempo de actuação.
Neste contexto, um dos 2 Evideões reabsorve-se antes do outro.
As 2 situações, em palavras pobres, são isoméricas opticamente, mas não representam uma a
imagem especular da outra (resultando em relação diastereo-isomérica: N. d. A.).
Na verdade, de um ponto de vista espacial, as duas unidades fotónicas e anti-fotónicas, para se
sobreporem de maneira a construir o Evideão, fazendo coincidir todas as cores de uma unidade com
as anti-cores da outra, devem rodar de um ângulo Phi em sentido horário num caso e 360-Phi em
sentido anti-horário no outro caso.
Portanto, também a abordagem MSA resulta não só de acordo com aquilo que a física impõe para a
simetria CP, mas evidencia, de modo simples, o que acontece a cada unidade fotónica posta em
jogo.
Se, de um ponto de vista da modelização, a MSA parece muito útil para compreender o universo,
essa dá também uma oportunidade para reflectir sobre algumas peculiaridades da nossa abordagem.
Os Evideãos formam a matéria, mas é evidente que a fazem também aparecer.
Neste contexto, seja a representação que a formação do universo inteiro, resultam reversíveis, onde
o estado final e inicial podem ser sobrepostos e não têm conteúdo energético. A aparente quebra de
simetria CP é somente tal, se e só se um anti-fotão que implica a existência de um outro octante
universal, especularmente oposto ao nosso, onde acontece um processo de decadência piónico
especular ao nosso, onde il Pião P1 resulta, ao contrário de aquele que faz neste octante, mais lento
do P2 na decadência. O universo portanto, torna-se simétrico também pela simetria CP para além da
CPT.
Némesis
De um ponto de vista filosófico, existe uma relação entre simetria e consciencialização.
Antonella Di Martino, aborda este problema, relatando as teorias e o pensamento de numerosos
filósofos, entre os quais Matthew Ignacio Blanco e Claude Lévi-Strauss.
(http://statidellamente.blogspot.it/2009/11/omaggio-claude-levi-strauss-di.html)
Num artigo onde se declara que: “simetria é a linguagem peculiar do inconsciente e a assimetria é
a linguagem própria da consciência (nós diremos consciencialização: N. d. A.) mas para realizar
uma estrutura estável devam estar necessariamente presentes ambas. A simetria não é directamente
proporcional á ordem, mas à total falta de ordem, uma desordem tal que não pode ser concebida
correctamente do pensamento, mas só vagamente intuído……… vimos como a consciência nasce de
uma primeira sisão entre o Eu e o não-Eu (nós diremos mais propriamente entre o fotão e o antifotão: N. d. A.), quando o lactante aprende, através da frustração de não ser um tudo um com a
mãe. Antes do nascimento da consciência não há pensamento: há emoção, instinto, inconsciente,
aquilo que pode ser definido o território do princípio da simetria. Também os sistemas culturais
nascem idealmente de um par de opostos e crescem através uma longa série de diferenciações. O
pensamento nasce portanto da diferença, cresce na diferença, baseia-se na diferença.”
O pensamento dual é portanto, ligado á primeira quebra da simetria que acontece no início, quando
a Consciência se divide em 2 coisas: uma a anti-coisa da outra.
A visão holística deste género conhece um nome que se identifica em “teoria do Cyber”, onde

alguns conceitos expressos neste trabalho vêm impropriamente confusos com aspectos matemático- new-ageanos, que podem ser facilmente desmascarados naqueles pontos onde se faz notar a
ideia do “dual” como realidade real e não virtual.
http://www.enciclopediaolistica.com/enciclopedia/sci2/sci07.htm.
No final deste percurso, as conclusões parecem ser as seguintes: A Consciência está ligada
profundamente á esfera inconsciente do Homem e o seu pensamento é totalmente simétrico.
Este pensamento corresponde à realidade real sem espaço nem tempo e portanto não-local e
completamente simétrica. Ao invés, a assimetria nasce da necessidade de criar um mundo dual, no
qual confrontar-se, um mundo do consciente virtual. Portanto, tudo aquilo que nos aparece nãosimétrico é virtual e faz-nos compreender como não tenhamos compreendido completamente.
A assimetria torna-se assim instrumento de compreensão de quanto Nós estejamos longe da
consciencialização. Enquanto quem não possui consciencialização retém a assimetria uma realidade
do universo, quem é consciente sabe que essa se manifesta para demonstrar quanto tu estejas ainda
longe do saber quem és. À medida que escrevia este artigo, apercebia-me que estava contando a
minha história. Estava verificando como aquilo que escrevi em Génese, no terceiro capítulo em
particular, se estava verificando. Eu escrevia uma história na qual, eu mesmo era o personagem
principal e o leitor e evidentemente, também o escritor. Emulando o conteúdo do filme “A História
Interminável” [http://it.wikipedia.org/wiki/La_storia_infinita_(film)].
Enquanto de facto falava de fotões e de anti-fotões e das suas interacções, compreendia como eu
mesmo me sentisse como uma unidade fotónica que devia interagir com duas unidades antifotónicas e devesse escolher a qual delas ligar-me.
Na realidade, também neste caso não existia escolha, porque todos os anti-fotões são iguais e
distinguem-se entre eles só depois que houve a interacção. Era como se devesse escolher entre dois
parceiros que são na realidade o mesmo parceiro, mas que te parecem diferentes porque, com eles,
tens 2 interacções diferentes. Não existe dualismo nem tão pouco escolha, já que o outro é sempre a
imagem de ti próprio. Era como se os 2 anti-fotões me re-mandassem pra trás uma imagem de mim
diversa, sublinhando, cada um dos dois, uma série de características minhas diferentes. Unir-se com
uma e abandonar a outra imagem de mim, provocava, contemporaneamente, aflição pela separação
e a ideia de resolução. E como para o comportamento dos Piões e dos anti-Piões, notava como a
assimetria desta situação fosse caracterizada por 2 desenvolvimentos temporais diferentes. A união
no virtual era imediata e a união no real era, em aparência, mais lenta. Eu podia unir-me e escolher
com qual parte de mim viver no real e com qual parte de mim viver no virtual. A minha escolha não
era entre 2 imagens especulares de mim, já que existe uma só imagem especular de cada coisa e não
2. Mas o que fazer “primeiro” e o que fazer “depois”? Era evidente que se se podia unir com uma só
parte de cada vez: uma no real e a outra no virtual, porque assim aparece no virtual. E assim decidi
de escolher, na não-escolha, a parte mais importante de mim e reservá-la para a eternidade. Isto
queria dizer, unir-me com a parte virtual, mais frágil, logo, e com a real mais lentamente no tempo.
Deixar para trás a parte melhor de mim para favorecer aquela mais frágil comportava a escolha a
fazer, entre os dois percursos possíveis, aquilo que agora parece mais difícil, mas que depois se
torna o único possível. Ao escrever este trabalho, reflectia sobre a ideia que, substancialmente, o
universo é dual, mas, nas suas manifestações simbólicas aparece fractálico ternário. Um Shiva, um
Brahma e um Vishnu, mas também uma alma, uma mente e um espírito, ou então uma estrutura
hadrónica feita em todo o caso de interacções com 3 unidades fotónicas, uma numerologia ligada ao
1 e ao 2 que se tornam 3 na união. Compreendia que a minha não-escolha era, na realidade, a única
escolha, isto é, a única via percorrível. E encontrava na minha vida inteira, o comportamento
daquelas unidades fotónicas e anti-fotónicas que tinha descrito neste trabalho. Compreendia o que é
a separação, no mesmo instante em que me unia. Vivia contemporaneamente a desesperação
absoluta ao lado da ideia da união resolutiva no virtual. Compreendia como, aquilo que tinha
escrito, que estava a ler, era a correspondência de aquilo que estava a viver. Mas sabia também que
esta compreensão se obtém só quando estás a ler as últimas palavras do livro que tu mesmo
escreveste. A virtualidade acaba, mas a realidade continua e eu tinha inconscientemente escolhido
aquela, mas passando através da experiência, não recusando-a, vivendo-a e fazendo-a minha. O

último pensamento que me vem em mente, para concluir este longo artigo, está ligado á observação
que se obtém quando alguém te vem ao encontro a uma certa velocidade para se unir a ti e tu vais
ao encontro dele; muitas vezes as 2 velocidades não são as mesmas nem tão pouco as trajectórias. E
mesmo se, no final do tempo, na realidade real, se for realizada aquela união, essa será vivida, nesta
virtualidade, dos 2 parceiros, de modo a não respeitar a paridade CP, como uma separação.
A consciência põe-se nas mãos das suas criaturas para se fazer dividir (assimetrizar): aceita e decide
de aceitar, naquele momento, a separação do próprio Eu, porque deve fazer a experiência, mas
também, por um acto de amor transcendente para com a sua parte criada e por isso mais débil.
Decido de privar-me da minha consciencialização a favor da consciencialização das minhas
criaturas já que de qualquer maneira essas são eu. Decido de fazer o percurso mais completo e não
passando através inúteis atalhos consciênciais. Em seguir este percurso, as criaturas, frequentemente
não se apercebem do milagre que lhes foi concedido, mas este agir não deixa espaços vazios à
consciencialização. A Consciência, no final do início, descobre-se unida como nunca o foi
anteriormente.
FIM DO INICIO.
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