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Cuvânt înainte

Această carte este rodul muncii mele, în răstimp, vreme de
peste trei ani, urmărind unele idei pe care le-am avut întâi în
gimnaziu, apoi în liceu şi după terminarea facultăţilor.
Pentru mine a fost o adevărată piatră filosofală, găsită cu
oarecare dificultate, dar şi cu multă bucurie.
Unele idei ştiu că se cunosc, totuşi nu am întâlnit cărţi scrise
despre acestea. Eu am emis propriul meu punct de vedere, şi cer
scuze dacă am “furat”ideile altora, fără de voie.
Este vorba de o teorie a logicii, de aplicaţii geometrice
legate de concurenţă, precum şi de o problemă celebră de teoria
numerelor, nedemonstrată decât relativ recent, prin mijloace
extrem de sofisticate, pe care probabil că nu le voi studia
niciodată. De asemenea am abordat şi două din numeroasele
paradoxuri logice, cel al lui Russell, şi cel al mincinosului.
Este în mod cert o carte necizelată, pot încă mult să o
aprofundez, dar o las în această formă, deocamdată, deoarece
consider că multe din ideile din ea sunt corecte. Oricum, pe
măsură ce voi avansa în concepţii, o voi completa.
Sper că ce am scris este cât de cât corect, urez lectură
plăcută cititorilor, multă sănătate şi … Doamne-ajută!
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Cap .1. Universul minţii umane. Drumul spre centru

Este imposibil să epuizez acest subiect şi chiar să mă situez
în proximitatea adevărului teologic absolut, însă, în cele ce
urmează, voi elabora un model al universului existenţial şi
cognoscibil, aşa cum el apare minţii mele, cu cunoştinţele pe care
le-am înţeles până în prezent.
Acceptând un punct de vedere cu mintea în centru, care
plăsmuieşte mereu idei şi apoi le combină, dând naştere la diverse
teorii, am accepta, implicit, un univers cu variaţie de masă şi de
energie ideatică, neidentic cu sine de la un moment la altul. În
acest fel, dacă într-o teoremă nou demonstrată acceptăm că s-au
înglobat noi idei faţă de ipoteza sa, am accepta că nici o teorie nu
e echivalentă cu sistemul ei de axiome, în concluzie nu am putea
afirma nimic, despre nimic. Subliniez, fără însă a detalia, că e
vorba de o echivalenţă logică, deci având logica umană ca
fundament al deducţiei. Desenul ce urmează are caracter de
schemă mnemotehnică şi e foarte posibil să fie greşit, analizat mai
în profunzime. Însă ideile ce se desprind din el sunt corecte.
Omul pendulează, e o punte între universul vizibil, în care
trăieşte, şi universul invizibil. În inima omului se află Dumnezeu,
care, în acelaşi timp, umple întreg universul sensibil, nu doar îl
înconjură. De obicei, minţile oamenilor sunt între sfera sensibilă şi
sfera conceptelor, iar la unii înduhovniciţi a reuşit să treacă de
sfera conceptelor şi să ajungă în inimă, unde îl întâlneşte pe Iisus,
în cazul celor botezaţi.
Prin Naşterea şi Învierea lui Iisus Hristos, Cuvântul, Fiul lui
Dumnezeu, omul a dobândit energia potenţială de a fi el însuşi
dumnezeu, ajungând la Asemănare, având Chipul. Pe lângă
aceasta a dobândit şi informaţia ajungerii la desăvârşire, precum
şi ghidul practic de a folosi această informaţie. Energia potenţială
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se primeşte prin toate Sfintele Taine ale Bisericii, iar informaţia
prin cuvântul preotului care ţine slujbele în biserică. Ghidul
practic este însuşi Hristos, care a arătat Calea, Adevărul şi Viaţa,
prin exemplul său personal. De asemenea, ghid practic sunt toţi
Sfinţii părinţi, precum şi toţi creştinii practicanţi ai zilelor noastre.
În mod normal, în cazul unui om, suma dintre energia
cinetică şi cea potenţială este constantă. Energia totală se
modifică doar dacă intervine Dumnezeu. Ne referim strict la
procesul gândirii, singurul care este limitat.
DUMNEZEU
Univers sensibil
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Om nr 3
Sfera conceptelor

Mintea stă iniţial pe suprafaţa sferei sensibile, unde vede
anumite realităţi pe care, rămânând în această sferă, nu le
înţelege. Prin urmare, urcă cu realitatea respectivă spre sfera
conceptelor, unde îi găseşte un corespondent. Se cheamă că a
făcut o modelare matematică conceptuală a realităţii. Setul de
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realităţi conceptualizate le numeşte set de axiome, şi îi vor servi ca
ghid, precum un şablon, pentru a naviga pe sfera conceptelor, cu
ajutorul logicii sale, fără a mai fi nevoită să tot urce şi coboare
între cele două sfere. Mecanismul e următorul: mintea vede un
concept în sfera conceptelor, îl recunoaşte ca făcând parte din
şablonul de axiome, apoi face la fel cu încă un concept de pe sfera
conceptelor. De la un concept la altul nu poate sări, rămânând
strict în sfera acestora. Deci foloseşte logica sa pentru a naviga
între concepte şi a face legături logice, generând aparent alte
concepte, în fond ajungând la alt concept, deja existent, de pe
sferă. Sfera conceptelor rămâne neschimbată, e sfera tiparului
intelectual al creaţiei, mintea rămâne neschimbată, căci tot ce ea
descoperă nou e deja preexistent în sine, ca potenţial. În fond s-ar
prea putea ca între sfera conceptelor, mintea umană şi universul
sensibil să fie, în ce priveşte lucrurile aşa-zis ştiinţifice, deci
cognoscibile, o bijecţie. Conceptele sunt ca şi nişte vârfuri de
dealuri, iar mintea navighează fără a se mişca, prin aruncarea
punţii logicii de la un vârf de deal la altul, recunoscând calitatea a
doua dealuri alăturate de a fi alăturate, deci în conexiune logică.
Aşa-zisa mişcare a minţii e doar vedere şi nimic altceva, dacă ne
referim la cercetarea pur ştiinţifică. . ., dar voi reveni.
A explora sfera pe baza principiilor de la suprafaţa acesteia,
deşi e plăcut, e un lucru foarte greu. Practic, e imposibil să cunoşti
toată sfera în acest mod. Însă dacă ne-am situa în centrul sferei şi
am cunoaşte ecuaţia sferei, adică practic ecuaţia fiecărui punct de
pe sferă, automat am deţine cheia întregii cunoaşteri.
Evident, pentru a ajunge în centru, trebuie depăşite
conceptele de suprafaţă ale sferei, şi pătruns dincolo de acestea. În
centrul sferei se află Dumnezeu. El este necreat şi stă în centrul
creaţiei, în centrul inimii omului. La El se ajunge printr-o altfel de
activitate, de dincolo de concepte, este de fapt rugăciunea zisă cu
inima. Dar deja această aventură ţine de isihasm, de teologie, şi
nu mă încumet nicidecum să vorbesc despre ea, până ce nu mă voi
fi documentat mai temeinic.
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Acum mă voi referi la sfera conceptelor, aceasta făcând, de
fapt, obiectul ştiinţei. Chiar şi atunci când vorbeşti despre
Dumnezeu, teologhiseşti, deci faci tot ştiinţă. Inclusiv rugăciunea
cu mintea este tot ştiinţă. Doar dragostea din inimă poate trece de
ştiinţă. Aceea este, într-adevăr, rugăciune adevărată.
Mintea umană e limitată şi nu poate percepe întreaga
realitate aşa cum este ea. Deci trăim într-un univers de concepte al
minţii umane (perceput de mintea umană), pe care îl numim în
mod convenţional adevărat.
În fond, afirm că e adevărat ceea ce există efectiv sau poate
exista, şi fals ceea ce nu există efectiv şi nici nu poate exista,
ambele în universul sensibil, la care ne referim acum. Deci e vorba
de adevărul ştiinţific. Prin urmare, e adevărat orice concept din
sfera conceptelor, deci care există sau poate exista în sfera
sensibilă.
A exista nu înseamnă neapărat a fi creat. Pot exista şi lucruri
necreate (Dumnezeu), însă deja pentru El nu mai avem termeni în
care să-l descriem, decât, poate, apofatic.
Un principiu de bază şi pe care-l acceptăm întâi revelaţional
şi apoi prin experienţă este acela potrivit căruia adevărul nu se
contrazice pe sine însuşi. În concluzie, acceptăm ca fiind
adevărate acele lucruri care nu se bat cap în cap, oricât le-am
combina între ele, pe baza logicii.
De îndată ce un lucru (o propoziţie în fond) contrazice
ţesătura adevărului deja acceptată, îl considerăm fals, ori
reconstruim o nouă ţesătură, cu noile date, care să înglobeze în ea
acea nouă şi prezumtiv adevărată propoziţie contradictorie. O
minciună nu va putea fi niciodată inclusă în ţesătura adevărului şi
un adevăr cât de mic năruie întreaga urzeală a minciunii, oricât de
elaborată ar fi aceasta.
Unei minţi curate duhovniceşte, întreaga reţea a adevărului
îi apare limpede în întregime şi acea minte nu are nevoie să
gândească în accepţiunea clasică, ci pur şi simplu afirmă un lucru,
văzându-l, cunoscându-l efectiv.
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Noi, ceilalţi, intuim la un moment dat un număr limitat de
propoziţii şi, pe baza combinării logice a acestora, construim
altele noi, în conformitate cu ceea ce voi numi logica adevărului.
În fond, privim la suprafaţa sferei conceptelor până vedem că
două propoziţii se combină corect, şi de acolo mergem mai
departe. Ghidul în această călătorie este gândirea umană.
Această logică permite ca mintea noastră limitată să
completeze din ce în ce mai mult ţesătura adevărului pe care îl
vede sau l-a văzut vreodată, fără însă a-i da de capăt prin
gândirea obişnuită.
Ţesătura în sine e foarte complexă şi nu se termină niciodată,
sub nici un aspect, din punct de vedere al minţii aşa zis finite.
Din cadrul ţesăturii creaţiei, prin raţiune, putem cunoaşte
acea parte care e logică (în conformitate cu mintea umană),
evident transnoţională (transcende toate cunoştinţele existente la
un moment dat în timp), transdimensională (nu poate fi
reprezentată corect plan sau spaţial), densă (mereu vom descoperi
noţiuni oricât de fine, neexistând locuri vide), infinită, şi, partea
cognoscibilă, în bijecţie cu raţiunea umană şi cu universul sensibil
cognoscibil. Însă, ca să fim cinstiţi, din punct de vedere al întregii
puteri sufleteşti a omului, acesta are potenţialitatea de a cunoaşte
întreaga creaţie, inclusiv pe Dumnezeu Cel necreat, fireşte nu
numai pe cale raţională, ci duhovniceşte, însă perfect concret.
Creştinismul este pe văzute, pentru cine îl ia în serios.
Prin sferă semantică absolută a unei noţiuni înţeleg
totalitatea propoziţiilor implicate de acea noţiune. Printre acestea
se numără desigur şi acelea care definesc, determină, generează,
implică ele însele noţiunea respectivă.
Orice noţiune implică un număr foarte mare de propoziţii,
dintre care doar o parte sunt cunoscute la un timp dat. Această
parte o desemnez prin sferă semantică momentană a noţiunii
respective.
De exemplu, geometria e o noţiune fondată pe câteva axiome
şi cuprinde practic o infinitate de probleme, dintre care doar o
parte sunt cunoscute şi/sau rezolvate la un moment dat.
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Totalitatea propoziţiilor implicate de noţiune reprezintă,
implică, însăşi noţiunea respectivă.
Există însă un număr finit de propoziţii care trebuie să
determine orice noţiune ştiinţifică umană. Această mulţime
generatoare a noţiunii o numesc sfera semantică determinativă, şi
nu e neapărat unica posibilă.
Devansând puţin, se poate spune că sfera absolută, sfera
momentană şi sfera determinativă sunt echivalente, deoarece se
implică ideatic reciproc. Însă deocamdată nu intru în detalii.

Sfera
determinativă

Noţ.  Po1, Po2, . . . , Pok, . . . . . . . , Pm, . . . . . . . . . . . . , Pn, . .
......
Sfera momentană

Sfera absolută

În ştiinţă acceptăm şi următorul principiu: dacă ceva poate fi
intuit în mod complet, acel ceva există şi în realitate. Desigur, un
lucru ce nu e adevărat nu există, deci nu poate fi intuit în mod
complet. Aici nu e vorba de chestiuni imaginative patologice ci de
imaginaţia creatoare.
Construcţia e un caz particular al intuiţiei: o dată ce am
construit în mod efectiv ceva, automat se presupune că mai întâi
am intuit acel ceva, deci acel ceva fiind complet intuit, există.
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Bineînţeles, nu neapărat, dacă ceva nu poate fi intuit, nu
există. Deci există şi lucruri care nu pot fi imaginate.
Încă din acest stadiu putem avansa un principiu conform
căruia de la lucruri adevărate, pe baza logicii adevărului obţinem
noi lucruri adevărate.
Deci pornind de la o bucăţică de ţesătură, prin logica minţii
umane, extindem şi obţinem întreaga structură a adevărului.
Probabil că întreaga reţea poate fi reconstituită pornind de la
orice parte minimală, însă acest demers nu e deloc simplu.
Calitatea logicii de a extinde cu necesitate reţeaua
adevărului se numeşte implicaţie.
Se intuieşte deci, încă de acum, că doar adevărul şi logica
adevărului au valoare implicativă. Însă acest lucru se va
aprofunda ulterior.
Mintea vede ideile, dar e mereu în afara lor, se plimbă doar
printre ele, pătrunzându-le pe rând. Dacă ar fi amestecată cu
ideile, adică în însăşi constituenţa ideilor, mintea nu ar putea
avansa de la o idee la alta, cum de fapt ea face, aşa cum sub
influenţa unor forţe interioare unui sistem nu putem avea variaţie
de impuls în sistem. Aparent e o contradicţie cu ce am spus
anterior, dar nu este. Mintea stă pe loc şi priveşte sfera
conceptelor, infiltrându-le pe rând sferele semantice, apoi dintrunele concepte se retrage, invaginând altele şi aşa mai departe.
Deşi propriu-zis mintea nu se mişcă din sfera conceptelor, dar le
alege pe unele sau pe altele, conform liberului arbitru, din nou
referindu-ne la cercetarea pur ştiinţifică. Însă mintea se mişcă pe
sfera conceptelor, cum se va vedea ulterior, în momentul în care
schimbă punctele de ancorare. . .
Omul trebuie să cunoască ideile, să ia aminte la ele, dacă
sunt bune să le asculte, însă gândirea trebuie să fie mereu limpede
şi în afara ideilor, căci aceasta e prin natura ei mai fină decât
conceptele şi trebuie să ajungă până la urmă la Cel care este mai
presus de concepte. Se vede de aici pe de o parte importanţa
învăţăturii şi pe de alta pericolul îndoctrinării.
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Deci mintea pătrunde în idei ca apa în nişte vase,
înţelegându-le. Dar ea însăşi nu e formată intrinsec din idei.
Mintea conţine prototipul multor concepte, pe care ea le poate
recunoaşte apoi pe sfera conceptelor. Conceptele constituie un
scut foarte dens, de care minţii îi e greu să treacă. Pentru a trece
are nevoie să se subţieze.
Revenind la modelul din desen, o minte aflată în centru,
adică în inimă, care priveşte spre sfera creaţiei, determină în mod
unic şi conceptul de pe sfera conceptelor, astfel că toată gândirea
este armonioasă. O minte aflată pe sfera universului sensibil, care
nu ştie privi drept spre Dumnezeu, care e în inima omului, va
atinge sfera conceptelor în puncte din ce în ce mai precise, pe
măsură ce priveşte din ce în ce mai corect spre centru, însă nu va
atinge cunoaşterea corectă în acest mod. Cu atât mai puţin o minte
aflată pe sfera universului sensibil care nu priveşte spre centru, nu
va ajunge degrabă la cunoaştere, generând doar nişte segmente
care unesc sfera sensibilă cu sfera conceptelor, după anumite
criterii arbitrare. Faptul că totuşi există ştiinţă şi e în linii mari
valabilă, dovedeşte că, în ciuda modului în care unii o folosesc, cei
ce fac descoperiri privesc spre Dumnezeu.
Logica e un instrument care permite navigarea pe sfera
conceptelor aparent folosind doar conceptele. Deci e o hartă
pentru sfera conceptelor. Însă ca orice hartă, pentru a fi orientată
corect pe teren, e nevoie de o busolă. Există busole mai mult sau
mai puţin sofisticate, care dau erori mai mult sau mai puţin mari.
Busola corectă e privirea cu dreaptă socotinţă spre Dumnezeu,
prin Biserica sa Una Sfântă Sobornicească şi Apostolească, prin
botezarea în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Dumnezeu, nefiind dogmatic, dăruieşte Duhul Sfânt, care purcede
din Tatăl, celor care Îl cer de la Fiul Său, căci tot binele în această
lume se face de la Tatăl, prin Fiul şi în Duhul Sfânt.
Toţi oamenii au suflarea vieţii de la Dumnezeu, dar depinde
numai de ei în ce mod vor încerca să Îl descopere. Însă doar
creştinii botezaţi au întreaga Sfântă Treime în inimile lor, nu doar
ca principiu al vieţii, cât şi prin har, acesta e un cadou foarte
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mare, pe care de cele mai multe ori noi nu-l băgăm în seamă. Prin
Botez, Iisus Hristos restaurează Chipul şi potenţialitatea
Asemănării cu Dumnezeu, care, datorită păcatului protopărinţilor,
au fost alterate în om. Devenim astfel liberi din nou, liberi să
luptăm cu răul şi să-l învingem.
Noi sesizăm un unic univers, însă prin mijloace diferite de
percepţie, ochii văd universul sensibil, mintea îl vede pe cel
conceptual, etc. În inimă toate simţurile se unifică, cunoscând
Creaţia duhovniceşte. Noi suntem în starea cu simţuri separate,
cred, în virtutea unui exerciţiu, şi nu a unei pedepse, şi avem
datoria de a rezolva până la urmă şi această problemă. Faptul că
încercăm mereu să găsim explicaţii, la orice, dovedeşte dorinţa
omului de a-l întreba mereu pe Creator, însă de obicei ne oprim la
sfera conceptelor şi spunem că am găsit o explicaţie, că am
dovedit sau demonstrat ceva. În realitate, demonstraţiile sunt doar
legături trasate pe sfera conceptelor, plus corespondenţe cu sfera
sensibilă şi, deşi nu putem nega valabilitatea acestor sfere,
cunoaşterea lor nu are nimic de-a face cu originea absolută a
vreunui fenomen, căci toate cauzele Universului trebuiesc aflate
în Dumnezeu.
Şi atunci, există sau nu variaţie de impuls şi energie ideatică
în mişcarea minţii? Un om care are drept ancore nişte idei fixe,
din sfera creaţiei, poate avansa cu o parte din minte spre o direcţie
oarecare, chiar spre Dumnezeu, însă, dacă nu renunţă la ancorele
greşite, va avea mereu aceeaşi energie potenţială, a sferei
conceptelor pe care se află, şi acelaşi impuls total, respectiv
energie cinetică totală, centrul de greutate al minţii rămânând fix
faţă de Dumnezeu. Dacă însă are ideile creştine corecte ca ancoră,
ele nefăcând parte din sfera creaţiei, ci fiind de la Dumnezeu,
această legătură permite minţii să treacă de orice sferă a
conceptelor şi să se apropie de Dumnezeu. Energia cinetică şi
impulsul cresc, până la Marea Întâlnire, iar atunci se atinge ceea
ce nu se poate descrie, harul divin. În fond, nu e corect să spunem
că energia cinetică a crescut până la maximul absolut, deoarece în
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dragoste nu există maxime absolute. . . însă energia cinetică a
cunoscut o creştere substanţială.
Întrebarea e dacă un asemenea traseu al minţii e posibil. . .
căci sfera era desenată fără spărturi. . . ? Ei da, Sfinţii Părinţi
spun că există aşa numitul gârlici al inimii, prin care mintea
pătrunde în inimă, trecând de concepte, dar păstrând ancora
ideilor creştineşti, ducând-o cu ea mereu pe unde merge. Deci
modificarea impulsului ideatic, respectiv a energiei cinetice
ideatice se poate face doar prin deplasare faţă de Dumnezeu, fie
apropiere, fie îndepărtare. Evident doar apropierea are sens, iar
prima etapă este recunoaşterea lui Dumnezeu în Creaţia sa.
Firul Ariadnei în întreaga ştiinţă şi nu numai în ştiinţă, este
urmărirea lui Dumnezeu. Aceasta este harta care te scoate din
orice labirint, dacă ştii să o citeşti. O cercetare ştiinţifică fără
Dumnezeu cantonează omul pe o sferă fixă, fără perspective de
progres. (Folosind strict logica, ne deplasăm mereu de la o
chestiune la alta echivalentă logic, deci ideatic, prin urmare, strict
prin logică, nu avem variaţie de energie şi impuls ideatic,
rămânând mereu pe suprafaţa sferei conceptuale aferente logicii
respective. ) Omul se va mişca pe suprafaţa sferei, reţinut de nişte
idei obsesive oarecare. Pentru progres e necesară ancorarea în
torentul Divin, care la rândul său îl trage pe om înspre Dumnezeu,
cu o viteză mai mare decât omul se deplasează singur spre
Creator. Rolul nostru e ca, prin liberul arbitru, să ne creştem
mereu energia cinetică şi impulsul, şi să scădem energia
potenţială, prin apropiere de Dumnezeu (deşi, cum am mai spus,
energia potenţială în dragoste nu scade niciodată).
Atunci regulile acestea nu vor mai fi valabile, căci ştiinţa are
un sfârşit, dar dragostea nu se sfârşeşte niciodată.
Modelul prezentat seamănă mult cu mişcarea planetelor în
jurul soarelui, cu cât o planetă gravitează mai aproape de soare,
viteza ei pe orbită trebuie să fie mai mare, căci forţa cu care
soarele o atrage este mai mare. Deci, pe măsura apropierii de
soare, creşte energia cinetică pe orbită şi scade cea potenţială,
datorată distanţei faţă de soare. Dar câtă vreme între planete nu
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se modifică echilibrul de forţe, ele rămânând mereu pe orbită, noi
putem modifica activ echilibrul de forţe, trăgând de funia
torentului divin care, la rândul ei, ne trage când şi noi o facem.
Aici intervine diferenţa. Planetele nu au liber arbitru, sau glumind,
nu au nici un interes să se topească în soare, însă noi avem tot
interesul să-l găsim pe Dumnezeu. În fond, în cazul planetelor
există o singură voinţă care acţionează, cea divină, care decide în
ultimă instanţă să le lase pe orbită, iar în cazul relaţiei cu
Dumnezeu există două voinţe, cea a omului care are liberul
arbitru, şi cea a Creatorului, plus piedicile de rigoare. . .
Subliniez că acestea sunt doar nişte idei înţelese, şi că nu am
aproape deloc experienţă în această mare aventură, iar cei
doritori să o încerce să nu facă acest lucru decât sub povăţuirea
unui duhovnic încercat. Scopul acestui capitol introductiv a fost
doar trasarea cadrului general în care o cercetare ştiinţifică
trebuie să fie făcută, şi nicidecum vreo laudă personală.
Privesc, de asemenea, sfera conceptelor ca fiind cuvântul
emis de Dumnezeu la începutul creaţiei. Ea este o mulţime de o
natură neclară omului, de principii, de cuvinte creatoare, care fac
în aşa fel încât universul să se comporte în conformitate cu ele.
Aceste cuvinte nu se schimbă, sunt dintru începutul creaţiei şi până
la sfârşitul acesteia.
Originea acestor cuvinte-tipar intelectual al creaţiei este
Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Fiecare descoperire ştiinţifică nu se poate face decât
dezvăluind, cu dreaptă socotinţă, o altă (nouă) porţiune din sfera
conceptelor. Aceste concepte trebuiesc respectate, însă cauzal
ideile moralei creştine stau la baza acestora. Deci dacă o
descoperire e contrară moralei creştine, ea nu e completă, încă.
Unii descoperă ceva pe sfera conceptelor, şi dacă nu au dreapta
socotinţă, care e la fundaţia logicii, care se obţine prin păstrarea
legăturii cu Biserica, pot face mare rău semenilor lor. De aceea în
tot ce înseamnă ştiinţă, moralitatea trebuie să guverneze, iar nu
orgoliul.
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Iisus Hristos este alfa şi omega, începutul şi sfârşitul, de
aceea, având în vedere că el s-a revelat ca dragoste şi că, în
pofida faptului că ştiinţa are un capăt, dragostea nu are, rezultă că
la baza întregii ştiinţe, precum şi la finalul ei, stă dragostea. Mai
pe înţeles, eleganţa, armonia, frumuseţea virtuoasă, iubirea de
Dumnezeu şi aproapele, sunt principiile pe care se fondează
inclusiv ştiinţa. Cine nu înţelege aceasta, este pierdut din punct de
vedere uman, deci şi ştiinţific.
Înţelepciunea începe cu frica (dragostea) lui Dumnezeu, cum
zicea Solomon şi, deoarece ea, până la urmă, când vine Cel
negrăit, se sfârşeşte, la limita superioară a ştiinţei stă tot
dragostea. . .
Dar să trecem la matematică. . . . 

Primul capitol situează fără echivoc această lucrare
pe un piedestal ortodox, din punct de vedere al
ideilor filosofice de bază. Se intuieşte că întreaga
ştiinţă trebuie să aibă un sens mai profund , dincolo
de planul ştiinţific, un sens duhovnicesc. Se introduc
noţiunile de sferă determinativă , sferă momentană
şi sferă absolută ale unei noţiuni. Biserica este
privită ca o busolă ce orientează harta minţii pe
terenul practic reprezentat de ştiinţă. Firul Ariadnei
în ştiinţă, şi nu numai, este urmărirea lui
Dumnezeu.

Concluzii
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Cap. 2 Despre implicaţie şi echivalenţă

IMPLICAŢIA

1 . Implicaţia prin incluziune
Un adevăr mai mare implică un adevăr mai mic, inclus, din
punct de vedere logic, în cel dintâi. Dar, situându-ne strict in
cadrul implicaţiei prin incluziune, adevărul mai mic nu-l implică el
însuşi pe cel mai mare decât el.

S1
S2

Dacă, de exemplu, o dreaptă ar avea sfera semantică S1 ca
mai sus, iar un punct de pe dreaptă ar avea sfera semantică S2,
faptul că dreapta implică punctul de pe dreaptă ar însemna o
incluziune strictă intre sfera S1 şi sfera S2, adică S2 S1.
Referindu-ne la implicaţia de la punct la dreaptă, ar fi
necesar încă un punct, diferit de primul, plus ideea de linie
dreaptă, pentru a determina, implica, dreapta respectivă.
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Prin urmare, sub aspectul raportului dintre întreg şi parte, şi
doar al acestui raport, implicaţia se realizează doar de la întreg la
parte, nu şi invers.
2. Implicaţia prin deducţie logică

În fond, şi incluziunea este un caz particular de deducţie
logică, dar care trebuie precizat aparte.
P, Q  P  Q
Date fiind două propoziţii P, Q, există mai multe tipuri de
interacţiuni logice între acestea, care generează propoziţia
compusă respectivă. În plus, dacă P, Q, sunt adevărate, atunci,
indiferent de tipul de interacţiune, acesta trebuie să fie astfel ca
P Q să rămână, de asemenea, adevărată.
Cuantificatorul  îl folosesc doar ca titlu general, el nu
semnifică nimic concret, ci doar că există o interacţiune între cele
două propoziţii, de un tip oarecare, în cadrul căreia de la
propoziţii adevărate se obţine tot o propoziţie adevărată.
Asupra modului în care propoziţiile interacţionează voi vorbi
ulterior. Dau însă o diagramă intuitivă în acest stadiu, fără însă a
o explica.

P
Q
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Când spunem că p  q, adică p implică q, înseamnă că pe q
îl deducem strict din p, nu şi din alte propoziţii sau idei
subînţelese, asociate sau combinate cu p.
Fireşte că p însuşi poate fi combinaţia mai multor propoziţii.
Deci pe q îl deducem fie din p în întregimea sa, fie din propoziţii
aflate în structura lui p. Orice altă propoziţie ar mai contribui
împreună cu p la implicaţia dată, sau încă, orice idee ce nu prea
poate fi definită bine şi se acceptă prin reflexul intuiţiei, trebuie
conştientizate şi menţionate explicit în scrierea implicaţiei
respective.

IMPLICAND

P
P1

IMPLICAT
IMPLICAŢIE

Q

P1 poate fi o altă propoziţie sau o idee, mai mult sau mai
puţin subtilă, care contribuie la implicaţie.
De exemplu, în geometrie, dreapta nu poate fi riguros
definită. Zicem doar ca o axiomă cum că prin două puncte
distincte date trece o dreaptă si numai una, însă nu putem afirma
nici măcar faptul că două puncte distincte implică dreapta, ci doar
că o determină. Deci două puncte distincte, plus ideea de dreaptă,
implică dreapta. Căci ideea de punct e mai mică din punct de
vedere logic decât cea de dreaptă. Însă dreapta implică orice
punct de pe dreaptă. Continuul implică discretul, nu şi invers. Ca o
paranteză, sunt de acord cu ideea că numerele reale nu pot fi
construite pornind de la cele naturale, şi apoi de la cele raţionale,
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decât postulând existenţa lor în găurile rămase între şirurile
convergente de numere raţionale. Deci numerele reale iraţionale
nu se construiesc pornind de la discret, ci se postulează existenţa
lor, pentru a fi în concordanţa cu discretul.
Un adevăr mai mare, din punct de vedere logic, nu se poate
construi de la cel mai mic. El trebuie postulat. Faptul că geometria
pură (aparent mai mare) se construieşte pornind de la axiome
(aparent mai mici) e o dovadă că aceasta este echivalentă logic cu
axiomele sale (căci poate fi construită pornind de la ele).
Dacă p este o propoziţie compusă, de exemplu p = p1  p2,
atunci p  q este echivalentă cu p1  p2  q .
Fac o paranteză. Deci implicit în deducţia de mai sus folosim
toate propoziţiile din constituenţa lui p; conectorul  este mintea
logică, el doar ne spune în ce fel, din p1 şi p2, obţinem tot o
propoziţie adevărată, dar nu intervine efectiv în deducţia lui p1 
p2 din punct de vedere informaţional, căci în cadrul lui p1  p2
nu-l mai vedem pe , ci doar informaţie conţinută în cele două
propoziţii anterioare. Prin urmare, logica intervine pe post de
catalizator, doar datorită ei se produce deducţia, deci ea face
posibilă înfăptuirea deducţiei, însă nu intervine în deducţie în mod
informaţional. Închei paranteza.
Revenind la p q, atunci p  q va fi tot p, deoarece am
adăugat la p tot o propoziţie presupusă de p. Nu e neapărat nevoie
ca şi q să fie o propoziţie, poate fi o noţiune sau orice structură de
noţiuni implicată logic de către p, păstrând însă sensurile
originale, după cum se va vedea.
Deci, când spunem p implică q, înseamnă că, pe baza tuturor
propoziţiilor cunoscute la un moment dat din sfera lui p, am mai
găsit încă o propoziţie implicată de p, deci care este în sfera lui p.
Desigur, şi p însuşi face parte din sfera sa, dacă p e o propoziţie.
Din sfera axiomelor fac parte şi axiomele însele.
Prin urmare, p cumulează noi şi noi propoziţii, sfera lui
rămânând aceeaşi. Insist că o propoziţie dată, ea însăşi, nu poate
implica decât tot propoziţii din sfera ei semantică.
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Când spunem vulgar că p implică p zicem, de fapt, că
implicaţia maximă a lui p este sfera semantică a lui p. Implicit,
acceptăm echivalenţa dintre o noţiune şi sfera sa semantică. Deci
folosind strict informaţie din sfera lui p, nu se poate ieşi logic din
suprafaţa sferei respective. Deci prin interacţiuni de tip logic, în
cadrul unei sfere semantice, se demonstrează noi propoziţii, aflate,
incluse, strict în sfera (pe suprafaţa ei) respectivă.
Inclusiv implicaţia p  p este o implicaţie banală care zice
de fapt: observ p deci deduc că p există, sau invers: am dedus p (în
sfera sa semantică) deci trebuie ca p să poată fi şi observat (în
noţiunea manifestă). Pur şi simplu îl considerăm pe p de două ori,
dar nu în sensul unei deduceri cauzale din el însuşi, ci privit prin
prisma unor facultăţi diferite de percepţie. Deci p nu e propria sa
cauză. Afirm răspicat: nici o entitate nu e propria sa cauză, fapt ce
însă nu se aplică şi în teologie, însă deja intrăm pe alt teren,
precum şi pe tărâmul paradoxelor logice, care vor constitui
obiectul altei discuţii.
De exemplu, pentru a clarifica, întreaga informaţie ce se
poate obţine teoretic de pe suprafaţa unui cerc este x. x + y. y =
= r. r, dacă ne situăm ca observatori în centrul cercului. Folosind
doar această informaţie, nicidecum nu putem părăsi cercul,
obţinând tot puncte de pe cerc. De asemenea, orice arc de cerc
conţine exact aceeaşi informaţie, deci folosind strict informaţia de
pe arcul de cerc, nu putem, de asemenea, părăsi cercul.
Bineînţeles că, fiind pe cerc, avem în minte doar ideea de cerc, nu
şi cea de dreaptă, pentru a uni două puncte de pe cerc şi a obţine
dreapta ce taie interiorul cercului.
Arcul de cerc generează prin culisare pe el însuşi, cu
suprapuneri parţiale tot după un arc de cerc, cercul însuşi, după
cum sistemul de axiome generează întreg sistemul dedus al
consecinţelor, dar folosind strict axiomele, ne vom plasa doar
într-un sistem echivalent logic cu sistemul de axiome.
Fără a detalia, se poate arăta că arcul de cerc este
echivalent ideatic cu cercul însuşi, având aceeaşi informaţie
conţinută în ambele şi implicându-se existenţial.
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ECHIVALENŢA

Două noţiuni A şi B sunt echivalente logic dacă strict din
informaţia din A îl deducem logic pe B şi invers, adică strict din
informaţia din B îl deducem pe A în mod logic valabil (menţinând
adevărul).
De asemenea, două noţiuni sunt echivalente logic dacă ele
conţin exact aceeaşi informaţie, deşi nu pot fi deduse logic una
din cealaltă.
Orice noţiune este echivalentă cu implicaţia maximă a sa
într-un plan oarecare.
O noţiune este echivalentă cu sfera sa semantică. Implicaţia
maximă a noţiunii abstracte este sfera sa semantică din lumea
ideilor concrete, după cum implicaţia maximă a sferei semantice
este noţiunea însăşi.
Noţiunea trebuie deci presupusă în bijecţie cu sfera sa
semantică absolută, deci, lucrând cu o noţiune, lucrăm cu sfera
semantică a noţiunii respective. Sfera determinativă a noţiunii este
echivalentă cu sfera momentană şi este echivalentă cu sfera
semantică absolută a noţiunii (altminteri nu am putea deduce
nimic valabil despre tot ce ne înconjoară).
Dubla incluziune este un caz particular al echivalenţei,
implicând echivalenţa ideatică şi existenţială a două noţiuni.
Orice obiect matematic este echivalent logic cu sfera sa
semantică determinativă şi cu sfera sa semantică momentană, dar
trebuie considerat în bijecţie doar cu sfera sa absolută.
Când suntem în impas, lărgim sfera momentană prin diverse
deducţii de tip analiza conceptelor.
Mai evidenţiez faptul că sfera determinativă şi sfera
determinată sunt în planuri diferite: cea determinativă în planul
ideilor, şi cea determinată, în alt plan, paralel, oricare ar fi acesta.
Sfera determinativă şi cea determinată sunt doar două interpretări
distincte ale aceluiaşi fenomen. Deci între sfera determinativă şi
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cea determinată nu există raporturi de intersecţie ca mulţimi. Căci
cercul trasat de arcul de cerc prin autoculisare e ca o dâră pe
nisip pe care un obiect în formă de arc de cerc o trasează, deci
cercul e diferit, adică în alt plan logic faţă de arcul de cerc
generator.
TEORIA PUNCTULUI DE VEDERE-PREAMBUL

Există însă şi alte cazuri de implicaţie şi echivalenţă, de o
natură mai interesantă, care generează aşa–zisa intersecţie
semantico-structurală (după cum am denumit-o). Acest tip de
implicaţie îl voi expune ulterior, într-un capitol separat.
Deşi intre cauză şi efect nu există intersecţie ca mulţimi - ele
fiind în planuri logice diferite (de exemplu cauza la timpul t1, iar
efectul la timpul t2 mai mare ca t1), între ele poate exista o
intersecţie ideatică: între arcul de cerc şi cercul obţinut prin
autoculisare există o idee comună (x. x + y. y = r. r). Aceasta este
intersecţia ideatică pe care, de asemenea, o voi aprofunda ulterior
şi în relaţie cu teoria punctului de vedere.
De asemenea, în acest stadiu, mai doresc să insist asupra
unui aspect :
CAUZA

f

EFECTUL

Deci cauza implică efectul prin intermediul unei funcţii
oarecare - de cauzalitate - care poate fi pur şi simplu implicaţia
prin incluziune, sau orice fel de funcţie.
De aceea, de multe ori în practică, efectul se înlocuieşte prin
cauza lui :
EFECT =f(CAUZĂ)
Prin urmare, în acest sens, efectul este echivalent cu cauza
lui, însă mereu trebuie să specificăm şi funcţia respectivă.
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De exemplu 2+3=5, sau +(2, 3)=5, deci 5 este echivalent cu
2+3. Dar 5 este egal şi cu 1+4. În consecinţă, putem spune că un
efect este echivalent cu orice cauză a sa, cu menţionarea
obligatorie a funcţiei de cauzalitate (care generează implicarea
efectului de către cauză).
În acest sens trebuia înţeleasă propoziţia anterioară că orice
noţiune este echivalentă cu implicaţia ei maximă într-un plan
oarecare.
Presupunând CAUZA =C1, C2, C3, . . . I1, I2, I3, . . .  (o
mulţime de elemente structurale şi idei aferente), astfel încât f
acţionează pe fiecare element structural Ci, prin acţionare de fapt
pe ideea Ii, acţiune în scopul determinării efectului, putem spune
următoarele:
i) În ipoteza în care cauza1 şi cauza 2 au un element
structural în comun, pe care f acţionează, fie Ci acesta, putem
spune (dacă f este acelaşi pentru ambele cauze) că ideea aferentă
este aceeaşi, deci şi elementul „e” generat de ambele elemente
structurale identice va fi acelaşi.
Deci elemente cauzale generatoare comune generează
elemente comune în efectele respective.
ii) În ipoteza în care cauza 1 şi cauza 2 au două elemente
diferite C1 şi C2, care elemente au o idee comună prin prisma
acţiunii lui f, rezultă că f(C1)=f(C2)=f(I)=e, prin urmare o idee
generatoare, comună unor elemente diferite din cadrul cauzelor,
generează elemente structurale identice în cadrul efectelor
(elementul e).
Fără a defini încă noţiunile, se poate afirma şi voi
demonstra, pe un caz concret, la momentul potrivit, că f(C1ss
C2)=f(C1)ss f(C2), intersecţia ss include intersecţia s, intersecţia
ss fiind cea semantico-structurală, intersecţia s fiind cea
structurală, normală. Menţionez că intersecţia semantico
structurală include şi idei comune, pe lângă elemente structurale
comune.
Deci şi efectele pot avea, la rândul lor, o intersecţie
semantică, chiar una comună a mai mult de două efecte.
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Natura structurală ori semantică a unei intersecţii e o
problemă de discutat. O intersecţie semantică la nivel de cauze
poate genera fie un element structural concret şi comun, fie un
element semantic şi comun.
De menţionat şi că implicaţia, de orice natură ar fi ea, este
tranzitivă: A implică B şi B implică C, conduc spre A implică C.
Toate aceste aspecte vor fi aprofundate ulterior, acum doar
am pregătit terenul.

Acest capitol vorbeşte despre
implicaţie şi echivalenţă, în
concepţia acestei lucrări şi, în plus,
dă un preambul al ideii de bază din
viitoarea teorie psihologică a
punctului de vedere, idee ce
contribuie esenţial în demonstrarea
logică a problemelor de geometrie..

Concluzii
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Cap. 3. Despre adevăr şi minciună

Minciuna nu implică adevărul, adică 0   1. (S-a zis în
logica clasică 0  1, i. e.  0  11, adică minciuna ar implica
adevărul).
Însă minciuna nu are absolut nici o valoare de implicaţie. Ea
nu implică nimic adevărat, nimic fals, pur şi simplu nu implică
nimic. Deci, în particular, nu implică nimic adevărat.
Ca exemplu, logica clasică dă egalităţi false de tipul:
12
21

+

3=3
Deci chipurile, din două minciuni s-ar obţine un adevăr.
Pe de altă parte, considerând drept identice minciunile de mai sus,
tot aşa de bine am obţine:
12
12

+

2=4
Deci din două minciuni identice am obţinut de data asta un fals.
Prin urmare, neputând genera cu necesitate nici adevărul,
nici minciuna, urmează că minciuna nu are valoare implicativă.
O altă justificare pentru aserţiunea iniţială ar fi următoarea:
Orice semn s-ar pune în locul lui „” între cele două cifre 1 şi 2,
din cadrul celor două false egalităţi, rezultatul 3 = 3 se obţine
invariabil, prin adunarea membrilor pseudoegalităţilor. În
concluzie, implicaţia respectivă nu depinde nicidecum de cele
două semne de egalitate din implicanzi. Cum falsurile sunt date
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tocmai de cele două semne, rezultă că egalitatea finală nu depinde
nicidecum de cele două falsuri, prin urmare nu falsurile o
generează. Şi atunci cum stau lucrurile ?
În fond noi spunem de fapt următoarele :

 (1, 2) ----------------------------------------adevăr notat A1
 (2, 1) adică simetricul lui (1, 2)-----------adevăr notat A2 +
deci 1+2 = 2+1
Deci egalitatea 3 = 3 se realizează nu în virtutea celor două
minciuni, ci în virtutea faptului că adunând membru cu membru o
pereche de numere şi simetrica sa, se obţine o egalitate. Deci am
folosit aserţiunea precedentă, precum şi adevărurile A1 şi A2, deci
în tot raţionamentul valoarea implicativă o are de fapt numai şi
numai adevărul.
Vedem cum minciuna încearcă să se adauge la adevăr şi
doar creează iluzia că există, în fond ea nu există şi nici nu este
loc pentru ea în ţesătura adevărului. Minciuna e doar o păcăleală
generată de imaginaţie, căci nefiind mereu uşor de găsit adevărul
curat, şi imaginându-ne foarte uşor minciuna, o credem pe ultima,
în loc să săpăm mai adânc.
Observăm că minciuna se pliază pe lângă ţesătura
adevărului, creând iluzia că poate adăuga ceva la aceasta, ea însă
doar păcăleşte raţiunea, neavând nici un rol în implicarea vreunei
propoziţii adevărate.
Revenind, nicidecum nu s-a folosit în raţionament faptul că
1=2, ci doar s-au considerat perechile respective de cifre, care
sunt simetrice.
Din contră, când spunem
1=1
2=2

+

3=3
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egalităţile respective sunt adevărate şi chiar au valoare
implicativă, căci principiul care se foloseşte este: din două
echilibre se obţine tot un echilibru, din două egalităţi se obţine tot
o egalitate. Inclusiv legitimitatea de a aduna cele două egalităţi
este dată tocmai în virtutea faptului că egalităţile sunt adevărate,
căci spunem: avem două echilibre, deci le putem aduna membru
cu membru. . . prin urmare dacă am avea două falsuri, nici măcar
legitimitatea de a le aduna nu am avea-o. Deci în virtutea acestui
fapt se vede că semnele de egalitate de mai sus sunt esenţiale în
permisiunea noastră de a aduna cele două adevăruri, membru cu
membru, deci aici nicidecum aceste semne nu pot fi schimbate cu
altele. În concluzie falsul, el, singur, nu are nici o valoare
implicativă, deci nu implică nimic, nici adevărat, nici fals,
deoarece nu avem legitimitatea de a raţiona pornind de la fals.
Însă
1  2----presupune un echilibru, dar nu este
1 = 1----acesta chiar este un echilibru
+
2 = 3----deci şi acesta ar fi un echilibru,
dar nu este, căci 2  3

1  0 = 0. . . . adică o minciună, combinată cu un adevăr,
generează tot o minciună. Deci minciuna, pentru a se naşte, are
nevoie tot de un adevăr, ea nici măcar pe sine nu se poate naşte cu
necesitate.
Reiau deci: două minciuni nu implică automat o minciună, şi
nici, automat, un adevăr, deoarece nu putem face nici un
raţionament pornind de la minciună. Aceasta implică totuşi tot o
minciună, în combinaţie cu un adevăr, unde legitimitatea de a
raţiona pornind de la minciună o acceptăm convenţional,
presupunând minciuna adevăr. Deci, dacă în urma unui
raţionament, am obţinut ceva evident fals, undeva în raţionament
s-a strecurat o minciună. Pe de altă parte, nu avem voie să folosim
în deducţii lucruri false, ştiind că acestea pot simula adevărul, zic
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simula şi nu implica. Când însă, prin natura problemei, e necesar
să lucrăm cu propoziţii cărora nu le cunoaştem valoarea de
adevăr, este necesar să întoarcem aceste propoziţii pe toate feţele,
în acest fel minciuna se dă de gol. Adevărul însă rămâne adevăr,
pe orice faţă îl privim, sau din orice punct de vedere.
Minciuna în sine nu implică nimic, nici adevăr, nici
minciună, este deci sterilă, nu naşte urmaşi. Prin urmare,
minciuna nu poate fi folosită în deducţii.
În orice deducţie avem nevoie de cel puţin o informaţie
adevărată şi de logica adevărului, adică de o gândire corectă de
tip logic.
Deci mereu adevărul nu rezultă pe baza minciunii, ci pe baza
altor adevăruri.
Vom spune că minciuna generează raţionamente iluzorii, ce
doar aparent sunt logice, şi care uneori dau rezultate adevărate,
aceasta pentru a părea ea însăşi credibilă. În spatele rezultatului
adevărat se ascunde mereu adevărul, dar care e mai greu de văzut,
fiind mai profund.
În fond, minciuna se camuflează şi încearcă să se justifice pe
sine în spatele adevărului, îşi caută prestigiul şi legitimitatea
pierdute.
Minciuna are nevoie de adevăr pentru a lua naştere,
minciuna nu se poate singură genera cu necesitate pe sine însăşi.
Adevărul îşi este necesar şi suficient sieşi, el nu are nevoie
nicidecum de minciună pentru a exista şi a da naştere la urmaşi.
Minciuna dezechilibrează iluzoriu câmpul existenţial doar
local. Pentru fiecare minciună există simetrica ei, care e tot o
minciună. Adevărul obligă cele două minciuni să se anuleze
reciproc, generând aparent adevărul. De unde şi vorba „un cui
scoate pe altul”.
În sens intersecţional 1  0 = , adică minciuna nu are
nimic comun cu adevărul. Adevărul e ceva ce există, minciuna e
ceva ce nu există. Dar minciuna împrumută înfăţişarea adevărului
pentru a lua naştere, însă nu-l poate complet copia, de la un punct
încolo îţi dai seama că e doar o iluzie, ca un vis urât.
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Minciuna preia întreaga osatură a adevărului şi încearcă să-l
modifice, fără însă a putea adăuga sau scoate ceva din acesta.
Minciuna există doar ca aparenţă, însă nu generează nimic
real. Ea nu are putere de creaţie. Doar adevărul creează.
Şi aşa mai departe.

În primul capitol a fost dată o definiţie a
implicaţiei, şi anume: calitatea logicii, a
gândirii umane, de a extinde cu necesitate
reţeaua adevărului. În concluzie,
neimplicând cu necesitate nici minciuna,
nici adevărul, pe baza logicii adevărului,
minciuna nu are, deci, valoare implicativă.

Concluzii
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Cap. 4 Despre negaţie
În lucrarea „Jurnalul fericirii” de N. Steinhardt se dădea
următorul citat, reprodus din memorie : . . . că negarea adevărului
e minciuna, mai treacă-meargă, dar că negarea minciunii e
adevărul, vai, ce grozăvie!. . .
S-a scris în logica clasică  1 = 0 şi  0 = 1. Acest lucru
înseamnă implicit că avem doar două stări opuse ale unui fenomen
oarecare, ale unei propoziţii : ori afirmarea ori negarea lor. Acest
model se potriveşte însă (aparent) doar la verbul „a exista”. Ceva
ori există, ori nu există, alte cazuri nu avem.
Totuşi chiar şi aici, potrivit teologiei apofatice nu putem
spune nici măcar faptul că Dumnezeu există, deoarece El este mai
presus decât însăşi ideea de existenţă. Despre lucruri create însă,
da, se poate afirma că ori există, ori nu există, deşi nu e exclus ca
şi aici să existe portiţe de scăpare.
Sunt cunoscute formulele de negare din logica clasică:
 ( p  q) = ( p)  ( q), respectiv
 ( p  q ) = ( p)  ( q), precum şi
 ( p) = p.
Însă atunci când avem o entitate p  q, formată din
propoziţia p şi propoziţia q, legate între ele printr-un conector
oarecare (care poate fi de mai multe feluri însă are mereu
proprietatea că din două propoziţii adevărate se obţine tot o
propoziţie adevărată) de tip „şi” logic, negând după formula de
negare a conjuncţiei(prima din cele trei de mai sus), propoziţia
finală ( p)  ( q) distruge caracterul de entitate al lui ( p  q).
 este presupus un conector ce generează o entitate. Schimbarea
lui cu un altul distruge implicit caracterul iniţial de entitate al lui
(p  q). Negarea unei entităţi trebuie însă să se facă păstrând
entitatea iniţială, dar, desigur, alterând-o. Or ( p)  ( q) nu mai
este nicidecum acea entitate iniţială, căci legătura între p şi q s-a
modificat, şi, prin aceasta, însăşi entitatea a încetat să mai existe.
30

Deci de fapt, după cum se va vedea, aceste formule sunt de negare
absolută a unei entităţi compuse. Deci negarea absolută a entităţii
respective ar reprezenta însăşi uciderea sa. De fapt, nu e posibilă
negarea absolută a adevărului, deoarece nonexistenţa nu există,
mereu ceva va exista cumva, într-o formă sau alta. Încercările de
sinucidere constituie cazuri de oameni care se neagă şi pe sine,
sau încearcă s-o facă, dar mai ales neagă însuşi Adevărul, sau
încearcă să-l nege, fără însă a putea scăpa de însăşi conştiinţa lor,
în eternitate.
În fond, negarea cu păstrarea caracterului de entitate iniţial,
deşi se poate face în multe feluri, se poate face şi după formulele
de mai jos, subliniind că mereu simbolul  reprezintă negare
absolută, de tip complementară a unei propoziţii :

 ( p  q)=---------1.
( p)  (q)
2.
( p)  ( q)
3.
( p)  ( q)
Acestea sunt, după cum se va vedea, negări parţiale ale
propoziţiei iniţiale. Avem deci, doar după aceste formule şi nu în
alte moduri, trei negări distincte ale propoziţiei iniţiale. Ele neagă
( p  q)fie sub aspectul lui p, fie sub aspectul lui q, fie sub ambele
aspecte, însă nedistrugându-se caracterul de entitate. Desigur
există şi alte negări parţiale, după cum se va vedea.
În practică  ( p) = p nu se realizează întotdeauna, dacă
ne referim la negările parţiale de mai sus. Cert este că
rectificarea, şi nu negarea minciunii se face de către adevăr, după
principiile adevărului, şi nu mecanic, aleator. Revenind la negările
parţiale, se observă că negând parţial cele trei propoziţii produs
final ale negării lui ( p  q), nu mai obţinem adevărul iniţial,
desigur având totuşi grijă de a păstra prin negare caracterul de
entitate.
De exemplu  (( p)  (q)) =
( p)  ( q)
=
( p)  ( q)
=
( p)  ( q)
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Se vede că doar cazul al treilea reprezintă propoziţia iniţială
de la care s-a început negarea.
Cu cât propoziţia iniţială e mai complexă, şansele ca printr-o
negare aleatoare după formulă, fără însă a distruge caracterul de
entitate, să obţinem adevărul iniţial, sunt practic zero. Deci în
cazul unei entităţi iniţiale complexe care a fost negată sub un
aspect cât de mic, revenirea la adevărul iniţial o poate face doar
adevărul, prin rectificare, şi nu prin negare aleatoare. Încă o dată
se vede că minciuna însăşi nu se poate transforma pe sine în
adevăr.
Este acelaşi lucru cu povestioara cu maimuţa care bate la
maşină şi nu va putea scrie niciodată o piesă de Shakespeare,
povestioară spusă în legătură cu posibilitatea evoluţiei prin
mutaţii genetice aleatoare.
Şi atunci ce e negarea? Voi defini negarea din punct de
vedere al sferelor semantice. Fie o propoziţie P1 cu sfera
semantică S1 şi o propoziţie P2 cu sfera semantică S2, astfel încât
cele două sfere să fie disjuncte, adică S1  S2 =  .

S1
P1

S2
P2

Deci P1   P2 şi P2   P1, cu alte cuvinte propoziţiile
nucleu ale sferelor semantice nu se implică reciproc (altminteri
sferele semantice s-ar include una pe alta sau chiar ar coincide).
Atunci numesc P1 o negare totală a lui P2 şi P2 o negare totală a
lui P1. Se vede deci că P1 nu implică P2 (negaţia sa totală), şi se
mai vede că oricare propoziţie din S2 e o negare totală a oricărei
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propoziţii din S1 şi invers. Prin urmare, voi spune că sferele S1 şi
S2 sunt în raport de negare totală.
Desigur existenţa a două propoziţii în raport de negare
totală e doar o ipoteză de lucru momentană. S-ar putea să ne
schimbăm ideea, după o analiză mai aprofundată a conceptelor.
Dar admitem, totuşi, că există propoziţii în raport de negare
totală.
Dată fiind propoziţia P1 cu sfera semantică S1, ea admite
mai multe negări totale, Q1, Q2, . . . Qn, cu sferele notate respectiv
cu NT1, NT2, . . . NTn, ca mai jos :
NT2
Q2

NT1
S1

NT3

Q1
P1

Q3

NTn
Qn

Reuniunea tuturor acestora alcătuieşte o mulţime de
propoziţii, care se constituie în sfera lui Q1  Q2  . . .  Qn =
N abs (S1), adică sfera negare absolută a lui S1, în care oricare
propoziţie este o negare totală a oricărei propoziţii din S1. Toate
propoziţiile din această sferă au deci sfere disjuncte de ale
oricărei propoziţii din S1.
În acest fel se poate arăta uşor că o mulţime oarecare e în
raport de negare absolută faţă de complementara sa, în
accepţiunea că orice e în afara mulţimii iniţiale e tot mulţime. Dar
nu insist aici.
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Voi vorbi acum despre negarea parţială. O propoziţieP1 şi
altă propoziţie P2 sunt în relaţie de negare parţială dacă sferele
lor au propoziţii comune, fără însă a fi incluse una în alta sau a
coincide.
S2
S1
P1

P2

Deci există nişte Qi adică Q1, Q2, . . . implicate atât de P1
cât şi de P2, chiar indirect, prin nişte propoziţii intermediare. Deci
două propoziţii aflate în raport de negare parţială susţin anumite
lucruri comune.
Mă opresc aici cu problematica negării, însă fac observaţia,
care va fi aprofundată la teoria punctului de vedere, potrivit
căreia e foarte greu de obţinut o negare totală între două entităţi,
în afară de Bine şi rău, deoarece, de exemplu, doi oameni care se
duşmănesc şi care, aparent, ar fi în negare totală, tot au în comun
unele idei, dintre care probabil ideea de mamă sau tată, ideea de
dragoste, fie ea şi primitivă a unora, etc.

Acest capitol ilustrează opinia mea despre ce
înseamnă propoziţii în negare parţială sau în
negare totală , într-o abordare bazată pe sferele
semantice ale propoziţiilor. Negarea totală e
asociată unor mulţimi disjuncte de propoziţii,
negarea parţială este asociată unor mulţimi de
propoziţii care se intersectează.

Concluzii
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Cap .5 Ce este o propoziţie ?

A. CONCEPŢIA GRAMATICALĂ
Din punct de vedere gramatical o propoziţie este formată din
cuvinte între care există o legătură bine stabilită, în general de
natură logică. Cuvintele reprezintă exprimarea scrisă ori vorbită a
conceptelor abstracte.
Nu putem vorbi de propoziţie fără o scurtă referire asupra
sensului acesteia. O propoziţie trebuie să aibă sens teoretic şi sens
practic.
Din punct de vedere al sensului teoretic, o propoziţie trebuie
să fie compusă cel puţin din subiect şi predicat, dintre care
predicatul nu poate lipsi niciodată, iar subiectul poate lipsi, fiind
subînţeles. Însă, pentru a fi cinstiţi, există şi propoziţii cu predicat
subînţeles, de exemplu : - Cine a scris această poezie? Răspuns:
-Eminescu.
Sensul teoretic există prin raportare la intelectul nostru. O
propoziţie are sens teoretic atunci când, aparent, o înţelegem
foarte bine.
Sensul practic există dacă propoziţia respectivă redă
raporturile existente între obiecte într-un anume câmp existenţial
adevărat (sensibil sau conceptual). În această accepţiune se zice
că propoziţia respectivă e adevărată. Deci a avea sens practic şi a
fi adevărată e acelaşi lucru, din acest punct de vedere.
Dacă o propoziţie redă alte raporturi decât cele existente în
câmpul existenţial respectiv (considerat adevărat), spunem că
propoziţia este falsă ori că nu are sens practic (referitor la acel
câmp existenţial), deşi ar putea foarte bine să aibă sens teoretic.
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B. CONCEPŢIA CIBERNETICĂ

În cele ce urmează voi utiliza o anumită abordare a noţiunii
de propoziţie, pe baza noţiunilor de mulţime şi ordine. Pe de altă
parte, în alt capitol, voi arăta că orice mulţime este echivalentă cu
o propoziţie formată din mai multe propoziţii interconectate prin şi
logic-reunional, între care ordinea nu contează.
Deci noţiunea de propoziţie este echivalentă cu noţiunea de
mulţime, însă ambele au la bază noţiunea de sens :
- propoziţia e o mulţime (+) şi o ordine care capătă (=)
sens.
- mulţimea e o propoziţie care are sens pentru orice ordine.
În cadrul unei propoziţii, anumite părţi componente le voi
figura cu anumite contururi închise (cercuri, dreptunghiuri),
funcţie de rolul lor, iar săgeţile reprezintă legătura de ordine
dintre concepte, adică ordinea de trecere de la un concept la altul.
Se consideră, ca o accepţiune tacită, că anumite cuvinte,
împreună cu o anumită ordine de trecere de la un cuvânt la altul,
împreună cu nişte sensuri fixe pentru fiecare cuvânt, determină în
mod unic înţelesul, sensul, propoziţiei.
Acest lucru e valabil pentru orice propoziţie neambiguă,
neduplicitară, cum e cazul celor din ştiinţă.
Nu mă pot abţine să nu fac o constatare fără a o comenta . . .
lingvistic vorbind între ordine, căreia i se spune şi sens, şi înţeles,
căruia i se spune tot sens, există mai mult decât omonimie, există
în fond sinonimie, desigur imperfectă.
1
Eu

2
merg

3
la mare

Aceasta este o propoziţie cu determinare liniară. Orice
propoziţie se poate descompune în mai multe propoziţii conectate
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între ele prin şi logic-reunional, de tipul „şi una şi cealaltă, deci
ambele”.
Fiecare din aceste propoziţii componente e cu determinare
liniară.
De exemplu:
1
Am înotat
este echivalentă cu:
1
Am înotat
1
Am înotat

2
prin apă

3
vijelios

2
prin apă

şi

3
vijelios

După cum se va vedea la tipuri de interacţiuni logice între
propoziţii, orice propoziţie, oricât de complicată, se poate exprima
ca reuniune de propoziţii, prin şi logic-reunional, cu determinare
liniară.
Şi-ul reunional, cum am mai spus, arată că ambele propoziţii
din reuniune sunt valabile, în construirea unei propoziţii compuse,
adevărate sau false. Acesta e de fapt şi-ul logic pur din logica
matematică.
Într-o propoziţie finită conceptele pot fi numerotate. Asta
înseamnă că fiecare propoziţie se va citi în ordinea respectivă.
Săgeţile au un singur sens la o propoziţie dată. Orice
schimbare a ordinii conceptelor duce la o altă propoziţie care are
o schimbare, uneori foarte fină a înţelesului.
O propoziţie presupune ceva şi afirmă altceva. O propoziţie
presupune subiectul şi afirmă predicatul. Restul părţilor de
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propoziţie le determină pe acestea două, sau se determină unele pe
altele.
Ceea ce se presupune sunt intrările, ceea ce se afirmă sunt
ieşirile din propoziţie.
Ion

este
ieşire

intrare

Orice

om bun

om bun

intrare

primeşte o
răsplată

ieşire

Deocamdată, mă opresc aici cu structura unei propoziţii din
punctul de vedere cibernetic, mai multe voi zice la tipuri de
interacţiuni logice între propoziţii.
Insist: în concepţia cibernetică, două propoziţii sunt identice
dacă şi numai dacă toate cuvintele sunt identice, ordinea de citire
– rostire e identică, şi toate sensurile cuvintelor sunt respectiv
identice.

C. CONCEPŢIA FILOSOFICĂ
Din punct de vedere al sferelor semantice, două propoziţii
sunt egale dacă şi numai dacă sferele lor semantice sunt egale.
Două concepte matematice sunt identice dacă au o aceeaşi
existenţă într-un acelaşi câmp existenţial comun şi, în acest caz,
38

sferele lor semantice trebuie să coincidă. E clar că un concept e
egal doar cu sine însuşi. Ceea ce se consideră, uneori, în
matematică, egalitate, e, de fapt, echivalenţă, dintr-un anume
punct de vedere. Însă egalitatea este echivalenţă din toate punctele
de vedere posibile.
Sfera semantică a unui concept reprezintă totalitatea
propoziţiilor implicate de către acel concept şi doar de către el
însuşi, fără alte influenţe din afară. Dintre acestea, unele chiar
determină conceptul, altele sunt derivate din concept.
E clar că oricât am deduce despre un concept luat în sine, nu
putem evada din sfera semantică a conceptului respectiv.
Propoziţia p  p zice de fapt că implicaţia maximă a
conceptului este sfera semantică a conceptului, şi invers, adică
implicaţia maximă a sferei este conceptul.
Conceptul este echivalent cu întreaga sa sferă semantică, sau
cu orice subsferă suficientă pentru a determina conceptul (căci
există atât implicaţie prin incluziune cât şi prin deducţie logică).
Exemplu:
a)
N=1, 2, 3, . . . (+)
b)
N=1, (+)
a)este mulţimea numerelor naturale prin înşiruire infinită,
prevăzută şi cu adunare, iar b) este mulţimea numerelor naturale
redusă la un număr finit de axiome, de exemplu axiomele lui
Peano.
Reiau noţiunile legate de sfere:
Voi numi sferă semantică determinativă a unui concept orice
sferă semantică care e subsferă a sferei totale(absolute) şi care e
suficientă pentru a implica, determina, conceptul.
Se numeşte sferă absolută totalitatea propoziţiilor implicate,
presupuse de conceptul în sine, deci totalitatea sferelor
determinative şi a consecinţelor lor în legătură cu conceptul dat.
Sfera momentană este ceea ce cunoaştem noi în legătură cu
un anumit concept, la un moment dat în timp.
Sfera momentană a unui concept este sortită mereu a fi
incompletă. Ea însă se lărgeşte mereu în timp, fiind în orice timp
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echivalentă cu sfera absolută. Aceasta din urmă e mereu
nemişcată şi neschimbătoare în sine.
Sfera absolută a unui concept este intangibilă raţional
(putem în cadrul unui concept să deducem oricât de mult).
Noi însă cunoaştem sfera conceptelor la un moment dat, care
este o mulţime finită de propoziţii. Dintre acestea, unele sunt
determinative, altele sunt consecinţe. Atât unele cât şi celelalte pot
exista în forme echivalente.
Deci prin concept nu înţeleg doar un cuvânt, ci o întreagă
structură echivalentă.
Deci orice entitate (chiar matematică), îşi are propria sa
sferă semantică, cu existenţă perfect reală, pe sfera conceptelor.
Chiar unele concepte matematice îşi au sfera semantică tot pe
sfera conceptelor, aceasta fiind, într-un fel sau altul, stratificată.
De observat: voi arăta că sfera conceptelor este riguros tangibilă
raţional şi matematic, prin analiză, şi nu e nicidecum ceva pur
filosofic.
De exemplu: axiomele reprezintă sfera determinativă a
geometriei (să zicem), în timp ce axiomele plus teoremele
demonstrate la un moment dat reprezintă sfera momentană.
Sfera absolută e limita sferei momentane când timpul tinde
spre infinit, care limită există, dar nu în corpul raţional al
intelectului, ci doar în cel duhovnicesc.
Deci sfera absolută a nici unui concept matematic nu poate fi
atinsă raţional în timp util. Însă poate fi atinsă în timp util,
duhovniceşte.
De remarcat că conceptul în sine este centrul oricărei sfere
semantice. Însă conceptele în sine, din nou sunt intangibile
raţional la modul absolut. Noi mereu analizăm conceptul în
spiritul său şi extindem prin analiză sfera semantică a conceptelor,
apropiindu-ne mereu de centrul sferei respective, care e conceptul,
dar fără a-l atinge niciodată în mod raţional. Încercăm mereu să
centrăm sfera semantică, având conceptul absolut în centrul său.
Deci noi despre fiecare concept cunoaştem o subsferă, dar care nu
ştim precis dacă e determinativă pentru conceptul absolut. Însă
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suntem nevoiţi să lucrăm mereu cu sferele concrete pe care le
avem la dispoziţie, iar dacă vreodată descentrăm o astfel de sferă
momentană, se cheamă că am introdus un nou concept, care e o
generalizare a celui vechi.
Însă în prezenta lucrare nu se introduc noi concepte, ci doar
se reutilizează, într-o nouă perspectivă, cele vechi. Prin urmare,
am păstrat aceleaşi sfere semantice ale fiecărui concept, doar că
le privesc dintr-o altă perspectivă.
Având deci noţiunile legate de sferele semantice, ce
reprezintă, în fond, o propoziţie? Încă de acum menţionez că
legătura riguroasă între concepţia bazată pe sfere semantice şi cea
cibernetică o voi face la capitolul referitor la analiza propoziţiei.
O propoziţie reprezintă fie apartenenţa sferei subiect la o
altă sferă, fie mişcarea sferei subiect de la o sferă la alta, fie orice
relaţie între nişte sfere semantice, privite ca mulţimi. Atât
apartenenţa cât şi mişcarea, precum şi sferele implicate, sunt fie
reale, fie potenţiale, însă adevărate. Nu iau în calcul nicidecum
propoziţii în care intervin entităţi false.
De exemplu: ”Ion este om bun”, indică apartenenţa sferei
semantice Ion, la sfera semantică a oamenilor buni, ca propoziţie
implicată.
Sfera
oamenilor buni

Ion

41

„Eu merg la mare” arată deplasarea sferei Eu din sfera Baia
Mare în sfera Constanţa să zicem, deci dintr-o sferă cu existenţă
(şi) spaţială, în altă sferă cu existenţă (şi) spaţială.
Constanţa
Baia Mare

Eu

Şi aşa mai departe, însă nu are rost să insist aici.

D. CONCEPŢIA DUHOVNICEASCĂ
În această accepţiune există doar noţiunea largă de
„cuvânt”. De exemplu:”Nu doar cu pâine va trăi omul, ci cu tot
cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.” Sau: ”Şi a zis
Dumnezeu: ”Să fie lumină!”. Şi a fost lumină.”
Cele două exemple de mai sus ilustrează doar puterea
lucrătoare a Cuvântului.
Cuvântul este cel de-al doilea ipostas al lui Dumnezeu,
alături de Tatăl şi de Duhul Sfânt. Aceasta este Treimea cea de o
fiinţă şi nedespărţită.
Cuvântul este însuşi Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, născut
fără tată din mamă şi fără mamă din Tată.
Nu sunt în stare să filosofez prea mult, însă - se vede limpede
- Cuvântul nu poate fi definit.
Tot ceea ce zice Dumnezeu se înfăptuieşte.
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Cuvântul este viu şi se manifestă ca atare.
În viaţa cotidiană şi, mai ales, în ştiinţă, noi percepem
Cuvântul prin cuvinte, adică prin sensurile pe care acesta le are în
universul nostru sensibil şi conceptual şi pe care ni le-a pus la
dispoziţie spre a face binele.
În general, în întreaga matematică, toate noţiunile capătă un
sens bine precizat, î. e. o semnificaţie.
Golirea matematicii de sens e o crimă contra spiritului, e o
crimă la adresa lui Dumnezeu, echivalentă cu încercarea stupidă
de altfel, de a-l scoate pe Dumnezeu din creaţia sa.
Mereu sensul transcende propoziţia, deci nu propoziţia
determină sensul, ci sensul determină propoziţia .
Eu am un gând bine precizat în inima mea. De acolo trece în
minte, iar eu formulez o propoziţie care are o încărcătură
duhovnicească, are sens.
Această propoziţie se transmite la interlocutor, pe cale scrisă
sau vorbită, iar sensul se transmite automat. Aşa se explică faptul
că, deşi copiii mici nu înţeleg cuvintele, sensul care este dincolo de
cuvinte li se transmite, atunci când mama le vorbeşte.
Pe de altă parte, se vede cum copiii mici se înţeleg între ei
gângurind. Deci putem observa că sensul se transmite indiferent
de cuvintele folosite.
Însă suntem obişnuiţi de mici să asociem sensul cu un anumit
limbaj, cu care ne obişnuim, încât nu-l mai disociem de sens, încât
nu mai înţelegem alte limbi după ce creştem, decât dacă le
învăţăm. Aşa-zisul simţ al unei limbi străine este, de fapt, calitatea
de a percepe o limbă străină în spiritul ei, dincolo de cuvinte, deci
în sensul ei profund, duhovnicesc.
În concluzie, orice teorie matematică trebuie înţeleasă în
sensul acesteia şi nu strict în formalismul propoziţiilor sale golite
de semnificaţie. Golirea matematicii de semnificaţie o face de
neînţeles şi reprezintă un factor, un virus de alienare.
Sensul e viu, deci nu poate fi încadrat într-o formă fixă, nu
poate fi ţinut prizonier într-un formalism oarecare.
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În fond, sensul (corect) este însuşi Cuvântul lui Dumnezeu
care circulă continuu în creaţia sa (sau, mai bine spus, este
prezent în creaţia sa).
Prin urmare, a înţelege sensurile şi a te bucura de ele este
echivalent cu a vorbi cu Dumnezeu. Dacă şi mulţumeşti lui
Dumnezeu pentru asta, înseamnă că ai făcut o rugăciune de
mulţumire.
Deci a face corect matematică (cu inima şi cu mintea în
acelaşi timp) este echivalent cu a te ruga, în felul tău. Atenţie însă!
Nu e vorba de închinarea la un idol al ştiinţei umane, ci efectiv la
simţirea lui Dumnezeu în creaţia sa, cu dreaptă socotinţă.
Deci un concept, un cuvânt oarecare, este alcătuit dintr-un
schelet material, scris ori sonor (vorbit) şi este populat, însufleţit,
de sensul lui.
Deci cuvintele sunt nişte fiinţe vii. În toate conceptele, fie că
denumesc lucruri bune sau rele, se află Dumnezeu, în forma sa
lucrătoare. El este în fond prezent în orice bucăţică, oricât de
mică, a creaţiei sale. Vai celor care se folosesc de cuvinte pentru a
le schimba înţelesurile!

Încă din acest stadiu privesc propoziţia sub raport
gramatical, cibernetic, filosofic, duhovnicesc... Se
vorbeşte şi de sensul practic. Propoziţia este o fiinţă
vie, în fiecare noţiune există Dumnezeu, care este
prezent în fiecare bucăţică a creaţiei sale. Sensul
este sufletul propoziţiei, iar Dumnezeu este sufletul
sensului. Sensurile cuvintelor nu trebuiesc
schimbate. Ideile din acest capitol vor fi
aprofundate ulterior.

Concluzii
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Cap .6. Care sunt condiţiile pentru ca o propoziţie să
fie valabilă, i. e. să aibă sens, fie adevărată, fie
falsă? Despre sens, ordine şi legătura între ele

Considerăm mai întâi că avem de-a face cu propoziţii care
au sens, adică sunt valabile. Propoziţiile corect formulate din
ştiinţă sunt propoziţii cu sens.
De exemplu (luat din viaţa de zi cu zi):”Cerul este albastru”.
Este o propoziţie valabilă şi, în anumite condiţii, adevărată. Pe
vreme însorită, într-adevăr, privit de pe pământ, cerul este
albastru. Însă nu voi vorbi acum despre adevărul propoziţiei, ci
despre faptul că e valabilă, adică are sens. Pentru ca o propoziţie
să fie valabilă, adică să aibă sens, trebuiesc îndeplinite cel puţin
condiţiile:
1. Să aibă sens gramatical
2. Să aibă sens cibernetic
3. Să aibă sens filosofic
Repet, o propoziţie cu sens poate fi adevărată sau falsă, însă
trebuie să fie corect formulată din cele trei puncte de vedere mai
sus amintite.
Pentru ca o propoziţie să fie adevărată ştiinţific, ea trebuie:
4. Să fie logic valabilă
Pentru ca o propoziţie să fie adevărată în mod absolut, ea
trebuie:
5. Să fie adevărată duhovniceşte
Voi enumera câteva condiţii necesare, şi în mod cert
insuficiente, pentru ca o propoziţie să aibă sens, nu în ordinea
iniţială:
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1. Condiţia cibernetică-filosofică
Înainte de momentul emiterii primei litere din primul cuvânt
din propoziţie, deci înainte de emiterea propoziţiei, toţi factorii ce
interacţionează pentru emiterea propoziţiei există şi au sens.
Propoziţia nu este decât o transpunere în limbaj a unei interacţiuni
între factori care există înainte de interacţiunea propriu-zisă.
Nici într-un caz într-o propoziţie nu va interveni propoziţia
însăşi, căci propoziţia nu e un factor care există înainte de propria
sa emitere.
Pe scurt: o propoziţie trebuie să fie definită doar pe baza de
noţiuni diferite de propoziţia însăşi. Sau încă: orice noţiune
trebuie să fie definită pe bază de noţiuni diferite semantic de
noţiunea respectivă.

d1
Od1
Obis
Od2

bis

1
2

d2
Bisectoarea se defineşte ca fiind locul geometric al
punctelor egal distanţate de laturile unui unghi considerat. Însă
atunci O bis (punctul O de pe bisectoare) s-ar defini ca fiind egal
depărtat de Od1 şi Od2 (punctul O de pe d1 şi respectiv punctul O
de pe d2). Însă aparent Od1 şi Od2 coincid, şi coincid cu O de pe
bisectoare. Deci am definit aparent un punct pe baza lui însuşi
46

multiplicat de două ori, deci am definit O pe bază de O şi O, ceea
ce înseamnă că am definit o entitate pe baza ei înseşi, contradicţie
cu principiul mai sus enunţat.
Însă nu este aşa! Deoarece, cum voi arăta ulterior, la alt
capitol, Od1 are ca şi caracteristică sensul dreptei 1 figurat cu
vector pe d1, analog Od2, analog O bis. Deci fiecare punct are
drept caracteristică inerentă a structurii sale şi sensul de pe
dreapta căreia îi aparţine. Cum cele trei sensuri sunt diferite,
înseamnă că şi cele trei puncte sunt diferite ca entităţi, având
totuşi în comun pe O, imaginea lor geometrică. Deci se vede că
Od1, Od2, Obis, sunt în raport de negare parţială două câte două,
deci se poate defini Obis pe baza lui Od1 şi Od2.
Deci chiar şi în acest caz aparent greşit de definiţie,
aceasta e totuşi corectă. Cele trei puncte O doar coincid ca poziţie
în plan, deci d(Obis, Od1) este egală cu d(Obis, Od2), (distanţele
lui O bis la Od1, respectiv Od2), deoarece distanţele depind doar
de poziţia punctelor în plan şi nu de sensul lor. Anticipând, spun
doar că punctul are sensul dreptei pe care este considerat, punctul
în sine având toate sensurile fascicolului de drepte ce trece prin
punctul respectiv, în mod potenţial. Repet, cele trei puncte O sunt
diferite două câte două, ca entităţi compuse din poziţie în plan şi
sens.
Prin urmare, în concepţia cibernetică-filosofică, o entitate e
valabilă, i. e. corect definită, dacă e definită pe baza entităţilor
diferite semantic de ea însăşi.
2. Condiţia gramaticală
Sensul gramatical al propoziţiei ce defineşte entitatea să
existe şi să fie corect. Din nou propoziţia poate fi adevărată sau
falsă, însă să aibă sens gramatical.
Revenind şi sistematizând, în concepţia strict cibernetică,
condiţia 1, pe care o voi numi „condiţia de impuls”, spune că
într-o definiţie nu trebuie să se formeze bucle cu definiendum-ul,
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adică cu noţiunea de definit. Deci în definiens (definiţia propriu
zisă) să nu apară nicidecum definiendum. Situaţia este analogă cu
încercarea de a te ridica de pe scaun în aer, trăgându-te cu mâna
de perii capului, ceea ce în fizică ar fi echivalent cu posibilitatea
de a avea variaţie de impuls sub acţiunea de forţe interioare
într-un sistem. Deci a defini o noţiune înseamnă a ridica cuvântul
respectiv pornind de la alte cuvinte diferite semantic de el însuşi,
echivalent cu a pune o cărămidă peste alte cărămizi diferite de ea.
Deci o noţiune nouă, o propoziţie nouă, înseamnă o variaţie de
impuls a gândirii noastre. Prin emiterea unei propoziţii noi,
centrul de greutate al tuturor cunoştinţelor noastre se deplasează,
însă el oscilează în jurul centrului de greutate al sistemului de
axiome considerat valabil la momentul respectiv. Reiau ideea
conform căreia centrul de greutate al unui sistem de axiome sau al
unei noţiuni date, rămân mereu inaccesibile raţional, noi doar
oscilăm cu centrul de greutate la un moment dat în jurul centrului
de greutate absolut. Revenind la analogia cu cărămizile, nu putem
pune o cărămidă peste ea însăşi.
Din punct de vedere filosofic, sferele pe care definim
noţiunea definiendum trebuie să fie diferite de el însuşi, adică în
raport de negare parţială, totală, ori incluse în definiendum.

3. Condiţiile logică şi duhovnicească
Adevărul se apreciază în felul următor: o propoziţie este
adevărată (ştiinţific) dacă ea admite o reprezentare în universul
fizic existent, deci dacă are un corespondent în sfera conceptuală a
adevărului. Dacă o entitate poate fi corect imaginată, în fond dacă
ea poate fi corect văzută pe sfera conceptuală, înainte de a fi
construită (imaginaţie creatoare), atunci ea există. Deci dacă o
entitate există pe sfera conceptuală a adevărului, atunci entitatea
respectivă e adevărată.
Practic, adevărul se apreciază prin sensul logic al unei
propoziţii: propoziţia este adevărată logic dacă ea se deduce
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corect din propoziţiile iniţiale, conform tipurilor de interacţiuni
logice dintre propoziţii (vezi capitolele respective).
De asemenea, pe un cu totul alt plan stă adevărul
duhovnicesc, care nu cade nicidecum sub sfera conceptelor. Acesta
se simte cu inima, prin har, doar dacă duci o viaţă creştinească
autentică, şi se formulează pe cât posibil în concepte, dar care
trebuiesc duse până la simţire, altfel rămânând, în sine, total
sterile şi false. Matematica însăşi, dacă nu e dusă până la simţire,
rămâne falsă şi irelevantă. Acesta este cazul oamenilor de ştiinţă
rutinaţi, care nu se mai bucură, nu mai trăiesc bucuria de a gândi
şi de a crea. De remarcat că şi Dumnezeu a făcut lumea văzută şi
nevăzută, fără alt motiv decât dragostea. În fond, dragostea mişcă
totul. . .
Aparent s-au formulat propoziţii valabile, care calcă regulile
anterior prezentate. De exemplu:”Eu sunt Cel ce sunt. ”, spusă de
însuşi Dumnezeu. Însă aici e vorba de sensul următor:”Eu sunt cel
ce exist. . . dincolo de voi şi de acest univers.”. Însă e vorba, în
fond, deja, de teologia apofatică. Sensul există, e conform
regulilor anterior prezentate, însă e transcedental şi prin urmare
învăluit în negură, inaccesibil în mod absolut, ca fiinţa divină.
În cele ce urmează consider doar propoziţii cu sens,
adevărate şi univoce. Prin urmare sensul unei propoziţii trebuie să
fie unic, deşi ulterior s-ar putea trece la un alt sens, de asemenea
valabil, dar tot unic.
Deci sensul unei propoziţii la un moment dat va fi unul bine
precizat asupra căruia s-a căzut de acord.
Oricum, există pentru o propoziţie sau pentru o noţiune
multiple sensuri, pe măsură ce săpăm mai adânc în ţesătura
adevărului.
Mai trebuie precizat că oricât am încerca să definim o
noţiune în cuvinte, ea este mereu dincolo de cuvinte. De exemplu,
definind o propoziţie oarecare ca fiind mişcarea unei sfere 1
dintr-o sferă 2 în sfera 3, atât sferele cât şi noţiunea de mişcare au
mereu alte definiţii în cuvinte, ş. a. m. d. , deci o definiţie nu s-ar
sfârşi niciodată. Or ea trebuie să se sfârşească deoarece altfel
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noţiunea definită nu poate fi utilizată. Deci o noţiune se sfârşeşte
totuşi, intuitiv, percepând în mod direct ideea de sferă şi ideea de
mişcare, ambele fiind experienţe vizibile sau intuibile ale realităţii.
O dată ce văd un obiect ce se mişcă, ştiu automat ce e aia mişcare,
fără să tot definesc conceptual la infinit.
Definiţiile aduc doar precizie asupra ideii percepute intuitiv,
când aceasta încearcă să devieze într-o direcţie incorectă.
Însă ideea e fundamentul gândirii şi ideea generează
cuvântul scris sau vorbit. Am putea spune că în idee se găseşte
cuvântul lucrător al lui Dumnezeu, Cel ce ţine toate lucrurile prin
Cuvântul său, reflectat după posibilităţile umane în inima şi, apoi,
în mintea noastră. Detalii duhovniceşti referitoare la relaţia
Cuvânt-cuvânt nu sunt în stare să dau decât, eventual, după un
studiu aprofundat în teologie.
Deci şi matematica trebuie înţeleasă şi practicată în idee şi
nu în formalism.
Urmează o scurtă precizare asupra problemei:”Ce e sensul,
ce e ordinea şi care e legătura dintre ele?”.
Distingem două accepţiuni a noţiunii de sens: sensul ca
ordine, deci ordinea, de exemplu sensul unei drepte, şi sensul ca
semnificaţie, de exemplu propoziţia cutare are sens. . .
Orice entitate valabilă, adevărată şi univocă, are o
semnificaţie, deci are un sens, ca semnificaţie. Ea zice ceva, este o
transpunere în cuvânt scris sau vorbit a unei realităţi din sfera
sensibilă şi respectiv conceptuală (ne referim la adevărul
ştiinţific). Ordinea cuvintelor în propoziţie este unică pentru un
sens dat. Orice schimbare a ordinii cuvintelor duce la o schimbare
uneori foarte fină a înţelesului. Deci pentru ca o propoziţie să aibă
sensul dorit, alegem o anumită ordine a cuvintelor în propoziţie.
Voi considera deci că sensul, i. e. semnificaţia determină ordinea
,dar şi că citind propoziţia bine formulată în ordinea respectivă, îi
determinăm sensul. Deci sensul determină ordinea şi se transmite
prin ordine. Deci ordinea este creaţia sensului şi modul prin care
el însuşi circulă şi se transmite. Ordinea fără sens e sterilă, după
cum formalismul matematic fără perceperea sensului, deci fără
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cuvinte, este steril, de neînţeles. De asemenea fără ordine (de
exemplu ordinea cuvintelor într-o frază), sensul e foarte dificil de
a fi perceput, dacă nu imposibil, cel puţin în mod raţional.
Totuşi, să zicem că într-o zi, din variate motive, nu eşti cu
mintea tocmai limpede. Aceasta se întâmplă uneori din cauza
vreunui păcat săvârşit. Vedem că nu înţelegem propoziţii care
altădată erau pline de semnificaţie. Paradoxal?Deci deşi ordinea
există în propoziţii, acestea nu se transmit. Cauza este
îndepărtarea parţială şi temporară a harului Duhului Sfânt.
Deci înţelegerea sensurilor cuvintelor respective nu se face
prin grafia lor ci datorită duhului din ele, perceput de duhul din
noi, deci se percep din duh (Duhul Sfânt) şi prin duh (cel din
cuvinte), şi în duh sau de către duh (de către duhul din noi).
Astfel, un autor ce scrie o carte bună, comunică prin cartea
sa un anumit duh, iar dacă e o carte insuflată de Dumnezeu, cum
este Biblia, însuşi Duhul Sfânt vorbeşte prin carte.
Însă nu mai insist aici.
Reiau ideea că un sens (o ordine) determină un sens (o
semnificaţie), şi invers. Deci există o echivalenţă mai mult decât
omonimică, aproape sinonimică între sens ca ordine şi sens ca
semnificaţie.
În orice entitate, până nu am definit o ordine în entitatea
respectivă, aceasta nu are semnificaţie.
Putem considera şi entităţi care sunt convenţional
considerate în orice ordine, dar asta înseamnă că luăm în
considerare toate ordinile, simultan. De exemplu, noţiunea de
mulţime, colecţie, grămadă.
Însă oricând citim concret o mulţime nu putem decât să o
citim într-o anumită ordine. Deci o entitate are semnificaţie doar
dacă entităţii respective i s-a definit cel puţin o ordine.
Revenind la o idee precedentă, matematica se înţelege în
sensul ei, este deci o ştiinţă iniţiatică, iar rolul profesorului este
fundamental (fie că scrie, fie că vorbeşte). Însă cel mai bine este
ca, în perioada de formare a tinerilor elevi, să se recurgă la
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transmiterea prin viu grai a cunoştinţelor, citirea după cărţi fiind
destinată unor perioade mai mature.
Minimizarea rolului dascălului duce la distrugerea societăţii,
subliniez, în mod voit. Dascăl e orice om care îi învaţă lucruri
bune pe ceilalţi, deşi în sens strict înseamnă învăţător sau
profesor.
Iar dascăl de dascăl e doar Dumnezeu, aşa că respectaţi-vă
profesorii, până-i mai aveţi.
Închei aici, invitând la meditaţie.

Condiţiile de valabilitate a propoziţiilor se referă
în principal la aşa-numita condiţie de impuls ,
care se aplică tuturor concepţiilor asupra
propoziţiei.Aceasta stipulează că o propoziţie nu
poate fi definită decât pe baza unor noţiuni
diferite de ea însăşi.

Concluzii
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Cap .7 Despre negaţia totală

Datorită importanţei subiectului, voi începe printr-o discuţie
asupra a ceea ce înseamnă negare totală.
După cum am mai spus în capitolul aferent, propoziţiile în
raport de negare totală le acceptăm doar ca ipoteză de lucru.
Situaţia se prezintă cam aşa:
Adevărul se proiectează în minţile noastre şi în propoziţii ce
se află în raport de negare totală (precum şi desigur, şi în
propoziţii ce se află în raport de negare parţială, incluziune, sau
echivalenţă). De urmărit desenul de mai jos:

NIVEL n

P1=P2 ADEVARUL UNIFICAT Prop.coincid

NIVEL 3

P1^ P2 ~ = 0

NIVEL 2

P1^ P2 =O

Prop.sunt în negare partiala

Încã prop sunt disjuncte

NIVEL 1
PROPOZITIA 1

PROPOZITIA 2
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Însă acest raport e valabil până la un anumit nivel de
înţelegere. De la un anumit nivel, propoziţiile pot fi în raport de
negare parţială, incluziune sau echivalenţă.
Până la sfârşit probabil că putem afirma despre orice adevăr
ştiinţific(1) că este echivalent cu (1), adică echivalent cu adevărul
ştiinţific unificat.
Deci toate adevărurile ştiinţifice sunt echivalente între ele şi
echivalente cu adevărul ştiinţific unificat, unic deci.
Asupra raportului cu adevărul transcendent, cu Adevărul,
deci cu Iisus Hristos, (Calea, Adevărul şi Viaţa), nu se poate vorbi
făcând ştiinţă, decât, poate, teologie. Acest Adevăr se simte, se
trăieşte cu inima.
Revenind, faptul că la un moment dat considerăm doar
propoziţii în raport de negare totală, nu este nicidecum o
problemă. Ceea ce deducem la un nivel este valabil şi la celelalte
nivele, deoarece sfera momentană este şi ea adevărată, ca şi sfera
absolută, cu care este în fond echivalentă. Deci avem voie să
considerăm la un moment dat propoziţii aflate în raport de negare
totală, deşi ele pot fi, la plus infinit, în alte raporturi.
Acum, s-ar putea reproşa ideii mele, potrivit căreia nu există
propoziţii aflate în mod absolut în raport de negare totală,
următoarele contraexemple:
Contraexemplul nr. 1 Două linii paralele nu au nimic în
comun; dar nu este aşa, căci ambele au în comun ideea de
dreaptă, şi ar exista eventual un punct de vedere, nenumit acum,
potrivit căruia ele ar putea trece printr-un punct comun.
Contraexemplul nr. 2 O mulţime şi complementara ei sunt în
raport de negare totală, neavând nici un element, deci nici o
propoziţie comună. Dar din nou nu e aşa, deoarece ele au în
comun ideea de mulţime, deci semantic se intersectează, nu sunt
propoziţii complet disjuncte.
Însă, în ambele contraexemple, există un nivel, şi anume cel
geometric, în care putem evidenţia raporturi de negare totală.
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Nivelul geometric nu e singurul de acest fel, pentru nişte obiecte,
noţiuni, oarecare. Şi diverse alte niveluri noţionale pot genera
raporturi de negare totală.
De exemplu noţiunea de observator şi noţiunea de sens pot fi
considerate ca fiind în raport de negare totală, la un nivel
semantic la care fac apel în această lucrare. Este drept că sensul e
dat de o ordine între două puncte, dar nu-l putem analiza fără
disoluţia a însăşi noţiunii de sens.
Deci se poate considera că între A şi A, A, B, adică
între un observator punctiform geometric şi un sens, nu există nici
un element comun, deşi A ar fi comun, căci e vorba de o intersecţie
noţională. Sensul respectiv nu porneşte neapărat din A, deşi a fost
definit cu ajutorul lui A. Noţiunea de observator nu are nimic în
comun cu cea de sens.
Orice observator rămâne acelaşi pentru toate sensurile, deci
este independent de orice sens şi orice sens e independent de orice
observator, căci sensul dat rămâne acelaşi pentru orice
observator.
Revenind la exemplul nostru, sensul A, A, B este
echivalent cuB, B, C şi, deci, deja este evident că A nu mai
este element comun.
În concluzie, pentru ca două mulţimi să se intersecteze, ele
trebuie să aparţină sau să reprezinte noţiuni care se intersectează
semantic, sau coincid semantic. Altminteri, intersecţia respectivă
rămâne fără semnificaţie. Acest tip de intersecţie îl voi numi
intersecţie noţională, sau noţional-structurală, sau încă,
intersecţie cu semnificaţie, ori semantico-structurală.
Uneori e bine să considerăm intersecţia noţională
generalizată, în cadrul căreia între două elemente ale două
mulţimi, de asemenea considerăm intersecţia lor ca mulţimi,
aceasta fiind tot o intersecţie noţional –structurală.
Voi considera intersecţia noţional structurală a două
mulţimi, după cum urmează: O mulţime A formată dintr-un măr şi
o prună, cu mulţimea B formată dintr-o pară şi o cireaşă.
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Fără a fi prea dendrologici ori pomicoli, ambele reprezintă
mulţimi formate dintr-o poamă (mărul, para) şi o drupă(pruna,
cireaşa), deci avem o intersecţie ideatică de tipul poamă, drupă.
Structural mulţimile A şi B nu se intersectează nicidecum.
Continuând de asemenea intersecţia pe elemente, mărul şi para se
intersectează după caractere structurale ideatice specifice tipului
de fruct poamă, adică după ideea de sâmbure de poamă, pulpă de
poamă etc, în timp ce pruna şi cireaşa se vor intersecta după
caractere structurale ideatice specifice noţiunii de drupă, adică
sâmbure de drupă, pulpă de drupă, etc. În concluzie, structural,
cele două mulţimi A şi B nu se intersectează, la nivel pur biologic.
Apoi continuând intersecţia la nivel atomic, este posibil din câte
ştiu să aibă tipuri de atomi în comun, de un anume element chimic,
de exemplu molecule de glucoză, fructoză etc.
În concluzie, intersecţia noţional structurală are drept
condiţie intersecţia semantică a elementelor, urmată eventual de
intersecţia structurală. Această intersecţie poate fi dusă până în
pânzele albe, funcţie de necesităţi, deci se produce de la minus
infinit la concret şi apoi la plus infinit.
Dacă însă considerăm intersecţia între un măr întreg şi o
felie din acelaşi măr, dedublată însă faţă de mărul original,
ambele se intersectează după noţiunea de bucată de măr, deci
semantic au în comun această noţiune. Cum felia se consideră
extrasă tocmai din mărul original, este identică cu sora ei
geamănă din măr, deci cele două se intersectează după mulţimea
comună dată de acea felie de măr.
Mă opresc aici, căci ştiu că vă fac poftă.
Evident că, dacă la un anume grad de aprofundare,
semanticul dispare, dispare şi sensul intersecţiei noţionalstructurale, deci mergem cu aprofundarea atâta timp cât are sens.
Această discuţie s-ar putea aprofunda după tratarea tipurilor
de interacţiuni dintre propoziţii, devenind încă şi mai interesantă.
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Acum s-ar putea obiecta că, din punct de vedere al teologiei
apofatice, la care oricum nu mă pricep mai deloc, între Creator şi
creatură ar exista un raport de negare totală. Adică Dumnezeu ar
fi total dincolo de tot ce înseamnă creaţia sa, inaccesibil şi distant.
Însă, din nou, nu e aşa, deoarece prin taina întrupării lui
Iisus, însuşi Dumnezeu, prin ipostasul său Cuvântul, a locuit în
Omul Iisus pe pământ. Deci Iisus a fost şi este şi acum, în acelaşi
timp, Dumnezeu şi Om .
Prin urmare, faptul că există o astfel de legătură directă
între creaţie şi Creator, că adică Creatorul locuieşte chiar prin
fiinţa sa într-o anume Creatură (Iisus, Fiul Omului, deci Om
desăvârşit), ne arată că, în acest moment, deoarece Iisus este cu
trupul la cer (dar şi printre noi prin Sf. Împărtăşanie), şi Trăieşte
în acest mod, creaţia este Îndumnezeită.
Acest fapt e de mare mirare, şi ne întrebăm, pe bună dreptate
de ce atâtea rele şi greutăţi. Nu pot eu intra în detalii, dar deja e
vorba de un război ce se dă între Bine şi rău, război duhovnicesc,
pe toate fronturile posibile, pe care Dumnezeu îl îngăduie.
Răul însă devine doar o etapă de trecut, e ceva ce trebuie
bătut.
Deci să săpăm cât mai adânc în sufletul nostru, ca să
descoperim concret harul lui Dumnezeu din noi. Atunci de-abia
vom lupta şi vom învinge.
Din nou apare ideea că răul e doar o ceaţă care umbreşte
priveliştea Binelui, care ce-i drept uneori pare destul de deasă.
În concluzie nici măcar între Creator şi creatură nu există un
raport de negare totală, cei doi intersectându-se cel puţin în harul
Duhului Sfânt (în cazul celor botezaţi).
Desigur că teologia apofatică este valabilă, însă mie îmi
place să cred că mai multe sunt cele ce-l unesc pe om de
Dumnezeu, decât cele ce-l separă.
Căci multă este dragostea lui Dumnezeu.
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Se arată că un raport de negare totală este
valabil doar până la un anumit nivel de
înţelegere. Se introduce ideea de intersecţie
noţional –structurală. Condiţia ca două
entităţi să se intersecteze structural este ca,
întâi de toate, să se intersecteze semantic.

Concluzii
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Cap. 8. Interacţiuni de tip logic între propoziţii
8. 1. Şi-ul logic de tip reunional

Încă de la început menţionez ideea că lucrăm doar cu sfere
momentane ale unor noţiuni sau propoziţii. Cu alte cuvinte,
indiferent dacă luăm în considerare o propoziţie formată din
noţiuni(care şi ele sunt de fapt tot propoziţii), ori o propoziţie
formată din alte propoziţii, considerăm că aceste propoziţii
componente sunt indecompozabile.
De asemenea consider ca adevărată aserţiunea conform
căreia orice propoziţie ori se consideră indecompozabilă, ori se
scrie ca interacţiune între mai multe propoziţii, prin conectorul de
tip şi logic reunional, „” de tipul „şi una şi cealaltă, deci
ambele”.
P=P1P2…Pn

sau echivalent

P=P1P2…Pn
De remarcat că Pi se pot şi intersecta semantic, însă ele
alcătuiesc cărămizile sferei cognoscibile la un moment dat a
propoziţiei P. În acest moment consider tacit că Pi nu mai sunt
decompozabile, deşi ele, în mod real sunt decompozabile. Aceasta
înseamnă, după cum se va vedea ulterior, că între Pi nu se
realizează decât interacţiuni de tip reunional.
De exemplu „Mama e harnică şi frumoasă” o descompun în
„Mama e harnică” şi „Mama e frumoasă”, însă cele două
componente nu le mai descompun, fiind satisfăcut de nivelul de
analiză la care am ajuns.
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În mod cert o propoziţie poate fi analizată la infinit, mereu
trebuind să definim noţiuni din ce în ce mai fine. Însă pentru o
demonstraţie dată avem nevoie doar de sferele la un anumit nivel,
deci la un moment dat, ale noţiunilor ce intervin. De aceea, deşi nu
putem accede la noţiunea pură, care e de natură duhovnicească în
fond, accedem la noţiunea momentană, de natură pur logică, cu
care lucrăm în demonstraţia noastră. Reiau ideea că sfera
absolută şi sfera momentană sunt echivalente logic, deşi sfera
absolută este mai completă. Cele două sfere se implică reciproc
din punct de vedere strict logic.
Insist puţin asupra a două tipuri de propoziţii:
a) cele de tip P=P1P2…Pn , cu Pi independente între ele şi
înţeles de sine stătător, şi
b) cele formate din noţiuni care se intercondiţionează semantic:
de exemplu: “În vârful stativului meu pentru piese electronice
tronează modesta mea telecomandă. ”
Această propoziţie poate fi scrisă ca o interacţiune de tip logic
reunional între propoziţii de sine stătătoare, astfel:

P1 : “Există un stativ pentru piese electronice. ”

P2 : “Stativul este al meu. ”

P3 : “Stativul are un vârf.”

P4 : “În vârful stativului stă telecomanda.”

P5 : “Telecomanda este de un tip simplu.”
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Fără a lua în considerare deocamdată alte tipuri de
interacţiuni decât cel de tip reunional, putem spune că informaţia
din propoziţia lungă este aceeaşi cu informaţia conţinută în
reuniunea celor cinci propoziţii.
Concluzia o repet: în final orice propoziţie se scrie ca o
reuniune de propoziţii componente. Această scriere nu este unică,
dar deja sunt detalii, la nivelul actual al discuţiei.
Evident, între propoziţii există interacţiuni de mai multe
feluri.
Dacă vrem să exprimăm o intersecţie C=A  B ca reuniune
de propoziţii, aceasta se scrie : “C conform A” “C conform B”.
În fond, şi în logica clasică avem ceva asemănător :p=pp=
=pp.
Dacă vrem să scriem AB, care, după cum voi arăta,
înseamnă şi-ul logic interacţional, adică deducţia, vom scrie
astfel: (A-B)  (B-A), etc.
Observaţie: Pentru a putea efectua în mod limpede operaţiile
A-B, respectiv B-A, trebuie ca A şi B să fie decompozabile, pentru
a putea pune în evidenţă în mod clar pe A-B respective pe B-A.
Însă deocamdată evit intrarea în detalii în ce priveşte alte tipuri de
interacţiuni, decât cel de tip “şi” reunional.
Consider şi că sensul unei propoziţii rămâne acelaşi doar
când ordinea noţiunilor în propoziţie rămâne aceeaşi. Altminteri
sensul se poate schimba uneori, la modul cel mai fin cu putinţă.
Voi enunţa încă o aserţiune : p  q, dacă şi numai dacă
sfera lui q este inclusă în sfera lui p. Adică prin analizarea lui p
dăm până la urmă peste q.
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p = = P1  P2  … Pn

Q1  Q2… QK

R1 R2 …

q

Un caz particular este acela când q este chiar în scrierea
iniţială a lui p deci deja p se consideră analizată până la q.
În analiza lui p, se ajunge la un stadiu, ca în arborele de mai
sus în care, în scrierea lui p ca sfera specifică stadiului respectiv,
apare q.
S-ar putea obiecta că uneori, judecând prin analogie şi nu
prin analiză, îl deducem pe q.
Dar asta înseamnă ceva de genul P(X),  X, iar pentru
X=X0, avem P(X0), care este de fapt q.
Deci analogia înseamnă de fapt că nu mai avem un singur P,
ci o multitudine de P, adică Pi(Xi), şi deci din reuniunea de Pi(Xi),
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îl deducem tot prin analiză , pe q. Deci şi analogia este de fapt tot
o deducţie pe baza unei analize, însă analiza unei funcţii
propoziţionale.
Considerând valabil că orice găsire de informaţie într-o
sferă este de fapt analiza sferei respective, am dat un argument
parţial la ideea că dintr-o sferă nu se poate ieşi folosind doar
informaţiile din sfera respectivă. Anticipând, prin orice tip de
interacţiune logic în cadrul unei sfere, nu doar prin analiză –
incluziune, dar şi prin reuniune, prin diferenţă, prin diferenţa
simetrică, se rămâne strict în sfera respectivă, cu condiţia,
desigur, ca propoziţiile ce interacţionează să fie strict incluse în
sferă. Mă voi întoarce la acest aspect, însă el deja se prefigurează
destul de limpede.
În cele ce urmează voi trata interacţiunea de tip „şi” logic
reunional între propoziţii.
Accept ideea că orice propoziţie P se scrie P= Pi =
=P1 P2. . .  Pn, cu Pi indecompozabile, între care accept
deocamdată doar interacţiuni de tip reunional.
Fie P =P1P2. Atunci sfera lui P, adică totalitatea
propoziţiilor implicate de P este S(P)=P1, P2, P1P2. Deci este
în fond mulţimea părţilor lui P considerat mulţimea formată din
P1 si P2. Acestea şi numai acestea sunt propoziţiile implicate de P.
Pe de altă parte S(P1)=P1, S(P2)=P2, iar S(P1) 
S(P2)=P1, P2. În acest sens putem scrie că S(P1P2)=S(S(P1)
 S(P2)). Orice complicare a discuţiei în acest stadiu este inutilă.
Aşa stau lucrurile.
Deci reuniunea propoziţiilor este echivalentă cu reuniunea
sferelor lor, deoarece au sfere egale. E de fapt consecinţa ideii că
o propoziţie este echivalentă cu sfera propoziţiei.
La cazul general, se deduce uşor, prin inducţie, că :
S(Pi)=S( S(Pi))
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Acest lucru, deoarece o reuniune de sfere este în fond o
reuniune de mulţimi de propoziţii, deci tot o mulţime de propoziţii,
trebuie înţeles sub forma :
S(Pi)=P( S(Pi)),
unde P de aici semnifică mulţimea părţilor unei mulţimi, unde
mulţimile respective sunt asimilate ca propoziţii.
Ideea de bază este de fapt următoarea, şi aici închei :
Alcătuind o propoziţie cu nişte Pi, şi alcătuind o altă propoziţie cu
totalitatea propoziţiilor implicate de fiecare Pi în parte, prin
reuniune în ambele cazuri, cele două propoziţii astfel alcătuite au
aceeaşi sferă semantică.
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8. 2. Şi-ul logic de tip intersecţional

Consider, de asemenea, două propoziţii :
P=P1P2. . . R. . . Pk
Q=Q1Q2. . . R. . . Ql
R=R1R2. . . Rm
Pentru oricare două P, Q, există o scriere de acest tip, unde
se consideră că Pi cu Pj nu au informaţie internă comună, de
asemenea, nici Qi cu Qj, de asemenea nici Pi cu Rj, şi nici Qi cu
Rj.
Deci se prefigurează ideea că intersecţia a două propoziţii
este, de fapt, informaţia internă comună, deci internă şi conţinută
în ambele propoziţii.
De asemenea, în R am inclus întreaga informaţie comună a P
şi Q, deci Pi şi Qj sunt, de asemenea, disjuncte.
Prin urmare, P şi Q au în comun propoziţia R.
Se numeşte intersecţia sau şi-ul logic de tip intersecţional a
două propoziţii, analizate ambele până la acelaşi nivel, propoziţia
comună maximă a celor două propoziţii. Considerând ambele
propoziţii ca mulţimi de elemente, intersecţia lor e o mulţime de
elemente-propoziţii, care reunite prin şi logic de tip reunional, dau
propoziţia comuna R a lui P şi Q.
Ideea că propoziţiile sunt analizate până la acelaşi nivel este
echivalentă cu ideea conform căreia, în mod tacit, nu mai putem
analiza în continuare Pi, Qj, Rt. Deci ne situăm la un anumit nivel
de cunoaştere practică, conform căreia sferele momentane ale
celor două propoziţii sunt cele mai sus arătate.
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Deci ştim care e semnificaţia intersecţiei a două propoziţii.
Ne interesează acum care este sfera semantică a acestei intersecţii.
Orice element din sfera lui P este de forma (PiRt ). Orice
element din sfera lui Q este de forma ( QjRt). Indicii în fiecare
reuniune de mai sus sunt arbitrari, în limitele impuse de
constituenţa propoziţiilor respective.
Deoarece Pi sunt disjuncte de Qi, între sfera lui P şi sfera lui
Q pot fi comune doar propoziţii de tip  Rt. Cum am definit
intersecţia a două propoziţii ca fiind propoziţia comună maximă,
iar intersecţia sferelor e o mulţime de propoziţii comune celor
două sfere, am arătat că sfera intersecţiei a două propoziţii este
egală cu intersecţia sferelor celor două propoziţii, deci:
S(P  Q)= S(P) S(Q)
Cu alte cuvinte, alcătuind o propoziţie cu toate propoziţiile
comune lui P şi Q, prin reuniune, şi alcătuind o alta cu propoziţiile
comune celor două sfere, tot prin reuniune, cele două propoziţii
vor avea aceeaşi sferă, deci vor fi echivalente logic.
Consider în acest moment că două propoziţii sunt identice,
dacă au acelaşi sens ambele. În acest caz, li se poate atribui şi o
aceeaşi scriere, fără a afecta cu nimic raţionamentele. Prin
urmare sensul comun implică identitatea, sau echivalenţa
propoziţiilor.
În subcapitolul anterior, în momentul în care am scris că Pi
şi Qj sunt indecompozabile, practic am indicat că Pi  Pj =  , Qi
 Qj =. Căci dacă avem situaţia că A  B = C, atunci automat
A=(A-B)  C, deci A este decompozabilă. Prin urmare, admiţând
că două propoziţii (diferite ca sens şi care nu se implică una pe
alta, deci care nu se află în raport de incluziune reciprocă) au o
intersecţie, ele sunt deja decompozabile.
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Mai insist şi pe faptul că dacă o propoziţie se scrie ca
reuniune de propoziţii - elemente, disjuncte, atunci sfera acestei
propoziţii este de fapt mulţimea părţilor reuniunii respective,
acceptând şi faptul că p p =p, deci informaţia calitativă (relativ
la p) din două p este aceeaşi cu cea dintr-un p. Deci cardinalul lui
{ p } este o informaţie ce priveşte pe p ca element el însuşi, nefiind
calitativă (relativ la p) .
Devansez şi emit explicit o idee potrivit căreia nici o
propoziţie despre un sistem nu poate fi dedusă în cadrul sistemului
însuşi, deci este exterioară sistemului.
Mai devansez, spunând că sensul unei propoziţii, privite ca
sistem de cuvinte, este o caracteristică exterioară propoziţiei în
sine, căci este exterior fiecărui cuvânt din propoziţie luat în parte.
Sensul cuvântului ca sistem de litere, este exterior cuvântului în
sine, fiind exterior fiecărei litere luată în parte. Fără a insista,
dacă eu sunt un observator şi mă situez într-o literă a unui cuvânt
care ipotetic ar fi ca o clădire, văd doar nişte pereţi ai literei,
neputând sesiza cuvântul în întregime. Deci pentru a sesiza
cuvântul trebuie să mă plasez în exteriorul fiecărei litere şi la o
distanţă convenabilă. Doar aşa percep sensul.
Sensul şi cardinalul sunt două caracteristici ale sistemului,
deci caracteristici de sistem. Sensul depinde însă de calitatea
sistemului, deci de sensul fiecărui element luat în parte, în timp ce
cardinalul e o caracteristică ce nu ţine cont de calitatea
elementelor, ci doar de ceea ce numim cantitate.
Deci nici sensul, nici cardinalul nu pot fi deduse în interiorul
sistemului, deoarece sunt caracteristici vizibile doar din exteriorul
acestuia, adică din exteriorul fiecărui element al sistemului.
În exemplul cu litera ca o clădire, se poate obiecta că, fiind
într-o astfel de literă, îi putem ghici forma şi privind-o din interior.
Oare?De fapt şi interiorul încăperii respective este tot în
exteriorul literei în sine, privită ca un sistem de pereţi. Dar
situându-ne la nivel celular sau atomic, plutind deci pe un
electron, ori stând pe un cromozom, nu vom mai putea ghici ce
literă avem în jurul nostru.
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Valoarea de adevăr a unei propoziţii este de fapt valoarea de
adevăr a sensului acelei propoziţii, deci o caracteristică a sensului
luat ca sistem, deci este exterioară sensului, deci nu poate fi
apreciată din interiorul sensului respectiv. Deoarece această
valoare depinde de mediul exterior (trebuie să vedem dacă
propoziţia e în raporturi logice corecte cu alte propoziţii
adevărate), rezultă că valoarea de adevăr este exterioară
sistemului şi dependentă şi de exteriorul sistemului. Prin urmare a
încerca să stabilim valoarea de adevăr a unei afirmaţii strict pe
baza informaţiei din afirmaţia respectivă este imposibil logic.
În concluzie, paradoxurile logice au o explicaţie logică
simplă, ele sunt o consecinţă a ignorării afirmaţiei de mai sus, în
fond a necunoaşterii principiului din fizică conform căruia nu
există variaţie de impuls în absenţa forţelor exterioare unui sistem.
Mai rămâne de clarificat noţiunea de calitativ relativ la p,
sau inerent, interior lui p. Tot ce ţine de sensul lui p, (adică
informaţia totală ce se poate spune despre p), voi spune că e
inerent lui p, interior lui p, calitativ relativ la p. Toate tautologiile
din logică sunt valabile doar la nivelul inerent lui p, cu
specificarea că trebuiesc adaptate funcţie de tipul de interacţiune
concret existent între propoziţii, privite ca mulţimi de propoziţii
implicate .
Dată fiind o propoziţie, convin să figurez sensul acesteia cu o
sferă sau cerc în jurul ei, conţinând, ca sferă absolută, toate
informaţiile despre acea propoziţie, ori ca sferă momentană, toate
propoziţiile cunoscute la un moment dat. Însă desigur sensul e ca o
citoplasmă conţinând acele propoziţii, deci exterioară
propoziţiilor ca sistem de cuvinte. Mă opresc aici, invitând la
vizualizarea desenului următor, schematic, ce încearcă să figureze
ce e de nefigurat.
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P1
P2

P8

P3

NUCLEU

P7

P4
P6
P5

SENSUL

69

8. 3 Şi-ul logic de tip diferenţial simplu

Diferenţa dintre două propoziţii arată ce spune în plus
prima propoziţie faţă de a doua.
Considerăm din nou două propoziţii :
P=P1 P2. . .  Pk Q(k+1). . .  Ql
Q=Q(k+1) . . .  Ql R1 R2. . .  Rt
Mai mult decât atât acestea nu se pot descompune, până la
păstrarea sensului propoziţiilor şi noţiunilor implicate, şi din nou,
presupunem că Pi  Qi=, analog şi Pi cu Pj, analog şi Qi cu Qj,
la fel şi Qi cu Rj, respectiv Ri cu Rj.
Deci singura parte comună a lui P şi Q deci intersecţia lor
este  Qi, cu i variind de la k+1 la l .
Se pune problema găsirii propoziţiei maxime din cadrul lui P
a cărei sferă să fie total diferită de sfera lui Q, deci care să afirme
în totalitatea propoziţiilor implicate, lucruri diferite de cele
afirmate în sfera lui Q.
Deci să găsim ceea ce afirmă P şi nu afirmă nicidecum Q.
Din nou, considerăm că între propoziţii nu există alte
interacţiuni decât reuniunea şi intersecţia, care au fost tratate
anterior. Deci între propoziţii nu există interacţiuni de tip logic,
deci nu există şi logic de tip interacţional, care va fi tratat în
capitolul următor.
O propoziţie de tip  Pi Qj, are în sfera sa şi propoziţii de
tip  Qj, aşa că nu afirmă în totalitatea propoziţiilor implicate
lucruri disjuncte de cele afirmate de Q. Însă se vede că  Pi
afirmă în totalitate astfel de lucruri, distincte de cele din Q, având
în vedere intersecţiile vide presupuse anterior.
Deci P-Q va fi propoziţia P1 P2. . .  Pk, cu sfera ei,
formată de mulţimea părţilor ei, deci formată din propoziţii de tip
 Pi cu indici i diferiţi în fiecare astfel de reuniune.
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De asemenea, singurele propoziţii din sfera lui P diferite
total de cele din sfera lui Q sunt cele de tip  Pi . Prin urmare
diferenţa sferelor e dată de totalitatea propoziţiilor de tip  Pi.
Am arătat aşadar încă o aserţiune, cea conform căreia sfera
diferenţei este egală cu diferenţa sferelor.
Mai rămâne de vorbit despre interacţiuni logice între
propoziţii. Această discuţie va face obiectul capitolului următor.
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8. 4. Şi-ul logic de tip interacţional
8. 4. 1 Ce este deducţia ?
Am văzut că dacă A, B, sunt două propoziţii adevărate, la fel
sunt şi A  B, A  B, A-B, B-A, ca fiind interacţiuni de tip logic
care păstrează adevărul propoziţiilor componente, dacă acestea
sunt adevărate. O propoziţie se consideră adevărată dacă s-a
obţinut printr-o deducţie logică corectă din propoziţii adevărate.
Şi–urile reunional, intersecţional, diferenţial simplu, sunt
modalităţi de deducţie prin care se transmite adevărul.
Însă propoziţiile astfel obţinute, fie conţin ambele propoziţii,
considerându-le pe rând pe fiecare (cazul reuniunii), deci şi pe
una şi pe alta, deci ambele, fie reprezintă părţi ale propoziţiilor
componente (intersecţia şi diferenţa).
Există însă şi o modalitate prin care, în anumite condiţii, se
poate obţine o propoziţie nouă, din două propoziţii care
interacţionează, prin aşa-numita deducţie logică, sau silogism.
Propoziţia dedusă se formează din cele două propoziţii, nefiind
nici parte a vreuneia dintre ele, nici conţinându-le pe ambele, şi
nici egală cu vreuna din propoziţiile componente.
Prin urmare, deducţia dintre A şi B, pe care, devansând puţin
o notez deja cu AB, spune ceva diferit, de un alt nivel semantic
decât cel al propoziţiilor componente.
De exemplu : Eu mănânc un măr. ----aparent banal.
Mărul conţine un vierme-----aparent banal. Din cele două, prin
deducţie, rezultă: Eu sunt pe cale de a mânca un vierme ----- ceva
de-a dreptul şocant.
Iată că, din două propoziţii banale în aparenţă, ce fac parte
din cotidian, lăsându-le să interacţioneze, adică lăsând ca ieşirea
din prima să coincidă cu intrarea din a doua, rezultă ceva extrem
de grav, care îmi poate periclita sănătatea.
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Prin deducţie, pornind de la lucruri cunoscute şi simple în
aparenţă, pot rezulta ceva de o mai mare însemnătate,
spectaculozitate, şi cu o altă conotaţie.
În fond întreaga matematică este un domino incomplet
perceput, un puzzle; unele lucruri le deducem urmărind logica
puzzle-ului, alte lucruri le observăm, dar nu putem găsi calea
logică, adică piesele lipsă către ele. În fond orice lucru adevărat,
care ţine de sfera conceptelor, poate fi în principiu şi observat, şi
demonstrat, după cum este cazul.
Asupra problemei cauzei pentru care nu vedem complet
puzzle –ul, ar trebui începută o convorbire cu un duhovnic. Deci
întunecarea minţii noastre, care are drept origine păcatul, ne face
să nu percepem corect şi complet realitatea care ne înconjură.
Încă o dată se vede că în fond, supremum-ul matematicii este
duhovnicia. Închei paranteza.
Exceptând nuanţele gramaticale, propoziţiile de mai sus se
pot scrie astfel :
P1
Eu mănânc
vierme

P2

P0





Q0

P3

măr
Măr ul
P2

Eu mănânc



vierme
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Accept ideea că orice noţiune este o propoziţie, în particular
„un măr” este tot o propoziţie, căci poate fi scrisă ca o listă de
subiecte, predicate, atribute, complemente, etc, care împreună
generează noţiunea respectivă.
În fond o propoziţie sau o noţiune, nu sunt altceva decât o
sferă semantică. Propoziţia este sfera semantică scrisă explicit,
până la un anumit nivel de înţelegere, iar noţiunea este sfera
semantică scrisă implicit, subînţeleasă.
Se vede ce fel de interacţiuni se întâmplă cu cele două
propoziţii: articolul nehotărât un, de la” un măr”, figurat cu
galben, are rol în generarea sensului primei propoziţii, este în fond
un “şi” logic reunional, legând şi considerând ambele ”Eu
mănânc” şi „măr”. Acest şi logic de tip reunional participă
semantic la sensul propoziţiei deduse, prin eliminarea „mărului”,
deşi nu se păstrează în propoziţia dedusă. În mod analog se poate
vorbi şi despre celălalt articol nehotărât „un”, de la „un vierme”,
însă acesta se păstrează în propoziţia dedusă.
În schimb, verbul „conţine”, are rolul de conector logic de
tip incluziune. El face posibilă deducţia, dar nu participă în mod
informaţional în propoziţia dedusă. Aceşti zişi conectori logici,
dintre care se mai pot da exemple pe cazuri concrete, au rolul
catalizatorilor într-o reacţie chimică : ei fac posibilă reacţia, însă
nu participă ca substanţe în produşii finali, deci nu sunt reactanţi.
În propoziţia dedusă, ”mărul” se elimină din ambele
propoziţii, rezultând în final propoziţia dedusă. De menţionat că,
în diverse propoziţii, conectorii, indiferent de tipul lor, pot fi
expliciţi sau impliciţi, şi că sunt posibile multiple interpretări ale
unei deducţii, fiecare corectă până la un anume nivel.
Ceea ce e important este în fond următorul lucru: dacă
notăm cu A prima propoziţie din silogism, şi cu B a doua
propoziţie, considerându-le indecompozabile pe fiecare, deci
alcătuite din cuvintele vizibile şi doar din acestea, propoziţia
dedusă se obţine doar dacă regula silogismului e respectată, deci
dacă avem situaţii de tipul p  q şi q  r, şi în acest caz
propoziţia dedusă este în fond (A-B)  (B-A).
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În concluzie, dacă A şi B sunt două propoziţii care respectă
regula silogismului, şi dacă fiecare propoziţie are sens, atunci şi
deducţia între ele are sens, şi ea se găseşte făcând operaţia de
diferenţă simetrică între cuvintele celor două propoziţii, alese în
mod judicios, deci nu mecanic.
Propoziţia dedusă păstrează sensurile parţiale ale
propoziţiilor de origine nealterate, şi în plus capătă un sens nou,
diferit de sensurile totale ale propoziţiilor de origine.
8. 4. 2 Ce este deducţia din punct de vedere al
sferelor semantice?
S((A-B)  (B-A))=S(S(A-B)  S(B-A))=S((S(A)-S(B))  (S(B)S(A))) =S(S(A)S(B))
În concluzie, diferenţa simetrică a propoziţiilor şi diferenţa
simetrică a sferelor au aceeaşi sferă, deci sunt echivalente ca
propoziţii .

Se introduc diferite tipuri de “şi” logic , anume
reunional, intersecţional , diferenţial simplu, şi
diferenţial simetric.Se justifică faptul că sfera reuniunii
este egală cu reuniunea sferelor , şi relaţiile analoge.
Subliniez că trebuie avut în vedere că reuniunea este
mereu mai mult decât o simplă sumă , apărând în plus
propoziţii “interdisciplinare”, cu componente în ambii
membri care se reunesc. Cu toate acestea, într-o
reuniune de propoziţii, sensul intrat este egal cu sensul
ieşit. Deci, prin colaborare între sisteme care îşi
păstrează individualitatea, are loc o îmbogăţire a
fiecăruia, în cadrul unor resurse –semantice constante.
Reuniunea (ajutorarea, iubirea de aproapele)
reprezintă îmbogăţire, în cadrul unui sens total
constant.

Concluzii
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Cap. 9. Despre sens

Se pune acum problema oferirii unei interpretări clare
referitoare la tipurile de interacţiuni mai sus amintite.
Voi defini sensul ca fiind reuniunea sensurilor componente şi
voi justifica acest lucru.
Fie propoziţia :
Am ascultat o melodie de Tudor Gheorghe.
p1

p2

p3

p4

p5

Fiecare din sintagmele de mai sus, notate cu pi, îşi are un
sens propriu. Nimic din sensul propriu al propoziţiei finale nu e în
afara cuvintelor componente şi nimic din sensul cuvintelor nu
rămâne în afara propoziţiei.
În concluzie, prin reuniunea într-o anumită ordine bine
stabilită, astfel încât propoziţia să aibă sens gramatical, a
cuvintelor ori sintagmelor componente, se obţine o propoziţie cu
sensul propriu egal cu reuniunea sensurilor proprii.
Se poate experimenta pe diverse propoziţii şi vedea că sensul
reuniunii este egal cu reuniunea sensurilor, desigur dacă ne
referim strict la sensul propriu.
În cadrul sensului figurat lucrurile nu mai stau în acest fel,
înţelegerea acestuia fiind mai complicată şi referindu-se la un
anumit context cultural, un anumit grup de sentimente şi la un
anumit tip de imaginaţie. Însă nu sunt eu în stare să vorbesc de
sensul figurat.
Dată fiind o propoziţie A B  C, sensul acesteia nu îl
definesc drept totalitatea propoziţiilor implicate, deci nu mulţimea
A, B, C, AB, AC, BC, ABC, ci îl definesc drept propoziţia maximă
implicată, deci reuniunea tuturor propoziţiilor implicate, deci
reuniunea propoziţiilor din cadrul sferei, care este chiar ABC.
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Cum sensul nu este o simplă propoziţie ca sistem de cuvinte,
ci e o reuniune de alte sensuri, urmează că :
sensul (ABC) = sensul(A)  sensul(B)  sensul(C) .
În această accepţiune a sensului avem relaţiile, care se pot
extinde la un număr arbitrar de propoziţii(unde e cazul):
S(A  B) = S(A)  S(B)
S(A  B) = S(A)  S(B)
S(A - B) = S(A) - S(B)
S(A  B) = S(A)  S(B)
În relaţiile de mai sus, prin S am notat sensul, cu
menţionarea că mereu se va specifica dacă avem de-a face cu
sferă ori sens.
În concluzie sensul lui A este propoziţia maximă implicată de
A prin analiză, e, în fond, la modul absolut, propoziţia maximă
generată de sfera lui A adică o reuniune de propoziţii convenţional
indecompozabile (deşi mereu sunt decompozabile la un alt nivel).
Repet cu riscul de a fi pisălog, sfera e totalitatea
propoziţiilor implicate de reuniune, iar sensul e propoziţia maximă
implicată de reuniune, deci reuniunea tuturor propoziţiilor
implicate.
Se afirmă că sensul unei reuniuni este
egal cu reuniunea sensurilor , acest
lucru putând fi privit ca o definiţie ,
imposibil de dat , a sensului.

Concluzii
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Cap.10 Ce este de fapt f(X)?

Întâi de toate dau un desen ilustrativ, destul de sugestiv:

X

X

elem gandit Xg

elem gandit Xg

functia f

argument

elem
concret Xc

X
Xg
f(x)

Xc

f
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S-a zis în trecut că f(x) reprezintă mai mult decât f şi x luate
separat, însă voi enunţa acum o propoziţie : f(x) nu este altceva
decât sensul lui f reunit prin sens(înţeles) cu sensul lui x, deoarece
f(x) nu este decât o propoziţie construită din propoziţia ce exprimă
legea f şi argumentul x.
De exemplu, considerând f(x)=x. x, de ridicare la puterea a
doua a lui x, această funcţie se poate scrie propoziţional astfel :
“Se ia un număr real x şi se înmulţeşte cu el însuşi,
generându-l astfel pe f(x). ”
Ori, ca reuniune de propoziţii :
“Se ia ceva şi se înmulţeşte cu el însuşi”---legea f

“Acel ceva este un număr real notat cu x”---argumentul x”

“În acest fel am obţinut pe f(x)”---completare la propoziţia
precedentă
Se vede că toate trei sunt propoziţii cu sens gramatical.
Deoarece f(x) este o propoziţie despre x ( în care intervine x),
este limpede că în cadrul lui f(x) nu poate interveni nimic misterios
în afară de f şi de x, fără doar însuşi sensul propoziţiei finale.
Când scriem de exemplu f(x) = x. x, pe x îl gândim ca
element generic, abstract, care are toate proprietăţile numerelor
reale.
Voi nota aceste proprietăţi comune ale argumentelor
concrete prin Xg, iar elementul ce le posedă este de natură
abstractă şi îl voi nota cu x, elementul generic ce apare între
parantezele funcţiei f, precum şi în formula acesteia. Se poate
spune că f implică elementul x, deoarece enunţarea lui f nu are
sens fără de acesta. De asemenea, într-un caz concret, elementul x
îl implică pe Xg, deoarece elementul generic nu are sens fără
proprietăţile sale. Deci putem spune că are loc propoziţia f(x),
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câtă vreme x e un element care satisface proprietăţile Xg. Dacă Xc
este un element concret, să zicem un număr real, care are aceleaşi
proprietăţi Xg, atunci are sens şi propoziţia f(Xc), căci orice Xc
bine ales este de tipul care posedă proprietăţile Xg. De asemenea,
pentru un element concret Xc, acesta admite o gândire a sa, care
generează proprietăţile sale, Xg. Deci Xc implică Xg. Deci prin
f(Xc) înţelegem sensul lui f reunit cu sensul lui Xc, şi cum ambele îl
implică pe Xg, rezultă că
f(Xc)=S( f ) S(Xc)=S( f )  S(Xc)  S(Xg)
Dar S(Xc)  S(Xg) este tocmai sensul total al argumentului,
căci într-un argument gândim toate implicaţiile semantice ale
acestuia.
În concluzie, schimbând notaţiile şi fiind mai liberi în
exprimare, putem spune că :
SENSUL (F(X)) = SENSUL (F) 

SENSUL(X),

cu condiţia ca F şi X să admită proprietăţi comune de tip
Xg.
Aceasta va fi concluzia finală a acestui capitol.
Arată că f(x)nu înseamnă altceva decât
sensul lui f reunit semantic cu sensul lui
x.Atât f cât şi x au în comun tipul
argumentului.

Concluzii
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Cap .11 Intersecţia semantico-structurală
(noţional-structurală)

Ideea de intersecţie a două entităţi porneşte logic de la
intersecţia a două mulţimi. De exemplu 1, 2, 3, 5 3, 5, 7, 9 =
= 3, 5 . Să urmărim operaţia făcută îndeaproape :
A, B(mulţimile ce se intersectează mai sus)sunt mulţimi, deci,
privite ca şi propoziţii, au calitatea comună de a reprezenta o
categorie bine precizată şi comună, aceea de mulţime. Deci
intersecţia lor semantică, privite tot ca propoziţii, va avea
calitatea de a fi tot o mulţime, deoarece toate atributele comune
ale unei noţiuni fac parte din sfera ei semantică, deci intersecţia
semantică a două noţiuni cu atribute comune va conţine atributele
comune.
Dacă A, B, nu ar fi ambele mulţimi, adică nu ar face parte
din aceeaşi categorie semantică, intersecţia structurală a lor
(după mulţimea concret-structurală 3, 5 ) nu ar avea sens. În
concluzie intersecţia a două entităţi trebuie înţeleasă în sens
semantico-structural, sau încă, noţional structural. Întâi de toate
entităţile trebuie să facă parte dintr-o categorie comună
semantică, adică să fie entităţi de acelaşi tip (două maşini, două
mere, două mulţimi, două numere naturale, etc), aceasta fiind
condiţia pentru ca intersecţia structurală să se producă, ori, dacă
e cazul, o nouă intersecţie semantică să se producă.
Voi da mai jos nişte exemple de intersecţii semanticostructurale, dar mai înainte voi da semnificaţia intersecţiei
semantico-structurale.
A  B(semantico-structural) este acea propoziţie care
reprezintă în fond partea comună a propoziţiilor A şi B, dacă
aceasta există. În fond, sfera lui A  B este egală cu sfera lui A
intersectată cu sfera lui B. Poate fi vorba de o parte comună din
anumite puncte de vedere concrete pe care le gândim la un
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moment dat, sau, la modul absolut, inaccesibil, de partea comună
din toate punctele de vedere. Dar noi în ştiinţă lucrăm doar cu
partea comună, privită din perspectiva unui punct de vedere
concret, deci momentan.
În concluzie, în momentul în care căutăm intersecţia a două
propoziţii, căutăm de fapt intersecţia semantico-structurală a celor
două propoziţii, la un anume nivel semantic bine precizat, de
descompunere a propoziţiilor.
Reluând exemplul cu felia de măr, intersecţia semanticostructurală între felie şi mărul întreg este tocmai felia (la nivel
macro), iar la nivel celular –o mulţime de celule, iar la nivel
atomic-o mulţime de atomi.
În concluzie, aspectul intersecţiei semantico-structurale
diferă funcţie de nivelul semantic, însă intersecţia rămâne în fond
aceeaşi, ca fiind sfera absolută a unei sfere momentane de tip
AB.
 Exemplu:
Tripletul (A, B, C) este mulţimea ordonată a vârfurilor unui
triunghi ABC. Acest triplet se poate scrie prin echivalenţă ca o
mulţime, şi anume A, A, B, A, B, C, sau echivalent cu
A, A, A, B, A, B, C, echivalent cu A, S1, A, B, C, ca
în figura de mai jos :

S1

B

A

S2

C
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Avem deci:
(A, B, C)= A, S1, A, B, C
(A, C, B)= A, S2, A, B, C
În concluzie (A, B, C)  (A, C, B)= A, , A, B, C .
Prin urmare partea comună a celor două triplete nu depinde
de sensul ales, ci doar de observatorul A, şi de mulţimea punctelor
A, B, C .
Voi da mai multe exemple în momentul în care mă voi axa pe
aplicaţii geometrice .
Se vede că „observator” se intersectează cu „observator”,
deoarece şi partea comună trebuie să aibă un observator, sensul
cu sensul, deoarece şi partea comună trebuie să aibă un sens (în
acest caz sensul vid, sau nici un sens, cu semnificaţia în fond de
“în orice sens”), iar mulţimea punctelor se intersectează cu
mulţimea punctelor, deoarece şi partea comună trebuie să depindă
de nişte puncte.
Deci ne aşteptăm ca din intersecţia a două entităţi de tip
observator, sens, mulţime de puncte , să obţinem tot o entitate de
acelaşi tip. Semnificaţia comună a celor două entităţi se transmite
şi în intersecţie, acest lucru unii îl numesc ereditate, în
conformitate cu genetica.
Dacă două entităţi au o proprietate comună, care depinde
strict de structura internă a acelor entităţi, deci o proprietate care
este interioară sistemelor, deci o proprietate care este inclusă în
sensul entităţilor, atunci şi intersecţia semantico-structurală, dacă
o definim corect, va avea acea proprietate.
Deci intersecţia semantico structurală trebuie sa conserve
proprietăţile interne comune ale tuturor entităţilor ce se
intersectează.
Pot exista intersecţii semantice, dar nestructurale, după cum
doi oameni diferiţi structural, evident, au o idee comună. Acest
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aspect îl voi aprofunda la teoria punctului de vedere, în capitolul
respectiv. Însă se poate spune că dacă două argumente, fie T1 şi
T2, au ceva structural comun care este la rândul său argument, fie
T1 T2 acesta, atunci f(T1 T2) f(T1)  f(T2), cu semnificaţia
că f de intersecţie structurală comună este inclus în intersecţia
structurală a f – urilor argumentelor respective.
Dacă două mulţimi T1 şi T2 sunt mulţimi de argumente de
funcţii, şi intersecţia lor structurală va avea această proprietate,
fapt ce este clar.
Închei aici, invitând cititorul să dea la rândul său, exemple
de intersecţii semantico-structurale.

Aprofundează uşor o idee anterior introdusă ,
aceea de intersecţie semantico – structurală,
introducând intersecţia psihologico-semanticostructurală a două triplete de puncte. Se
introduce ideea că valoarea unei funcţii de
intersecţia structurală a mulţimilor e inclusă în
intersecţia structurală a funcţiilor de mulţimile
respective. De fapt, în cazurile la care ne referim,
intersecţia structurală a f –urilor este una
generată de cea semantico –structurală a
argumentelor. Iar intersecţia structurală a
argumentelor este inclusă în cea semanticostructurală a acestora.

Concluzii
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Cap .12 Despre f(x) şi reuniunea dintre propoziţii

Întâi de toate trebuie spus că orice entitate matematică (de
exemplu o mulţime, o funcţie, etc), este de fapt o propoziţie în sens
logic, deoarece poate fi scrisă ca o propoziţie (admite o descriere,
fie ea şi foarte complicată, în cuvinte).
Acest aspect îl consider limpede, iar în cazul unei noţiuni
oarecare, ea se scrie mereu ca o reuniune de propoziţii, într-o
ordine oarecare bine determinată – în cazul propoziţiilor
disjuncte, ori într-o ordine oarecare, care generează o ordine bine
determinată prin combinare de tip domino-în cazul propoziţiilor
intercorelate semantic-structural, deci care sunt nedisjuncte. În
final, ambele mulţimi de propoziţii dau prin reuniune propoziţia
finală, căci în primul caz sensul de citire determină sensul total,
iar în cazul al doilea interacţiunea precisă de tip domino,
determină de asemenea un unic sens.
Reţinem că :
1. Orice funcţie e o propoziţie
2. Orice mulţime e o propoziţie
Însă datorită scurtimii scrierii simbolice, preferăm să screm
prescurtat aceste propoziţii, în notaţie matematică, subînţelegând
toate aspectele referitoare la sensul(semnificaţia)notaţiilor
folosite.
Referitor la structura lui f(x), din punct de vedere strict
propoziţional, mă simt dator să aprofundez uşor, noţiunea
respectivă, pentru o mai bună înţelegere a fenomenului, explicat
de altfel în capitolul 10.
Fac mai întâi un desen ilustrativ referitor la structura
argumentului unei funcţii f(x), adică în fond, referitor la structura
semantică a unui element concret, Xc, aşa cum a fost el notat la
momentul potrivit. De exemplu numărul 3, îl privesc ca un
element concret, de tip număr natural, cu o anumită structură
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semantică, deşi chiar numărul în sine este tot o noţiune a gândirii,
deci tot o noţiune abstractă. Un element concret Xc, are
proprietăţi abstracte comune tipului din care face parte (de
exemplu tipul real, tipul natural, tipul mulţime etc), precum şi
proprietăţi necomune tipului, specifice elementului concret
respectiv, sau eventual chiar comune unei categorii restrânse de
elemente concrete bine precizate. Deci consider entitatea
matematică clar definită ca fiind de o categorie “concretă”, iar
proprietăţile entităţii respective fiind de o categorie”abstractă”.

propr .comune tipului
Xg
Xc

propr .necomune tipului

În proprietăţile comune
tipului se includ , în
cazul unui număr
întreg, asociativitatea,
comutativitatea,
simetricul faţă de
adunare ,
distributivitatea
înmulţirii faţă de
adunare, element
neutru faţă de adunare,
element neutru faţă de
înmulţire. Toate acestea
au sens referitor la
orice element concret,
deci sunt caracteristici
ale oricărui Xc de tipul
respectiv.

Aşa cum sectorul haşurat din desen implică cele două cercuri în
mod univoc, aşa şi Xc implică semantic atât proprietăţile comune
cât şi proprietăţile necomune. P. c şi P. n. c. admit probabil mai
multe elemente concrete, după cum şi cele două cercuri admit mai
multe structuri de tipul celei haşurate . Desigur şi funcţia f(x)
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implică ea însăşi, semantic, pe Xg, deoarece fără Xg funcţia nu
vorbeşte despre nimic. Nu mai fac un desen analog şi pentru f(x),
acesta a fost făcut anterior . Ideea este că dacă Xc şi f(x) au în
comun semantic aceeaşi mulţime de proprietăţi Xg, atunci are sens
f(Xc), şi ea este egală cu reuniunea semantică dintre f şi Xc, sau în
limbajul cel mai liber, f(argument) este egală cu reuniunea între
sensul lui f şi sensul argumentului.
Referitor la propoziţiile reunite pentru a forma o nouă
propoziţie finală, ele fie sunt disjuncte şi au o ordine bine stabilită
în enunţare, generând o propoziţie cu sens, fie nu au o ordine în
enunţarea lor succesivă, însă prin părţile lor comune se îmbină ca
un domino univoc, existând în cadrul oricărei propoziţii bine
formulate un sens în înţeles de ordine, bine precizat.
Pentru înţelegerea fenomenului, las cititorului să explice
îmbinarea de tip domino ce se realizează în cadrul propoziţiei:
“Avionul meu este de tip sport. ”
Se va considera formarea ei din propoziţiile parţiale :
“Există un avion bine precizat. ”
“Avionul este al meu. ”
“Avionul este de tip sport. ”
Subliniez că propoziţia finală include şi nişte codificări ale
limbajului, între care articolul hotărât “ul” este cea mai
importantă. Se va face de asemenea şi schema logică a propoziţiei,
şi se va explica de ce ordinea termenilor în propoziţie este
esenţială pentru sensul propoziţiei finale. Concluzia va fi că pentru
orice propoziţie putem face un arbore în care putem da numere
fiecărei căsuţe ce conţine cuvinte, în mod univoc relativ la un sens
dat. Dacă o propoziţie nu are un sens unic, ea nu este bine
determinată.
Acest aspect îl voi aprofunda ulterior, dar deocamdată mă
opresc aici.
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Capitolul introduce ideea că orice entitate
matematică este, de fapt, o propoziţie. Se arată
interacţiunile dintre propoziţii , cu insistare pe
reuniunea de tip domino dintre acestea.
Aprofundează uşor ideea de f(x), prin prisma
acestor aspecte.

Concluzii
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Cap. 13. Interacţiuni logice între funcţii. Ce
proprietăţi au şi ce nu au funcţiile?

Deoarece o propoziţie este formată din cuvinte (care în fond
sunt noţiuni, deci tot propoziţii) între care există o ordine
generatoare de sens (înţeles) bine precizat, ordinea acestor cuvinte
în propoziţie este fundamentală.
Notând prin( C1C2C3) o propoziţie din cuvintele C1, C2,
C3, ordinea se presupune tacit de la stânga spre dreapta şi
folosesc notaţia pentru a sugera acest lucru. În această accepţiune
(C1C2C3), dacă are un înţeles bine precizat, se consideră o
propoziţie. Evident sensul trebuie să satisfacă cele 5 criterii expuse
la capitolul respectiv, deci să existe sens gramatical, cibernetic,
filosofic, logic şi, eventual chiar duhovnicesc, deşi acesta din urmă
este de multe ori ignorat în ştiinţă din variate motive.
Deci dacă (C1C2C3) este o propoziţie cu sens, atunci
(C3C2C1), din exact aceleaşi cuvinte dar în ordine inversă (ori în
altă ordine), fie nu are sens, fie are alt sens decât propoziţia
iniţială (deşi propoziţiile, în anumite condiţii, pot fi echivalente).
De exemplu propoziţia “Eu sunt Radu”, şi inversa ei ”Radu
sunt eu”, sunt două propoziţii în raportul invers geometric de mai
sus. Prima spune pur şi simplu că numele meu este Radu, deci e o
prezentare, iar a doua subînţelege că există mai multe persoane
dintre care persoana numită Radu sunt chiar eu.
Distingem următoarele cazuri, în ce priveşte propoziţiile,
fapt ce a fost amintit şi într-un capitol anterior:
a) P=(P1P2 . . . Pn), propoziţia orientată, cu semnul
reunional implicit între Pi.
P este o reuniune de propoziţii sau cuvinte, intercorelate semantic,
care se citesc într-o ordine bine determinată, de la stânga la
dreapta. P trebuie să aibă sens(semnificaţie), aceasta este condiţia
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ca P să fie o propoziţie orientată, deci P să aibă un înţeles de sine
stătător, format prin reuniunea sensurilor propoziţiilor
componente, şi interacţiunea logică gen reacţie chimică între
propoziţiile componente. Aşa cum într-o reacţie chimică masa
intrată este egală cu masa ieşită, aşa şi aici sensul intrat este egal
cu sensul ieşit, deci suma (reuniunea) sensurilor intrate este egală
cu sensul final ieşit.
b)P=P1P2. . . Pn, propoziţia neorientată.
Pi sunt independente semantic între ele, deci nu
interacţionează între ele, sunt ca nişte substanţe între care nu se
produce nici o reacţie chimică, şi nu se dizolvă una în cealaltă.
Între Pi se pune semnul reunional, dar e vorba de o simplă punere
a Pi una lângă cealaltă, fără generarea unui sens –produs final al
reacţiei semantice. În acest caz ordinea propoziţiilor în cadrul
propoziţiei finale nu contează.
Deoarece f(x) şi g(y) sunt ambele propoziţii cu sens, deci cu
ordine generatoare de semnificaţie, se înţelege de ce f(x)  g(y)
este diferită de f(y)  g(x), căci avem o situaţie de tipul P1=”f
despre x şi g despre y” care e diferită prin sens de P2=”f despre y
şi g despre x”, pentru două funcţii (în fond propoziţii) oarecare
diferite f şi g. Deci nu toate regulile operaţiilor cu mulţimi sunt
valabile când avem de-a face cu propoziţii, iar sensul este cauza.
Acum voi insista pe o proprietate care se realizează, şi
anume cea expusă ambiguu anterior potrivit căreia
f(A  B)  f(A)  f(B).
Consider că f e o funcţie definită pe mulţimile de argumente
A şi B, şi este clar de ce A  B, dacă e nevidă, este tot o mulţime
de argumente. A, B sunt compuse din argumente şi numai din
argumente.
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Intersecţia aici se consideră strict structurală, A şi B având
aceeaşi natură semantică dată de caracterizarea propoziţională
“…sunt mulţimi de argumente.”
Considerând strict intersecţia structurală, rezultă limpede
incluziunea (nestrictă în fond), căci xA şi xB, implică f(x)=y
 f(A) şi f(x)=y f(B), deci f de orice argument ce e în intersecţia
A cu B este inclus ca element atât în f(A)cât şi în f(B).
Însă problema se complică deoarece din punct de vedere al
relaţiilor între mulţimi avem că
f(A  B) = f (A B) = (fA)  (fB) = f(A)  f(B).
ss

ss

Această relaţie de egalitate este corectă, dar considerând că
intersecţia este de tip semantico-structural, adică intersecţia
absolută între sferele A şi B, ale argumentelor.
Lucrând doar cu intersecţia la un moment dat, de tip
structural, obţinem relaţia de incluziune dinainte. Însă în acest caz
se poate întâmpla, în cazul funcţiilor neinjective, să avem că f(A) şi
f(B) conţin în comun mai multe elemente decât f(A  B). Cum se
explică acest lucru?
Ideea e că A şi B precum şi f sunt propoziţii, deci au nişte
sfere semantice, adică totalitatea proprietăţilor acestora,
exprimate în formă propoziţională. Prin urmare, analizând la un
anume nivel sferele, obţinem o anumită intersecţie structurală
A B. Disecând însă A şi B separat, analizându-le, în cadrul
intersecţiei s-ar putea să apară un argument, sau o proprietate, pe
care de fapt f acţionează, astfel că două argumente structural
diferite, având acea proprietate comună cu funcţie (rol) de
argument, se intersectează semantic din punct de vedere al lui f(x).
Funcţia f valorifică acea proprietate comună, în valoarea finală a
lui f(AB), căci proprietatea comună apare în A  B, înţeleasă în
sens semantico structural.
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Pe de altă parte, dacă f(A) şi f(B) sunt două curbe în plan,
intersecţia lor apare în totalitatea ei în acel plan, văzut infinit, deci
intersecţia a două curbe este absolută, de tip semantico structural, în timp ce în legătură cu intersecţia argumentelor nu
putem spune acelaşi lucru, ea fiind o intersecţie momentană şi
doar un studiu mai aprofundat ar putea-o eventual lărgi.
Aceste aspecte se vor concretiza pe parcursul subcapitolelor
viitoare.

Apare ideea că sensul determină toate
proprietăţile logice ale funcţiilor. Se
introduce ideea că f de intersecţie
semantico- structurală este egal cu
intersecţia semantico-structurală a furilor, fapt ce poate constitui o definiţie a
intersecţiei semantico –structurale a
valorilor unei funcţii în două argumente.
Cu alte cuvinte, tot ce apare comun în
cadrul valorilor, trebuie să fie cauza a
ceva comun semantic în cadrul
argumentelor, şi invers. În acest caz,
intersecţia semantico structurală trebuie
privită în sensul absolut, sau din punct de
vedere al funcţiei aplicate, deci un soi de
modulo f, atât în cazul valorilor, cât şi al
argumentelor.

Concluzii
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Cap. 14 Propoziţia analizată. Analiza sensului

14. 1 Introducere
Privesc, aşa cum este şi firesc, propoziţia ca pe o fiinţă vie,
asemănătoare omului, de exemplu. Deci este o fiinţă atât materială
cât şi spirituală, care are o anumită anatomie (alcătuire),
fiziologie (mod de a funcţiona) şi funcţie (scop, rol, finalitate). Voi
trata pe scurt, în acest capitol introductiv, fiecare din aceste trei
aspecte.
14. 1. 1 Anatomia
Propoziţia are o anatomie(alcătuire)subtilă, care poate fi
doar parţial înţeleasă. În fond este vorba de încercarea de a
înţelege Cuvântul de către o creaţie a Sa, prin înţelepciune. Ştiu
din religie că duhul înţelepciunii ajunge până la despărţitura
dintre suflet şi trup, dar şi că pătrunde ca un fulger prin duhurile
toate, deştepte, limpezi şi oricât de subţiri. Prin urmare cele ale
sufletului nu pot fi înţelese raţional, ci doar pe alte căi,
duhovniceşti, la care ştiinţa nu accede în mod oficial şi conştient
(şi totuşi care sunt inerente funcţionării organismului uman ca
întreg). Chiar şi fără informaţia de mai sus, putem lesne constata
că, în ceea ce priveşte interacţiunile dintre sensuri, putem emite
raţionamente juste, dar în studiul structurii intime a sensului
însuşi, nu. Deci nu putem studia sensul însuşi, el este ceva dat, şi
rămâne ca atare. Nu putem explica de ce cuvintele au sens, deşi
suntem perfect conştienţi de aceasta. Însă, pe cât îmi este cu
putinţă, voi încerca să emit unele constatări despre sens,
subliniind că ele sunt doar rodul intuiţiei mele, nestudiind eu
problema respectivă din punct de vedere teologic, cum, de fapt, în
prealabil s-ar fi cuvenit.
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A1. Concepţia pur semantică. Sensul este
sufletul propoziţiei

De fiecare dată când înţelegem o propoziţie ni se comunică
un sens. Spunem că propoziţia respectivă are sens, are înţeles, are
semnificaţie, din punct de vedere uman. Nu putem defini riguros
sensul, deoarece o definiţie a acestuia nu ar putea fi realizată
decât pe baza altor sensuri. Ne mulţumim cu criteriul biologic şi
intuitiv, sau psiho-biologic, expus mai înainte. Sensul ne este dat
să lucrăm cu el, însă nu ştim ce este în structura lui intimă. Pur şi
simplu noi putem analiza ideile în funcţionalitatea lor oarecum
exterioară, dar nici într-un caz în aspecte mai fine decât sensul
însuşi. Deci sensul e o noţiune primară, indefinisabilă raţional,
dar care se intuieşte, se înţelege psiho-biologic în deplinătatea sa,
potrivit cu nivelul duhovnicesc al individului, precum şi cu starea
lui de curăţie sufletească a momentului respectiv.
Faptul potrivit căruia Cuvântul e viu, îl cunoaştem din
religie. Prin urmare sensul, care provine din Acesta, trebuie că
este de asemenea viu, având deci toate atributele viului. Prin
urmare, având sens, asemeni unui duh viu, propoziţia însăşi este o
fiinţă, un organism viu. Noi ca oameni suntem şi creatori de
propoziţii, deci şi în acest mod, creatori de fiinţe vii; noi
reconstruim universul (ori îl distrugem, vai!)prin prisma propriei
noastre concepţii. Pentru ca creaţia noastră să dăinuie, este
necesar ca aceasta să urmeze tiparul trasat de Dumnezeu, deci să
fie în conformitate cu infinitele posibilităţi ale iubirii divine. Orice
abatere de la tiparul intelectual al creaţiei, făcut, trasat, rostit de
Dumnezeu, face să apară disconcordanţe. Prin urmare orice
tehnologie, ori curent de opinie, ori filosofie, ori chiar religie, care
nu urmează pe Hristos, este în contradicţie cu Cuvântul, şi deci
luptă contra Lui. Deci dacă noi nu facem efort de înţelegere, nu
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studiem suficient, nu ţinem post, nu mergem la Biserică, nu ne
rugăm, asta înseamnă pur şi simplu că luptăm contra lui Hristos.
Toate civilizaţiile care au făcut acest lucru, au fost pedepsite
prin forţă, căci Dumnezeu deşi este un bun pedagog, este şi perfect
stăpân pe creaţia sa. Deci trebuie să avem răbdarea şi să ne facem
timpul, de a-l studia şi simţi pe Dumnezeu, şi grijile cele lumeşti,
din când în când, aşa cum zice Sf. Liturghie, de la noi să le
lepădăm. Dar mă opresc aici, căci altul e scopul acestei scrieri.
Pe de altă parte putem considera că propoziţiile cu care
lucrează ştiinţa sunt indexabile în materie, deci în cuvânt rostit –
scris. Sensul lasă urme materiale, deci sensul creează cuvânt
material, în conformitate cu el însuşi. Deci sensul e creator.
Percepând sensul, percepem clar şi propoziţia materială, o putem
scrie corect, o putem rosti, după un oarecare antrenament specific.
Pe de altă parte, citind sau auzind propoziţia materială, înţelegem
sensul asociat. Propoziţia materială este deci captatoare şi
transmiţătoare de sens. În cazul acestor propoziţii folosite de
ştiinţă, consider că propoziţia materială este în raport de
echivalenţă logică sau bijecţie cu sensul propriu al ei (de sensul
figurat nu mă leg în această lucrare). Mai precis, sensul absolut
nu este uman vorbind, indexabil în cuvânt omenesc, dar sensul
momentan, ca parte echivalentă logic cu sensul absolut, este
indexabil, iar raţionamentele în care intervine sensul momentan
sunt valabile, noi chiar deducem lucruri adevărate, însă, până la
un anumit punct, adevărul absolut rămâne, evident inaccesibil
ştiinţei.
Întreaga logică porneşte de la premisa că tot ce facem cu
sensurile, facem de fapt cu propoziţiile materiale asociate lor.
Deci prin reuniunea a două sensuri se înţelege acel sens
corespunzător reuniunii materiale a propoziţiei materiale A cu
propoziţia materială B. Însă aceste lucruri le voi aprofunda
ulterior.
Tot din religie ştim că există informaţie care nu poate fi
redată prin cuvinte materiale, în mod corect. Sunt cunoscute
cazuri concrete de părinţi sfinţi ai Bisericii care au primit de la
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Dumnezeu revelaţii care sunt cu neputinţă (deci nu interdicţie, ci
neputinţă) a le grăi omul în cuvinte. De asemenea, cel mai
cunoscut caz este cel al Sfintelor Taine. Nu se poate explica de
către nici un fel de înţelepciune, nici lumească, nici îngerească,
Taina prin care pâinea şi vinul se preschimbă, după rugăciunile
potrivite, săvârşite de către preot, în Sfântul Trup şi Sânge ale
Mântuitorului.
Ideea ce trebuie reţinută este că nu orice informaţie este
indexabilă în materie, există informaţii care depăşesc materia, aşa
cum, prin analogie, corpul numerelor reale nu este
numerabil(indexabil în mulţimea numerelor naturale).
Ca o concluzie, ştiinţific vorbind, la sensuri momentane
identice există două forme materiale identice ale propoziţiilor,
precum şi inversa, adică, la două forme materiale identice ale
propoziţiilor le corespund două sensuri momentane identice.
Mai trebuie spus că adevărul unei propoziţii, în ştiinţă,
trebuie înţeles ca exterior sensului însuşi al acelei propoziţii. Nu
putem aprecia adevărul propoziţiei pe baza propoziţiei însăşi, ci
doar pe baza altor propoziţii care sunt adevărate şi din care
deducem propoziţia noastră. Eventual putem aprecia adevărul, pe
baza sensului practic, adică, pe baza interpretării în planul
creaţiei a propoziţiei respective, interpretare pe care o vedem cu
simţurile noastre, şi credem deci că este adevărată. Însă din sensul
gramatical al propoziţiei (ce va fi definit imediat), nu-i putem
deduce valoarea de adevăr. Şi totuşi am convingerea că
duhovniceşte vorbind, o propoziţie poate fi cunoscută ca
adevărată, percepând Duhul lui Dumnezeu, care stă în centrul
sensului oricărei propoziţii adevărate. Deci aşa cum în sufletul
omului stă Dumnezeu(ştim că Hristos este în inima omului, de la
Botez, care se face în numele Tatălui, şi-al Fiului şi-al Sfântului
Duh, deci bănuiesc că Însuşi Dumnezeu stă în sufletul fiecărui om
bun), aşa bănuiesc că într-un fel sau altul, Dumnezeu este prezent
în fiecare propoziţie adevărată şi bună, putând fi văzut de cei care
s-au învrednicit a fi sporiţi în cele duhovniceşti. Dar subiectul
acesta mă depăşeşte în mod evident.
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Despre structura formelor materiale ale propoziţiilor voi
vorbi în continuare.

A2. Concepţia gramaticală. Cuvintele materiale în ordinea de
rostire – scriere
alcătuiesc trupul vizibil al propoziţiei.

În strict paralelism şi totuşi independenţă cu sensul pur
semantic (se asociază dar nu se amestecă), există şi sensul
gramatical. Vorbim deci şi de o concepţie gramaticală asupra
sensului.
Această concepţie generează înfăţişarea sau aspectul
propoziţiei, la nivel gramatical, şi este dată de calitatea propoziţiei
de a fi alcătuită din cuvinte materiale, scrise ori vorbite într-o
anumită ordine.

C1

C2

C3

Desigur, în sens strict, considerând concepţia pur semantică
independent de cea gramaticală, am putea zice că C1, C2, C3,
sunt cuvinte materiale lipsite convenţional de sens, iar ordinea
dată de săgeţi o ordine de emitere a lor în timp, respectiv spaţiu.
Însă de îndată ce am formulat această concepţie, ea se asociază în
mod automat cu cea pur semantică, astfel că obţinem propoziţia
gramaticală cu sens. Nimic din structura de mai sus, inclusiv
săgeţile, nu rămâne în afara sensului, deşi cheile de legătură
figurate mai jos nu sunt de fapt, decât în unele cazuri, situate în
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ordinea propoziţiei gramaticale, ci în ordinea propoziţiei
cibernetice, cum se va vedea.
CHEIE 1

e

C1C
C1

CHEIE 2

i

e

C2

i

C3

Cu elipse am figurat sensurile cuvintelor, care includ şi
legăturile dintre cuvinte, ce se realizează pe baza cheilor. Se vede
că dacă ar fi vorba doar de cuvinte materiale, cheile de legătură,
adică îmbinările dintre cuvinte nu ar exista. Căci nu există nici o
regulă materială între cuvinte ce nu au nimic material în comun,
care să le justifice o îmbinare de tip reunional. Deci e vorba de
îmbinări pur semantice, în cazul legăturilor între cuvinte într-o
propoziţie, bazate pe complementaritatea sensului, iar, în cazul
îmbinărilor între propoziţii într-o frază, pe lângă acestea mai apar
şi chei semantico-structurale, ce se îmbină prin suprapunerea
cheilor.
Dacă spun “Pe mine mă cheamă Radu. ”, nimic material
între cuvinte nu le dictează nici componenţa, nici ordinea în care
ele formează această propoziţie.
În concluzie, la origine, un sens al unei propoziţii formate
din cuvinte distincte se formează prin legături de tip complementar
între sensurile cuvintelor, nu neapărat în ordinea sensului
gramatical, şi, după cum se va vedea, tot ansamblul este coordonat
de sensul practic, adică de semnificaţia din realitate a acelei
propoziţii.
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Aceste îmbinări le numesc chei de legătură, după analogia
prin care o cheie se potriveşte perfect în broasca asociată. Cheile
acţionează în legătură cu sensul cibernetic.
Omul are capacitatea de a vorbi în sens gramatical şi de a
înţelege în sens (semantico-) cibernetic. Deci avem capacitatea de
a vorbi frumos, respectiv de a vorbi profund.
Fiecare cuvânt într-o propoziţie, şi analog, fiecare propoziţie
într-o frază, are o cheie semantică de intrare, figurată pe desen cu
“i”, plus o cheie semantică de ieşire, figurată pe desen cu “e”.
Ambele chei sunt subînţelese în sensul cuvântului asociat
propoziţiei respective, respectiv în sensul propoziţiei, asociat
frazei respective. În gramatică, pentru a exprima această
dependenţă prin complementaritate, punem întrebări pe lângă un
cuvânt determinant, pentru a găsi răspunsul care este cuvântul
determinat. Aceste întrebări ilustrează complementaritatea
sensurilor. Complementaritatea trebuie înţeleasă în ideea că acel
cuvânt determinant plus cuvântul determinat, alcătuiesc o entitate
adevărată în accepţiunea sensului practic, după cum acesta va fi
definit ulterior. Deci dacă zic “Pe mine mă cheamă Radu”, între
„mă cheamă”şi “Radu”, luate ca exemplu, există o legătură de
complementaritate, în sensul că cele două împreună formează o
propoziţie adevărată, adică se îmbină în mod armonios, conform
realităţii, adică sensului practic al propoziţiei respective.

I
C1

C2
E
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Propoziţiile pot avea nu doar chei pur semantice, ci şi chei
structural semantice. De exemplu “Am un avion”, şi “Avionul e
frumos” generează prin reuniune propoziţională “Am un avion
frumos”. Cheia de ieşire din prima propoziţie este cuvântul
“avion”, cheia de intrare în a doua propoziţie este cuvântul
”avionul”. Articolul hotărât de la ultima cheie zice că e vorba
despre acelaşi avion, în concluzie, din punct de vedere
fenomenologic, practic, cele două chei coincid, deci în reuniunea
propoziţiilor, ele se suprapun . Suprapunerea cheilor se poate face
doar dacă ele sunt structural şi semantic identice, fapt confirmat
de însuşi articolul hotărât în cauză. Lucrurile eu le percep intuitiv,
o analiză gramaticală strictă a unor propoziţii mai complicate
fiind peste posibilităţile mele de moment.
Reuniunea sensurilor este egală cu sensul reuniunii, chiar şi
în accepţiunea gramatical-semantică, deşi această aserţiune se
referă mai ales şi mai precis la sensul cibernetic. Nu trebuie să ne
sperie codificările pur gramaticale, ele se vor înţelege pur
semantic, în spiritul limbii în care vorbim.
Într-o propoziţie subiectul şi predicatul trebuie să fie
exprimate explicit ori subînţelese, altfel propoziţia nu are sens
gramatical–semantic. Condiţia secundă pentru ca o înşiruire de
cuvinte care are sens pur semantic, să constituie o propoziţie cu
sens gramatical este ca în cadrul propoziţiei să nu existe goluri în
determinare (e vorba de goluri interne, nu la capete, aici
propoziţia este infinit completabilă). Aceste aspecte le voi
aprofunda la sensul cibernetic.
De exemplu, ”Eu…la mare”, nu e o propoziţie, căci are
goluri interne în determinare. ”Eu merg la mare”, nu are goluri
interne, deşi, ca orice propoziţie poate fi mai departe
completabilă. ”Eu merg la mare vara aceasta. ”, este ceva mai
completă, însă poate fi şi mai departe completabilă, la infinit.
Pe lângă aceste condiţii, pentru ca propoziţia să aibă sens
gramatical–semantic, trebuie adăugată şi condiţia de impuls.
Aceasta statuează că, date fiind C1, C2, C3, … care sunt cuvinte,
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fiecare dintre acestea este perfect cunoscut, determinat, la
momentul, ori înainte de momentul emiterii propoziţiei.
Deci pentru ca propoziţia gramaticală să aibă sens, adică să
fie valabilă, fie adevărată, fie falsă, sunt necesare condiţiile : să fie
formată de cuvinte, într-o anume ordine; să aibă sens pur
semantic, adică propoziţia o înţelegem clar şi nu există goluri în
determinare, deci subiectul şi predicatul sunt ştiute şi nu există
alte goluri interne în determinare; să satisfacă acea condiţie
numită “de impuls”(care este în fond o condiţie inerentă fiecărui
mod de a privi propoziţia, şi semantic, şi gramatical, ori
cibernetic, filosofic sau practic).
O propoziţie are sens gramatical dacă aparent o înţelegem
foarte bine. Ordinea cuvintelor în propoziţie este specifică modului
de gândire, deci specifică limbii.
Sensul gramatical-semantic este de sine stătător, nemaifiind
nevoie de alte completări, decât dacă dorim să-l aprofundăm. Un
om simplu, fără a şti multă gramatică, percepe din acest sens
inclusiv sensul cibernetic, de care va fi vorba în continuare, deci
intuitiv , o propoziţie este clară la nivelul gramatical-semantic, cel
puţin în aparenţă.
Rămâne de argumentat că sensul pur semantic este
echivalent cu sensul gramatical semantic, pe plan logic. Evident
semanticul apare în ambele categorii. Să văd dacă gramaticalul
are ceva în plus. Însă, din punct de vedere logic, gramaticalul e
asimilat semanticului, căci nicăieri în matematică nu folosim
aspectul grafic al vreunui cuvânt, lucrând de fapt cu sensurile
asociate, aspectul material fiind utilizat doar pentru a manipula
mai uşor sensurile.
Deci, din punct de vedere logic, o propoziţie semantică este
echivalentă cu aceeaşi propoziţie privită semantico-gramatical
(aşa cum westman-ul şi indianul studiază urmele inamicilor pentru
a le înţelege manevrele de luptă, deci comportamentul acestora,
care altfel ar fi inaccesibile).
Complementaritatea sensurilor, specifică cheilor de legătură,
are un rol cheie în matematică. Întreaga matrice intelectuală a
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creaţiei este bazată pe complementaritate, e ca un puzzle extrem
de frumos şi uriaş. Sensul în care trebuie înţeles acest domino, nu
este altul decât iubirea de Hristos, de Dumnezeu şi de aproapele.
Deci nu m-aş mira deloc dacă cineva ar fonda la un moment
dat întreaga matematică pe baza celor zece porunci, şi apoi, mai
elegant, pe baza unei singure axiome, duale, ”Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, şi
din tot cugetul tău ”, precum şi”Să iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi”. Această fundamentare ar însemna înduhovnicirea
matematicii, adică însănătoşirea ei.
Prin urmare doar dragostea de Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi
Sfântul Duh, poate constitui un cadru spiritual adecvat înţelegerii
lucrurilor. Desigur, acest lucru înseamnă şi ”teorie teologică”,
însă baza este trăirea practică, efectivă, după modelul lui Hristos,
aşa cum fac monahii Bisericii ortodoxe.
Făcând un paralelism, aşa cum Iisus Hristos e Cuvântul lui
Dumnezeu, întrupat, născut din Dumnezeu Tatăl mai înainte de
veci şi apoi întrupat din Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, la un
timp istoric dat, aşa şi noi, având suflete date de Dumnezeu, şi
fiind dumnezei toţi, şi fii ai Celui Preaînalt, suntem deci cuvinte
ale lui Dumnezeu, cu voinţă proprie. Fiecare avem un sens pe care
îl simţim, dar nu-l ştim precis. Acceptându-l pe Iisus Hristos în noi,
în fond pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, de la Botez, devenim
prin har şi potenţial, dumnezei după har. Este necesară trăirea în
Hristos, pentru ca, având Chipul, să dobândim Asemănarea.
Universul e ţinut prin Cuvânt, şi e alcătuit din cuvinte. Întreg
universul e un univers de cuvinte. Sensul lui ne este transcendent,
necunoscut, însă din ce ne dăm totuşi seama, concluzia va fi că:
Binele învinge întotdeauna răul.
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A3 .Concepţia cibernetică - arborele asociat format din cuvinte
în noduri şi sensurile aferente,
este trupul funcţional, cibernetic, al propoziţiei.
Analizând
concepţia
gramatical-semantică,
deci
suprapunerea corelată şi neamestecată între sens şi creaţia sa cuvântul material, se discerne încă o accepţiune, şi anume cea
cibernetică, care e în fapt asociată cu cea semantică, alcătuind
concepţia cibernetico-semantică asupra sensului. Despre această
concepţie voi vorbi în continuare.
Sensul gramatical-semantic poate fi aşezat sub forma unui
arbore, graf, pentru a-i evidenţia raporturile interne de
coordonare şi subordonare. Este schema logică a propoziţiei, pe
care în adolescenţă, atunci când o excelentă profesoară de romană
era printre noi, am studiat-o în detaliu. Din urmele care au rămas
de atunci în memoria mea, voi face câteva constatări.
“Am străbătut munţii şi văile patriei timp de trei ani. ”
1

2

am străbătut

Eu
(subînţeles)

4
3

munţii

văile
6

7

timp de

5

şi

ani

patriei

8

trei
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Într-o viziune mai liberă, putem pune propoziţia de mai sus,
în următoarea alcătuire, ce evidenţiază nu atât analiza
gramaticală cât unităţile funcţionale şi cheile semantice:

Eu

am străbătut

munţii şi
văile patriei

timp de trei
ani

Se vede că din nou apar cheile de legătură, de tip semantic,
exact poziţionabile în cazul sensului cibernetic, însă aici vedem cu
precizie raporturile de coordonare (săgeată dublă) ori
subordonare (săgeată simplă) între cuvinte (unităţi funcţionale).
Sensul cibernetic nu este conştientizat decât după un
antrenament specific(lecţiile de gramatică). Sensul gramatical
însă, este bine perceput de omul obişnuit. Deci dintr-un anumit
punct de vedere, şi anume din punct de vedere al logicii, sensul
cibernetic, care este fenomenologic, deci care nu depinde de
limbă, e o altă concepţie asupra sensului, echivalentă cu primele
două (în fond, e vorba de sensul cibernetico-semantic, ori
concepţia cibernetico –semantică asupra sensului).
Arborele din cuvinte materiale, plus sensul figurat ca o aură
în jurul cuvintelor, formează imaginea grafică a acestei concepţii
cibernetico-semantice.
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Asemeni sensului gramatical pur, sensul cibernetic pur
constituie urma sensului (în concepţia pur semantică a acestuia),
după care sensul e judecat în ştiinţă. Atenţie: sensul e mereu mai
complex decât urmele sale. Aşa că, dacă suntem vreodată în impas
ştiinţific, urma sensului trebuie completată cu încă nişte
continuări, pentru a reda sensul de origine cu o şi mai mare
acurateţe. Acesta este practic un proces de analiză a conceptelor.
Sensul rămâne acelaşi, dar îl exprimăm mereu din ce în ce mai
limpede, fără a ajunge niciodată în ştiinţă, la sensul complet, care
se poate totuşi percepe, însă duhovniceşte, de către cei foarte
sporiţi. În acest fel se introduc noi noţiuni, care le includ semantic
pe cele vechi, dar care continuă sensul celor vechi,
completându-le.
Arborele din noduri şi săgeţi e scheletul propoziţiei
materiale, cuvintele materiale alcătuiesc trupul propoziţiei, care se
pune peste schelet, iar săgeţile, inclusiv ele, sunt acoperite de
sensul cheilor complementare, inclus în sensul cuvintelor aferent
propoziţiei respective, în acest fel alcătuind un organism viu,
propoziţia. Sensul pur semantic este sufletul acesteia şi, reluând, în
interiorul sensului fiecărei propoziţii adevărate şi bune, se găseşte
Dumnezeu.
Numesc sintagmă orice asociere de cuvinte, cu sens
intercorelat. O sintagmă poate fi :
a) fără goluri interne
b) cu goluri interne
c) completă-are subiect şi predicat
d) incompletă-nu se ştie şi nici nu se subînţelege în mod
univoc fie subiectul, fie predicatul
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Prin urmare, prin prisma acestor patru categorii, combinând
fiecare cu fiecare, o sintagmă poate fi :
1)fără goluri interne şi completă (propoziţia) - “Maşina este
a mea. ”
2)cu goluri interne şi completă -“Maşina merge repede
pe…………. (şosea). ”
3)fără goluri interne şi incompletă -“Maşina mea. . . . . . . . . .
. . . (este frumoasă). ”
4)cu goluri interne şi incompletă -“Maşina . . . . . . (este) a
mea. ”
Alte cazuri nu există. Voi considera totuşi că orice tip de
sintagmă din cele patru expuse are un sens oarecare, dacă ale sale
cuvinte componente sunt în ordinea propoziţiei gramaticale cu
sens. Deci voi spune că deşi propoziţia e unitatea minimală care
are sens sintactic vorbind, totuşi şi sintagmele ori cuvintele simple,
din cadrul şi în ordinea din propoziţia gramaticală respectivă, şi
cu sens inclus în sensul propoziţiei respective, au un sens pe care-l
numesc filosofic, din motive pe care le voi expune mai departe, la
momentul potrivit. Deci sensul sintagmelor, şi chiar al cuvintelor
preluate dintr-o propoziţie, este inclus (parte componentă) în
sensul propoziţiei din care au fost preluate. Considerând mai
departe o schemă cibernetică, formată din unităţi mai degrabă
funcţionale decât gramaticale, de tipul ultimului desen prezentat,
1

2
3

4

5
6

7
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putem spune următoarele: dacă (1234567) e o propoziţie, iar
această ordine e gramaticală, dar între unităţi funcţionale, deci
dacă ordinea gramaticală coincide cu cea figurată la nivelul
nodurilor grafului, atunci orice sintagmă în ordinea aceasta, de
exemplu (135) va avea sensul inclus în cel al propoziţiei, şi ca
ordine, şi pur semantic, deci va fi o sintagmă cu sens filosofic,
inclus în sensul pur semantic al propoziţiei iniţiale. Mereu când ne
referim la sintagme incluse, vorbim de sens filosofic asociat lor.
De asemenea, dacă vorbim de propoziţii incluse într-o frază,
vorbim de sens filosofic al propoziţiilor respective. Deci ne referim
fie la sfera semantică propriu-zisă, adică la propoziţiile implicate,
fie la sfera semantică extinsă, ce conţine atât propoziţiile propriu –
zise cât şi sintagmele cu sens filosofic aferente .
Deci pentru ca o sintagmă să fie propoziţie, ea trebuie să nu
aibă goluri interne şi să fie completă, adică cu subiect şi predicat
exprimate ori subînţelese. Însă nu orice propoziţie este valabilă
din punct de vedere logic, deşi este valabilă din punct de vedere
gramatical. De exemplu “Propoziţia aceasta este clară”, este
limpede că are sens gramatical, are subiect, are predicat, este fără
goluri interne, dar nu e îndeplinită condiţia de impuls. Această
condiţie spune că în cadrul noţiunilor din arbore să nu intervină
propoziţia însăşi şi nici noţiuni care nu au sens, adică nu sunt
determinate înainte de emiterea propoziţiei însăşi. Printr-o
propoziţie trebuie să avem o variaţie de impuls ideatic a gândirii
noastre, deci să trecem de la noţiunile vechi, considerate ştiute, la
o constatare nouă. Este echivalentă cu principiul din fizică de a nu
putea avea variaţie de impuls într-un sistem fără acţiunea unei
forţe exterioare sistemului, asupra sistemului însuşi. Ori este
echivalentă cu a nu putea pune o cărămidă peste cărămida însăşi.
Când spun “Propoziţia aceasta este clară”, spun de fapt
“Propoziţia “Propoziţia aceasta este clară” este clară”, şi aşa la
infinit, deci din punct de vedere logic nu e corect definită căci nu
se termină niciodată, deşi gramatical are sens, căci o înţelegem
într-adevăr foarte bine.
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Considerând că propoziţiile sunt piese într-un puzzle, se vede
că prin îmbinare obţinem ceva adevărat doar dacă fiecare piesă e
limpede definită. Puzzle-ul final nu poate fi o piesă a puzzle-ului
însuşi. Casa nu e o cărămidă a casei însăşi şi extinzând şi
devansând, nici o propoziţie nu poate afirma nimic valabil despre
sine însăşi, cum nici un om nu poate afirma nimic despre el însuşi,
rămâne ca altcineva din exterior să-l caracterizeze.
Condiţia de impuls e o condiţie de valabilitate logică a
gândirii însăşi. Întâi conştientizăm clar cărămizile, apoi clădim.
Nu putem clădi pe ceea ce nu am înţeles încă suficient de bine.
Această condiţie de impuls se impune asupra fiecărui tip de sens,
şi a celui pur semantic, ori gramatical, ori cibernetic.
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A4. Concepţia filosofică. Unităţile funcţionale implicate
alcătuiesc organele propoziţiei .
Structura cibernetică a unităţilor funcţionale însele reprezintă
structura internă a organelor.

Pentru ilustrare, voi face referire la propoziţia anterior
enunţată “Am străbătut munţii şi văile patriei timp de trei ani”.
Într-o schemă funcţională anterioară am considerat că
sintagma “timp de trei ani ”este o structură funcţională de sine
stătătoare, arătând timpul. Această structură o consider un organ
al propoziţiei, având sens de sine stătător, şi o funcţie bine
precizată. La rândul ei, aceasta poate fi analizată gramatical, de
exemplu în felul următor :

timp
de ani
trei

Totuşi ordinea din sensul gramatical este alta, şi anume
“timp de trei ani”. Deci ordinea din sensul cibernetic poate diferi
de ordinea din sensul gramatical. Esenţial rămâne însă înţelesul,
sensul, în care o anumită sintagmă este folosită.
Toate sintagmele, dintre care unele pot fi chiar propoziţii,
preluate din cadrul propoziţiei ori frazei iniţiale, formate din
cuvinte în ordinea sensului gramatical ori cibernetic, dar în
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sensul, semnificaţia, înţelesul sensului pur semantic, ale
propoziţiei iniţiale, au sens filosofic şi alcătuiesc sfera semantică
(propoziţiile), ori sfera semantică extinsă, lărgită (sintagmele) ale
propoziţiei în discuţie.
În cadrul raţionamentelor ştiinţifice se folosesc doar acele
sintagme care se pot constitui în, ori sunt efectiv, propoziţii,
neavând în acest fel nicidecum, pierderi informaţionale.
Şi sintagmele au sens, mai precis sens filosofic (ce presupune
şi pe cel pur semantic), deoarece din reuniunea sensurilor
acestora, preluate din cadrul propoziţiei iniţiale, se obţin sintagme
cu sens, care uneori, de exemplu prin reuniunea tuturor
sintagmelor cu sens, sunt chiar propoziţii. În tot cazul, din
reuniunea a două sintagme cu sens filosofic se obţine tot o
sintagmă cu sens filosofic, cu condiţia, repet, ca sensul ambelor să
fie inclus în acela al unei propoziţii valabile.
Faptul că sintagmele au sens filosofic rezultă din constatarea
anterior justificată, că doar adevărul creează adevăr, doar sensul
creează sens.
Prin urmare percepem sensul filosofic al unei sintagme ca o
părticică mai mică a sensului gramatical ori cibernetic, în fond a
celui pur semantic, din reuniunea acestor părticele rezultând
uneori sensuri gramaticale fără goluri interne şi complete, adică
propoziţii.
Evident, referindu-ne la sufletul sensului fiecărei părticele,
dacă aceasta face parte dintr-o propoziţie adevărată şi bună,
atunci în fiecare din acestea locuieşte într-un fel sau altul, pe care
nu-l ştiu eu numi, însuşi Dumnezeu, care dă viaţă adevărată
fiecărei părţi din creaţia sa. Întreg universul e pătruns de Duhul
lui Dumnezeu, nefiind nici o bucăţică din el fără Acesta.
Deci sintagmele sunt mereu purtătoare de sens filosofic.
Uneori pornind de la o sintagmă cu goluri şi incompletă, generăm
prin intuiţie propoziţia iniţială. Aceasta înseamnă că sensul se
percepe chiar independent de formă, cu condiţia ca cel care
receptează să fie sănătos duhovniceşte.
110

În practică, după cum am mai spus, luăm în considerare
sfera semantică formată din propoziţii propriu-zise. Însă pentru a
da sens şi sintagmelor, a fost introdusă şi sfera semantică lărgită.

A5. Sensul practic. Universul fizic reprezintă cuvinte materializate
de către Dumnezeu, iar sensurile universului sunt matricea
ideatică în conformitate cu care universul se comportă.
Propoziţiile noastre care sunt
adevărate şi bune sunt doar recitiri ale cărţii lui
Dumnezeu, care este întreaga Creaţie

Concepţia practică sau experimentală asupra sensului, este
dată de faptul că orice propoziţie adevărată şi bună poate fi pusă
în legătură cu un fenomen plasat în universul fizic, conceptual,
sentimental, etc, deci într-un aşa numit câmp existenţial, de o
natură sau alta.
Propoziţia logică, aşa cum este ea înţeleasă de ştiinţă, nu
poate fi lipsită de nici unul din cele cinci tipuri de sens mai sus
amintite(1. sensul pur semantic, 2. sensul gramatical, 3. sensul
cibernetic, 4. sensul filosofic, 5. sensul practic). Desigur trebuie să
existe şi un sens mai profund, duhovnicesc, care probabil că şi el e
pe mai multe nivele, potrivit cu starea celui care înţelege, dar nu
am eu nivelul cerut pentru a-l detalia.
Deci propoziţia ştiinţifică este un organism viu, cu tipurile de
sens 1, 2, 3 şi 4, creată de noi, pentru a exprima fenomene din
cadrul sensului practic, 5, create de Dumnezeu, şi ţinute în
existenţă de Cuvântul acestuia, de însuşi Iisus Hristos. Deci noi,
făcând ştiinţă, nu facem decât să-l mărturisim pe Hristos, chiar
dacă nu suntem conştienţi de aceasta. Interesant că unora le place
ştiinţa, dar sunt sceptici în ce priveşte partea morală a Cuvântului,
din varii motive. Eu cred că este vorbe doar de un fenomen de
conservatorism, şi că nu este ceva profund. Aceştia, în sufletul lor
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îl iubesc nemărturisit pe Hristos, dar sunt prea mândri să
recunoască.
Prin urmare sensurile 1, 2, 3, 4, 5 sunt echivalente, în
deducţii putând folosi oricare din ele, după cum ne este biologic
vorbind, mai convenabil. Vreau să mai insist pe ideea că originea
tuturor gândurilor este experimentală, după modelul Sfinţilor
Părinţi, care spuneau că nimic nu apare în cuget, deci în gândire,
dacă nu a fost mai dinainte în simţire, deci dacă nu a fost perceput
într-un fel sau altul, experimental. Verificarea oricărei deducţii
pur teoretice, deci în afara sensului 5, se face exact în sensul
practic, altfel nu putem fi siguri de corectitudine. De asemenea,
deşi, repet, nu mă pricep, am mai întâlnit unele idei ştiinţifice,
explicate pe bază de analogii duhovniceşti, explicaţia părând
perfect plauzibilă. Deci dacă cineva ar fi un bun cunoscător al
religiei, ar putea foarte bine să explice pornind de la acest plan
întreaga ştiinţă, însă desigur ar trebui un teolog şi duhovnic sporit.
Ce putem noi face este să cercetăm atent natura, nu neapărat
cu mijloace tehnice moderne, şi să căutăm analogii în lucrurile
exterior vizibile, iar apoi să aplicăm principiul conform căruia ce
este în exterior, deci ce se vede în planul macroscopic, este şi în
interior, deci să încercăm să extindem cu dreaptă socotinţă
principiile observate, la lucrurile pe care nu le înţelegem încă,
deoarece există multe şanse de reuşită.
Prin urmare să încercăm să citim, pe lângă cărţile propriu
zise, şi Natura însăşi, aceasta este cartea creată de Dumnezeu, pe
care toţi o cercetează, dar nu recunosc explicit, căci şi ea Îl
mărturiseşte. Dumnezeu e semnat material şi semantic în Creaţia
Sa.
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14. 1. 2 Fiziologia (modul de funcţionare) şi
Funcţia (scopul, rolul, finalitatea)
propoziţiei

În mod evident, un atare subiect nu poate avea sfârşit, după
cum, din punct de vedere strict ştiinţific, nici medicina nu are.
Din punct de vedere al fiziologiei, în ştiinţă, ne interesează
modul în care sensul clădeşte sens, naşte sens, deci capacitatea
constructivă, reproductivă a sensului.
Prin interacţiunile de tip logic, din două sensuri adevărate,
se obţine un al treilea sens adevărat. Deci din două propoziţii
obţinem o a treia, de exemplu prin operaţiile de reuniune,
intersecţie, diferenţă, diferenţă simetrică, efectuate la nivelul celor
5 sensuri anterior expuse (tipuri de sens, concepţii asupra
sensului), dar şi altele, neexpuse aici.
Pe de altă parte, dintr-o propoziţie adevărată, prin
incluziune, obţinem o altă propoziţie adevărată, conţinută logic în
prima. Deci orice porţiune din adevăr este adevărată, şi din două
adevăruri se obţine tot un adevăr. Deşi acest lucru este valabil
absolut, mă refer aici strict la sensul logic, deci la propoziţiile
ştiinţifice, sens care cuprinde intercorelate cele cinci tipuri de sens
echivalente, anterior expuse.
Operaţiile logice prezentate în prima parte a lucrării se pot
defini pornind de la oricare din cele cinci tipuri de sens, semantic,
gramatical, cibernetic, filosofic şi practic. Nu voi da însă aici
aceste definiţii, deoarece consider că, o dată ce sunt înţelese
noţiunile, proprietăţile ce decurg devin clare.
De exemplu, în sens cibernetic, intersecţia a două propoziţii
p şi q, este de fapt echivalentă semantic cu sensul intersecţiei, care
este sensul asociat intersecţiei materiale a grafelor celor două
propoziţii, dacă privim din punct de vedere cibernetic, ori este
egală cu intersecţia materială a mulţimilor propoziţiilor implicate
de fiecare dintre p şi q, şi aşa mai departe. Ţinem seama aici că
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avem de-a face cu mulţimi din elemente diferite, căci orice
propoziţie se scrie ca reuniune de propoziţii diferite, deşi nu în
sens de negare totală, ci în sens de negare parţială, care se îmbină
între ele prin suprapunere, complementaritate, ori mixt, după cum
am arătat.
Voi aprofunda întrucâtva aceste aspecte când mă voi referi
la proprietăţile logice ale interacţiunilor dintre propoziţii.
Subliniez că lucrul cu grafele ori sferele absolute, inaccesibile
raţional, va conduce la relaţii de egalitate, iar considerând şi
grafe ori sfere momentane vom genera relaţii de incluziune, în
sensul prezentat în prima parte a lucrării.
Funcţia propoziţiei în ştiinţă este aceea de reflectare a
realităţii, apoi de cărămidă pe baza cărora construim ideatic, iar
în final de expulzare informaţională, în câmpul practic, sensibil,
existenţial, şi verificarea în acest mod a construcţiei mentale nou
generate. Deci preluăm, construim prin gândire şi verificăm.
Este exact ideea unui copil care are un joc de puzzle, care, să
zicem, ilustrează căsuţa din poveste. Există o hartă la scară a
căsuţei, piesele de puzzle, şi copilul, cu inteligenţa sa sclipitoare.
Acesta priveşte harta, potriveşte piesele după hartă, şi reclădeşte
căsuţa, în conformitate cu imaginea preexistentă.
Consider că este total greşită pedalarea pe un univers
artificial, gândit după mintea obosită a unora, şi este mai indicat
modelul Sfinţilor Părinţi care trăiau în sărăcie şi rugăciune, în
conformitate cu poruncile lui Dumnezeu.
Funcţia supremă a propoziţiei este de a reflecta însuşi Sensul
Divin. Cuvintele noastre adevărate şi bune îl conţin, neamestecat
pe Dumnezeu, după modelul ciobului de oglindă ce reflectă discul
solar. Dar aşa cum oglinda nu are aceeaşi căldură cu a soarelui,
nici cuvintele noastre nu au forţa cuvintelor creatoare ale lui
Dumnezeu, deci nu au forţa Cuvântului. Noi trebuie să depunem în
compensare şi muncă fizică, pentru a crea ceva.
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14. 1. 3. Proprietăţi logice ale propoziţiilor o reevaluare mai precisă

În lumina celor expuse anterior privitor la sens (e vorba
fireşte de cel logic, ştiinţific, compus din cel puţin 5 subtipuri, şi
anume semantic, gramatical, cibernetic, filosofic, practic), voi
trece acum la justificarea unor proprietăţi referitoare la
interacţiunile între propoziţii şi între funcţii, precum şi la discuţii
de principiu despre modul în care trebuiesc înţelese acestea.
Întâi de toate voi face o trecere în revistă a proprietăţilor pe
care le voi aborda în acest capitol :
1. p q=q p - comutativitatea reuniunii între propoziţii
2. p q=q p - comutativitatea intersecţiei între propoziţii
3. (p q) r = p (q r)
- asociativitatea reuniunii
4. (p q) r = p (q r)
- asociativitatea intersecţiei
5. p (q r)=(p q)  (p r)

- distributivitatea reuniunii
faţă de intersecţie

6. p (q r)= (p q)  (p r)

- distributivitatea intersecţiei
faţă de reuniune

7. Ce este f(x), ce este f(Xc), ce este tipul, ce este Xg, ce este Xc?
Sensul lui f(x) este egal cu sensul lui f reunit cu sensul lui x.
8.
f(x)= g(x)
9. Dacă f(x)= f(y)
10.
f(x)= g(y)

atunci

= (f  g)(x)
=(f  g)  (x)
= f (x  y)
= f  (x  y)
= (f  g)(x  y) = (f  g)  (x  y)
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Aceste zece proprietăţi sunt de interes prin prisma viitoarelor
aplicaţii din această carte. Le voi discuta consecutiv.
1.

p q=q p

Deci reuniunea a două propoziţii este comutativă. Acest lucru
înseamnă implicit că sensul lui p din partea dreaptă şi sensul lui p
din partea stângă a egalităţii sunt identice, analog şi referitor la q.
Dacă p şi q sunt total diferite între ele, neîmbinându-se nici
complementar nici prin suprapunere, comutativitatea este
evidentă. Dacă grafele lui p şi q au ceva în comun, ori dacă există
doar complementaritate semantică, de asemenea există
comutativitate, deoarece e vorba de aceeaşi structură finală
formată.
sensul lui p

sensul lui q

p

q

sensul lui p q
În îmbinarea prin complementaritate de mai sus, avem
comutativitate deoarece generăm de fiecare dată acelaşi
dreptunghi, cu sensul din figură, în ipoteza că atribuim lui p şi q
sensurile figurate. Sensul e înţeles semantic, şi nu vectorial, deşi
cel figurat vectorial pe desen este un caz particular al celui
semantic, putând fi utilizat pentru ilustrarea fenomenului.
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Dacă am avea o îmbinare de tip cheie structural semantică,
am avea o situaţie de genul :

echivalent

sensul (p) reunit cu
sensul(q)
(p)  (q)

Sensul lui (p reunit cu q)

( p  q)

Deci se suprapune cheia comună din cele două grafe, şi
avem din nou că p q=q p , deoarece, păstrând sensul comun
atât lui p cât şi lui q, îmbinarea între ele se poate face într-un
singur mod, prin suprapunerea cheii albastre din figură.
Reiau ideea că la îmbinare, direcţiile de parcurgere ale celor
două grafe, care dau în fond sensul propoziţiilor asociate, trebuie
să fie unul în continuarea altuia, deci subsumate sensului
propoziţiei finale. Ordinea cuvintelor este mai puţin importantă,
fenomenologic vorbind, ea e doar de natură lingvistică,
gramaticală.
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Sens(p)reunit sens(q) este echivalent cu sens(graf(p)reunit
graf(q))=sens(graf(p reunit q)) =sens(p reunit q). Faptul acesta,
că sensul reuniunii este egal cu reuniunea sensurilor, poate fi
observat pe cazuri concrete de propoziţii, reunite după acest
mecanism. Nimic din sensurile lui p respectiv q nu rămâne în afara
lui p reunit q, şi nimic din p reunit q nu există, ce să nu fie ori în p,
ori în q, ori să nu se obţină dintr-o altă reuniune a unei propoziţii
din p cu alta din q.
Pe acelaşi principiu se demonstrează şi
2. p q=q p - comutativitatea intersecţiei între propoziţii
3. (p q) r = p (q r)
- asociativitatea reuniunii
4. (p q) r = p (q r)
- asociativitatea intersecţiei
Rog cititorul să imagineze mental demonstraţiile în aceste
cazuri.
Voi discuta în continuare proprietatea 5, şi anume

5. p (q r)=(p q)  (p r)

- distributivitatea reuniunii
faţă de intersecţie.

sensul [p (q r) ] =[ sensul(p)  sensul(q r) ] =
=sensul(p)  [ sensul(q)  sensul(r) ]=
În acest punct privim sensul propoziţiilor în mod convenabil, adică
drept mulţimi de propoziţii distincte ale sferelor semantice
momentane (ori dacă idealizăm, ale celor absolute, inaccesibile).
Deci, în primul caz, drept o mulţime formată dintr-un număr finit
de propoziţii distincte.
=[sens(p)  sens(q)]  [sens(p)  sens(r)]=
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=[sens(p q)]  [ sens(p r)]=sens[(p q)  (p r)]

În această accepţiune spunem că reuniunea este distributivă
faţă de intersecţie. Propoziţia a fost demonstrată.
În toate aceste egalităţi considerăm că atât în partea
dreaptă, cât şi în partea stângă, lucrăm cu acelaşi nivel de analiză,
de descompunere, a propoziţiilor componente. Cu alte cuvinte nu
putem avea într-o parte o analiză absolută, iar în cealaltă o
analiză parţială, momentană. În aceste din urmă cazuri, mereu
rezultatul obţinut cu sfere momentane, va fi inclus în cel obţinut cu
sfere mai complete, inclus în cel inaccesibil, obţinut cu sfere
absolute.
În cuvinte, proprietatea înseamnă că dacă afirmăm ceva
despre partea comună a lui q şi r, înseamnă că acest lucru este
ceva comun între afirmaţia respectivă despre q şi aceeaşi afirmaţie
despre r, dacă sfera de analiză rămâne constantă pentru toate
propoziţiile care intervin în relaţie.
În mod analog se demonstrează şi proprietatea 6.
Urmează să insist puţin asupra analizei notaţiei f(x), în
continuare semantică şi aprofundare faţă de prima parte a
lucrării.
Xc
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Fie un element concret, să zicem un număr concret, notat cu
Xc, de exemplu numărul 3. Ce este acest element din punct de
vedere matematic?Este evident o mulţime de proprietăţi, mulţime
ce există ca atare într-un câmp existenţial, fie al universului
sensibil, fie al gândirii noastre, etc. Deci un astfel de Xc, X
concret, poate fi un obiect real, de exemplu un măr, sau un obiect
abstract, de exemplu numărul 3. Ambelor le conferim în practica
matematică atributul concret, deşi sunt în planuri diferite. Deci
calitatea unui întreg de a exista el însuşi într-un plan dat, o numim
cu termenul de “concret”. Deşi de exemplu, 3 este evident unul
abstract, fiind un produs al minţii noastre. Şi totuşi îi spunem “un
număr concret”. Deci calitatea de concret simbolizează nimic
altceva decât existenţa unui sistem în întregul său, este o
caracteristică a sistemului per ansamblu. Din acest punct de
vedere se va privi abstractul, abstractizarea elementului concret,
cum se va vedea în continuare.
Acum să considerăm toate numerele reale, ori naturale, deci
toate elementele concrete ale unei anumite mulţimi.
Xc3
Xc2

Xc1

Xg

Xc4
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Se observă că aceste elemente au nişte proprietăţi comune,
deci sferele lor semantice se intersectează după o mulţime de
proprietăţi. Această mulţime de proprietăţi există, deci ea însăşi va
fi tot un element într-o oarecare măsură concret al realităţii.
Notăm concretul lui Xc1, Xc2, Xc3, …prin C, iar al intersecţiei
prin c . Constatăm că Xg este inclus ca proprietăţi în fiecare Xc, şi
este o incluziune strictă, deoarece mereu, orice număr, are şi alte
proprietăţi în afară de cele comune. Deci dacă prin C am notat
concretul fiecărui Xc şi numai pe al lor, deci dacă doar numerele
însele le considerăm concrete, privite ca sisteme întregi, atunci un
element strict inclus în fiecare dintre ele nu mai poate fi concret de
felul C şi îl vom numi, pentru diferenţiere, abstract, deci abstract
relativ la C.
Evident toate Xc1, Xc2, etc, au proprietăţile lui Xg. Deci Xg
este abstractizarea elementelor Xc1, Xc2, ş.a.m.d., ori tipul comun
al acestora. Orice element ce posedă Xg în sfera lui semantică, îl
vom numi de tipul – şi vom da un nume pentru tip, asociat
proprietăţilor lui Xg. Exemple de tipuri sunt numerele naturale,
reale, complexe, matrice de numere întregi, şir de numere reale, şi
altele.
În concluzie tipul are proprietăţile intersecţiei sferelor
semantice ale elementelor concrete, fiind şi abstractizarea
acestora, iar considerând că un astfel de element există, dar în
planul abstract (căci evident mulţimea însăşi a proprietăţilor
comune e doar o mulţime, şi nu are acele proprietăţi), acest
element e de o calitate diferită de cea a elementelor concrete şi se
notează cu x în exprimarea abstractă a legilor funcţionale, de
exemplu în analiza matematică. Deci x este un element din alt plan
decât elementele concrete, dar care are proprietăţile comune ale
elementelor concrete. Şi funcţia, şi elementul concret, implică
semantic elementul abstract. Căci funcţia pentru a avea sens are
nevoie de un astfel de obiect, despre care să-şi afirme propria
lege, iar elementul concret are nişte proprietăţi comune, pe care
teoretic le putem vedea materializate, dar într-un plan la care
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avem acces doar cu gândirea, pe care îl numim în mod
convenţional abstract.
Acum mă voi axa pe proprietatea 10, 8 şi 9 demonstrându-se
în mod analog.
10. f(x) = g(y) = (f  g)(x  y) = (f  g)  (x  y)
f(x)=g(y)=f(x)  g(y)=(f x)  (g y)=
=(f g)  (f y)  (x g)  (x y)=

Dar f intersectat semantic cu x este chiar tipul lui x, aici
considerând x şi y ca elemente concrete oarecare. La fel şi x
intersectat semantic cu g, dă tot tipul. Acesta se absoarbe în
relaţia de reuniune, fiind conţinut semantic în cele două
extreme. Pe de altă parte două elemente concrete x şi y pot
conţine şi alte proprietăţi decât cele ale tipului, analog cele
două funcţii.
=(f g)  (x y)= (f g) (x y).
Observăm că f intersectat semantic cu g este sau poate fi
uneori o propoziţie bine determinată, ce se poate constitui întro lege de tip funcţional, şi dacă, de exemplu x şi y sunt mulţimi,
sau chiar mulţimi de mulţimi, intersecţia lor, dacă e pusă în
evidenţă, este tot o mulţime, deci poate fi argument, în anumite
condiţii.
8.

f(x) = g(x) = (f  g)(x)

=(f  g)  (x)

Semnificaţia în cuvinte a acestei relaţii este că, dacă f(x)este
egal cu g(x), atunci există o lege comună lui f şi g care
valorifică acel x concret comun, simbolizat aici prin x.
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Deci valoarea ambelor funcţii în punctul concret x depinde
de o subpropoziţie inclusă în ambele propoziţii f şi g.

9.

f(x) = f(y) = f (x  y)

= f  (x  y)

Această primă egalitate înseamnă că f valorifică o proprietate
comună a lui x şi y, considerate ca elemente concrete.
11.

f(x) = g(y) = (f  g)(x  y) = (f  g)  (x  y)

Există o funcţie comună lui f şi g ca propoziţii, care
valorifică o proprietate comună a lui x şi y, care se poate
constitui chiar într-un element concret comun, dacă x şi y sunt
de exemplu mulţimi . Deci trebuie ca intersecţia lui f cu g să fie
tot o propoziţie de tip lege funcţională, iar intersecţia lui x cu y
să fie tot un element care poate fi argument pentru f intersectat
cu g. Însă relaţia se poate înţelege şi în sens de mulţime de
proprietăţi, de care depinde valoarea funcţiei.
Nu mă pot abţine, în legătură cu Xg care este tot un
obiect cu aceleaşi proprietăţi ca şi cele comune ale elementelor
concrete Xc, să afirm că intersecţia a două mulţimi este tot o
mulţime, iar intersecţia a două obiecte de o natură bine
determinată, oarecare, este tot un obiect de aceeaşi natură,
care are sfera proprietăţilor egală cu intersecţia sferelor celor
două obiecte. Deci şi Xg, care în analiză se notează cu x,
trebuie că e tot un număr, mai ales că se comportă ca atare.
Deci intersecţia a două obiecte văzute ca obiecte, şi nu ca
simple mulţimi, reprezintă intersecţia semantică a celor două
obiecte, şi este tot un obiect, de aceeaşi natură, deşi nu avem
acces mereu la el. Însă, referindu-ne la numere, este un număr
defectiv de orice cantitate, este însăşi calitatea de a fi număr.
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Propoziţia este privită ca o fiinţă vie ,
având anatomie şi fiziologie , sub raport
pur semantic, gramatical, cibernetic,
filosofic şi practic, alcătuind propoziţia
logică. Sensul duhovnicesc este şi el
valabil în raţionamente dar, deoarece nu
toţi îl cunosc temeinic, el nu se foloseşte.
De asemenea, se tratează unele proprietăţi
logice ale propoziţiilor, toate acestea
decurgând pe baza fiecărei categorii de
sens mai sus amintite.

Concluzii
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Cap. 15. Observaţii finale

Am văzut că o propoziţie ştiinţifică trebuie să aibă în
întregime următoarele categorii de sens:
1. sensul pur semantic
2. sensul gramatical
3. sensul cibernetic
4. sensul filosofic
5. sensul practic
Se pune problema dacă mereu, prin operaţiile de tip logic
între propoziţii, obţinem o propoziţie din punct de vedere al
fiecărei categorii de sens amintite.
Dau în continuare următorul exemplu, privit în accepţiune
cibernetico-semantică :
“Am o casă. ”………………propoziţia A
“Casa e frumoasă. ”………propoziţia B
Din punct de vedere strict cibernetic, deci fenomenologic, A
reunit cu B va fi propoziţia”Am o casă frumoasă. ”. Aici am ţinut
cont şi de codificările gramaticale, cum voi sublinia mai târziu.
A minus B, riguros vorbind, referindu-ne la structura
arborescentă, va fi sintagma incompletă, cu gol în dreapta “Am
o…”. Considerând cunoscute propoziţiile A şi B, atunci evident
“Am o…”, implică “Am o casă”, şi fiind inclusă în aceasta din
urmă, va avea acelaşi sens cu propoziţia completă. Situaţia e
analogă fenomenului geometric de mai jos:
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Am o

casa

Concluzionând, în toate operaţiile cu propoziţii nu voi considera
nicidecum sintagmele rezultate din diferenţa pură a grafelor
considerate semantic, ci propoziţiile complete implicate de
acestea.

Am o casa frumoasa

Casa joacă în această propoziţie rol de
structurală. Considerând în analogie corpul
“casă” este o structură comună a două
organismului, de exemplu o articulaţie. ”Am o”

cheie semanticouman, cuvântul
subsisteme ale
şi “frumoasă” se
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comportă ca două oase din picior, femurul şi tibia, iar “casă” este
patella.
Pe de altă parte, propoziţiile “Am o casă frumoasă” şi“Am o
maşină albă”, intersectate riguros, în structura materială a
grafelor, generează sintagma “Am o…”. Dar această sintagmă
sugerează doar că posed ceva, neavând sens practic comun celor
două propoziţii. Deoarece nici un fenomen comun nu poate fi
asociat ambelor sintagme. Prin urmare, cele două propoziţii de
mai sus nu se intersectează, neavând o propoziţie comună care să
aibă toate categoriile de sens. S-ar obiecta că “Eu sunt” ar fi o
astfel de propoziţie, dar care este la un alt nivel de analiză decât
cel inerent sensului propoziţiilor.
O altă idee se naşte de la constatarea că propoziţiile formate
din cuvinte unite prin chei pur semantice şi separate distrugând
însăşi cheia semantică, se separă în cuvintele respective, în cele
din urmă, ori în sintagme, funcţie de nivelul de fărâmiţare.

EU
A
MERG

IN B
ORAS

Răzvan se
plimbă C

D
cu
maşina

În cazul în care există şi sens practic, pe lângă cel
gramatical, care e evident, situaţia poate fi figurată ca mai sus,
existând două chei semantice corespunzătoare celor două
propoziţii. Fiecare cheie este dublă, o parte care e determinantă,
alta care e determinată, cum s-a mai zis. În acest caz amestecul
pur al celor patru sintagme şi recombinarea lor altfel decât
corectă, ar putea genera propoziţiile “Eu merg cu maşina” şi
“Răzvan se plimbă în oraş”. Ambele au sens gramatical, însă nu
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se potrivesc decât aparent. Cheile de la A şi D nu se potrivesc,
analog şi cheile de la C şi B. În acest caz există o nepotrivire
semantică, dată de întrebările gramaticale ce se pun în cele două
situaţii. A generează întrebarea “unde?”, iar D răspunde la
întrebarea ”cu ce?”. Aceste două întrebări sunt incompatibile,
adică necomplementare semantic, încât nu pot genera structura
gramaticală AD. La fel se poate spune şi despre CB. Deci
structurile obţinute prin recombinare incorectă, nu au, în acest
caz, sens gramatical, în ciuda aparenţelor. Pe de altă parte ele pot
să nu aibă nici sens practic. De exemplu eu mă plimb prin oraş pe
jos, iar Răzvan se plimbă cu maşina în afara oraşului.
Deci mereu o propoziţie ori o sintagmă trebuie considerată
în sensul suprastructurii care îi este atribuită prin convenţie, ori
pur şi simplu prin sensul practic al fenomenului.
În concluzie, în combinarea propoziţiilor, avem următoarele
situaţii:
a) Se dau A1, A2, A3, ………. An, precum şi propoziţia finală A
care este ghicită intuitiv ori descoperită experimental. Se pune
problema formării lui A din A1, A2, A3, …An. În acest caz Ai se
îmbină fie semantic, fie semantico-structural, ca un joc de puzzle.
Ideea este că sensul fiecărui Ai în parte este subsumat sensului
final al lui A.
b) Se ştiu Ai, dar nu se ştie A, deci nu ştim teorema finală pe care
dorim să o demonstrăm. În acest caz este indicat să suprapunem Ai
fie structural, fie semantico-structural, pe bază de
complementaritate, având grijă ca cheile semantice să fie riguros
complementare, iar cele semantico–structurale să aibă acelaşi
sens, deci orientare a grafului în porţiunea aferentă lor. De
asemenea, trebuie să fixăm bine sensurile Ai, şi să nu le modificăm
pe parcursul raţionamentelor.
Metoda a) este metoda intuitiv-deductivă, iar metoda b) este
metoda deductiv-intuitivă, sau mai clar, respectiv, metoda intuitivă
şi metoda deductivă. În primul caz avem harta jocului de puzzle,
iar în al doilea nu. Personal consider că metoda b)este oarbă, şi
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dacă nu o combinăm cu metoda a), este inutilă în probleme mai
dificile.
Cu aceste precizări, putem spune că :reuniunea a două
propoziţii este tot o propoziţie, intersecţia a două propoziţii este
tot o propoziţie, diferenţa a două propoziţii este tot o propoziţie, şi
diferenţa simetrică, care uneori e deducţia dintre două propoziţii,
este tot o propoziţie, toate acestea din punct de vedere al tuturor
categoriilor de sens amintite.
Fiecare dintre aceste operaţii logice e o caracteristică a
nivelului de analiză. Tot ce este la nivel inferior e inclus în ce este
la nivel mai aprofundat, după cum sfera momentană este inclusă în
sfera absolută.
Sensul gramatical pur, adică materialitatea însăşi a
propoziţiilor, nu este susceptibil de a se opera cu el în mod
riguros. Acesta se adaptează sensului pur semantic şi cibernetic,
fenomenologic. Spunem că aspectul propoziţiei, ca şi cel al unui
om, este înşelător, contează doar sensul pur semantic, aşa cum la
un om contează sufletul bun al acestuia.

Se referă la propoziţia ştiinţifică, la tipurile de
sens pe care aceasta le are, şi dacă mereu prin
operaţiile logice dintre propoziţii, obţinem o
propoziţie din punct de vedere al fiecărei categorii
de sens mai sus amintite. Mereu o sintagmă
trebuie privită în sensul propoziţiei suprastructură din care sintagma face parte. Se
poate spune că toate operaţiile logice dintre
propoziţii generează tot o propoziţie , din punct de
vedere al tuturor categoriilor de sens.

Concluzii
129

Cap. 16. Teoria psihologică a punctului de vedere

Iniţial, când prin ciclul primar, am îndrăznit să emit părerea
că dreptele în particular, şi curbele în general, sunt de fapt idei,
sau gânduri, profesorul meu de matematică, excelent de altfel,
mi-a replicat că el nu poate scrie aşa ceva (punându-se problema
unui articol la G. M.), deşi înţelesese concepţia. Desigur, era ceva
prea nonconformist pentru vremea aceea.
Ulterior, am avut aceleaşi idei prin clasele a noua sau a
zecea, dar în lipsă de timp şi maturizare, inerente vârstei, nu am
putut epuiza subiectul.
Începând cu anul 2006 şi începutul lui 2007, exact de
Crăciun, în timp ce, pentru prima oară luasem Lumină Sfântă
adusă din Ierusalim, de la biserica la care merg, am avut
reamintirea faptelor din tinereţe.
Tocmai această teorie geometrică şi demonstrarea ei logică,
riguroasă, a constituit mobilul şi scopul părţii de logică anterior
prezentate. De fapt, întreaga savoare a cărţii se bazează tocmai pe
aplicaţiile geometrice ale logicii.
Ştiu că aceste idei au mai fost observate, dar nu cunosc în
acest moment, şi, nefiind de profesie, nu am întâlnit demonstraţii
ale lor.
Dacă acestea există, foarte bine. Dacă nu, ori pentru aceia
care nu le cunosc, invit spre lecturarea celor ce urmează.
Ştim din geometrie că toate tipurile de linii importante în
triunghi sunt concurente, adică se intersectează într-un singur
punct. Uneori însă, acest lucru e dificil de arătat folosind exclusiv
argumente geometrice. Mi-am pus întrebarea şi am răspuns
afirmativ dacă există un unic tipar explicativ, de natură logică,
deci trans-geometrică, pentru toate aceste cazuri de concurenţă.
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Acest mecanism îl voi prezenta în continuare, într-o primă
etapă, folosind teoria din titlu.

Fie un triunghi ABC, ca în figura de mai sus. Considerând
AM şi BN două mediane, să demonstrăm că acestea se
intersectează şi că, notând cu G acest punct, dreapta CG este, de
asemenea, mediană.
Consider că A, B, C, sunt observatori umani care gândesc. A
se gândeşte la mijlocul M al lui BC şi numai la acesta, deci se
gândeşte la propoziţia MB = MC, iar analog, B se gândeşte la
propoziţia NC = NA, şi numai la aceasta. În mod evident,
gândurile lor se reprezintă grafic prin două drepte, şi anume,
respectiv, dreptele AM şi BN. Deoarece aceste gânduri sunt
orientate, dreptele respective vor fi orientate. Căci nu e tot una să
spunem că, de exemplu, ”A se gândeşte la M” sau” M se gândeşte
la A”.
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Gândul AM fiind orientat, automat A distinge noţiunile de
stânga şi dreapta relative la gândul lui. Deci convenim că va
compara mereu întâi o entitate din dreapta sa, cu una din stânga
sa. Din punct de vedere al unui observator din exterior, păstrăm
deci convenţia de” stânga supra dreapta”, de la teorema lui Ceva.
Gândul”MB=MC”, pe care A îl are, având în vedere că M
este pe acest gând al lui A, şi că A nu se mai gândeşte la gândul în
sine ci la ceea ce afirmă acesta, este echivalent din punct de
vedere al lui A cu egalitatea B =C . Deci, din punct de vedere al
lui A, prin gândul de mediană notat cu ”g”, observatorul B este
egal cu observatorul C. În mod analog, prin acelaşi gând”g”, B
crede că observatorul C este egal cu observatorul A.
Observatorul C, vede observatorii A şi B, şi ştie că ambii
gândesc corect. În concluzie, avem două situaţii. Ori observatorul
C află verbal de la A şi B gândurile acestora, deci B=C şi C=A,
de unde deduce A=B, ori, în cazul observatorului vizionar, vede
efectiv gândurile în reprezentare geometrică, de unde deduce un
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gând propriu, şi anume pe CG. Concluzia lui C trebuie să fie
unică. În concluzie, prin ambele metode, se ajunge la acelaşi
rezultat, de unde rezultă că dreapta orientată CG, este tocmai
mediana din C pe AB.
Prin acelaşi tip de raţionament se pot demonstra teoremele
Ceva şi Menelaos, referitoare la cevienele concurente în triunghi,
respectiv la o transversală care taie laturile triunghiului. În primul
caz se va considera propoziţia de tip “BM  MC = Ka”. Această
propoziţie, din punct de vedere al lui A este de fapt echivalentă cu
“B / C = Ka”. Împreună cu propoziţia gândită de observatorul B,
care este “C / A = Kb”, constituie obiectul gândirii observatorului
C. Acesta, prin înmulţire, deduce “B /A = Ka . Kb”.
Dar C deduce geometric tocmai dreapta CG, care este deci
dreapta ce împarte AB în raportul AP/PB=A/B=1/(Ka. Kb).
Aceasta era de fapt afirmaţia din cadrul teoremei lui Ceva.
Invit cititorul să demonstreze în mod analog teorema lui
Menelaos, care este o problemă de coliniaritate.
Fac în acest punct o observaţie, care este esenţială pentru
valabilitatea teoriei, şi anume propoziţiile asociate curbelor luate
în considerare trebuie să fie caracteristice pe deplin triunghiului
luat în considerare, în sensul că ele nu trebuie să depindă în nici
un fel de mărimea absolută a laturilor triunghiului, ci să se
conserve în totalitate prin asemănare. Deci un triunghi concret
ABC îl consider de fapt acea clasă formată din toate triunghiurile
asemenea cu el. Notă: Aşa credeam în momentul emiterii teoriei
punctului de vedere. În realitate chestiunea este puţin mai
profundă, dar am lăsat textul original, pentru a nu ştirbi din
bucuria cercetării, pentru cititorul interesat. Clarificarea parţială
a teoriei se va face într-un capitol separat, când voi aborda
probleme mai grele, referitoare la concurenţa cercurilor. Totuşi,
în cazul liniilor importante în triunghi, sunt respectate, deşi nu am
subliniat din momentul emiterii teoriei, condiţiile care fac ca
teoria să fie corectă. Aceste condiţii le-am găsit în partea de
logică, deşi în momentele respective nu eram pe deplin convins de
semnificaţia lor, şi se referă la bijecţia obiectului geometric cu
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sfera sa logică determinativă, precum şi mai ales de noţiunea
incomplet definită, aceea de orientare, într-un sens care va fi
clarificat în capitolul promis. Subliniez că până la sfârşitul cărţii
nu vor fi capitole absolut corecte, ci doar faze parţiale în ce
priveşte teoria respectivă, dar care este just să le prezint aşa cum
ele mi-au venit în minte, altfel privând cititorul de pedagogia
descoperirii. Totuşi asemănarea este şi ea un criteriu, care ne
asigură că dreptele sunt concurente pentru orice triunghi oricât de
mare, nedepinzând deci de reprezentantul ales al clasei de
triunghiuri asemenea. Închei nota.
De aceea, propoziţii determinative ale cevienelor, pentru un
reprezentant al clasei, cum ar fi de exemplu” BM - MC = p”, deci
diferenţa segmentelor determinate pe latură să fie egală cu o
constantă p, nu este caracteristică triunghiului, căci se poate
demonstra că diferenţa depinde şi de valoarea absolută a laturilor
triunghiului, în timp ce raportul este invariant la asemănare.
Aceste aspecte le voi aprofunda la un capitol viitor. Desigur, dacă
luăm în considerare o interpretare geometrică caracterizată pe
deplin de diferenţă, deducem din diferenţele A-B=m, B-C=n, că şi
A-C=m+n. Această deducţie este valabilă şi la nivel geometric, în
ipoteza subliniată. Însă, dacă nu se întâmplă acest lucru, deducţia
geometrică şi cea algebrică nu mai au legătură între ele, nu se mai
asociază în mod necesar.
Această teorie a constituit mobilul întregii cărţi.Se
prezintă mecanismul teoriei , prin perspectivă
psihologică , care , ulterior , va avea o justificare pe
bază de logică.Vârfurile triunghiului sunt privite ca
observatori umani , iar curbele asociate sunt privite ca
fiind gânduri bine precizate ale acestora.Cu aceasta , şi
geometria devine o ştiinţă formală despre om.

Concluzii
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Cap. 17. Echivalenţa propoziţiei determinative cu
obiectul geometric asociat. Asemănarea

Într-o exprimare ceva mai logică, teoria psihologică a
punctului de vedere poate fi formulată în felul următor:
Fie un triunghi de trei observatori A, B, C. Dacă o curbă Ca
privită de un observator A se caracterizează pe deplin printr-o
propoziţie Pa, iar o altă curbă Cb privită de un observator B se
caracterizează pe deplin printr-o propoziţie Pb, iar din propoziţiile
Pa şi Pb se deduce propoziţia Pc, care din punct de vedere al lui C
generează curba Cc, atunci curbele Ca şi Cb determină geometric
curba Cc, adică generează puncte prin care trece curba Cc - în
particular pot fi concurente, iar Cc trece prin punctul de
concurenţă.
În această accepţiune triunghiul de observatori are rol de
sistem de referinţă.
Ideea este următoarea: sintagma “caracterizează pe deplin”
înseamnă că acea curbă este perfect echivalentă cu propoziţia
asociată, în toate sensurile, deci şi în sensul că modificarea prin
asemănare a triunghiului duce la o modificare tot prin asemănare
a curbei, fiind de asemenea caracterizată în ambele situaţii şi de
aceeaşi propoziţie determinativă. Propoziţia determinativă trebuie
să fie, după cum se va vedea, o relaţie specială între vârfurile
triunghiului. În particular, devansând, propoziţia poate fi o
egalitate de funcţii de triplete ordonate. Acest lucru se va clarifica
ulterior.
Modificarea prin asemănare a unei situaţii geometrice,
păstrează calitativ aceeaşi situaţie. Deci orice caracteristică
calitativă a situaţiei se păstrează, în particular şi concurenţa se va
păstra, analog coliniaritatea.
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Căci dacă nu am putea afirma că acea curbă este perfect
echivalentă cu propoziţia asociată, atunci nici într-un caz, o
deducţie la nivel de curbe nu s-ar transmite cu necesitate la
deducţia propoziţiilor, şi nici invers, adică, o deducţie la nivelul
propoziţiilor determinative, nu s-ar transmite cu necesitate la o
deducţie geometrică (determinare geometrică) între curbe.
De ce tocmai asemănarea este un criteriu sub care trebuie
să se întâmple invarianţa propoziţiilor determinative ? Deoarece
din punct de vedere geometric două figuri sunt similare doar dacă
ele sunt asemenea.
În cele de mai jos voi arăta că în cadrul cevienelor unui
triunghi, rapoartele determinate de acestea pe laturi sunt
invariante la asemănare, pe când, de exemplu, şi acest fapt e lăsat
ca exerciţiu, diferenţa segmentelor determinate, deşi este
determinativă pentru un reprezentant oarecare al clasei de
triunghiuri asemenea, nu este invariantă în cadrul întregii clase,
depinzând de raport şi de mărimea absolută a laturii respective a
triunghiului.
BM/B1M1 =GM/GM1=MC/M1C1 , deci
BM/MC=B1M1/M1C1, adică raportul e
invariant la asemănare (structura
curbelor a fost şi ea considerată
asemenea). Ideea este că trebuie arătat
că o structură dată de curbe se
generează prin aceeaşi propoziţie de
orice triunghi asemenea , analog cu
primul. Aceasta este deci o condiţie a
înfăptuirii teoriei punctului de vedere.
Deci o structură de curbe asemenea cu
prima să fie generată de aceeaşi
propoziţie
în
cadrul
fiecărui
reprezentant al clasei de triunghiuri
asemenea între ele.
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Desigur, această condiţie ar trebui şi mai mult studiată, dar
deocamdată consider că aşa stau lucrurile, cel puţin pentru
curbele obişnuite (drepte, cercuri) din geometria clasică. Mai mult
nu am verificat, din lipsă de timp.
Din punct de vedere logic lucrurile se prezintă cam aşa:
Dacă putem considera curba echivalentă pe deplin cu propoziţia
asociată, în sensul că pentru orice triunghi asemenea cu cel iniţial
ales reprezentant, obţinem o curbă asemenea din aceeaşi
propoziţie relativă la vârfurile triunghiului, putem scrie :
C1
Pa
C2
Pb
În concluzie orice relaţie logică de tip” C1 şi C2 determină
C3”, se va transpune în termeni corespunzători propoziţiilor,
adică “Pa şi Pb implică, determină, Pc”. În acest caz “şi”-ul
folosit în relaţiile anterioare poate fi orice conector logic între
propoziţii, adaptat câmpului de entităţi la care ne referim (curbe
în plan –intersecţia curbelor, rapoarte –produsul acestora, etc).
Spus mai limpede, o relaţie geometrică de determinare a
curbei C3 este echivalentă cu o relaţie de determinare logică a
propoziţiei Pc asociate.
C1
Pa. Acest raport de echivalenţă este ca între
sfera determinativă şi obiectul concret asociat(sfera determinată).
Putem considera C1 ca sferă determinativă geometrică, iar Pa
sfera determinată în câmpul logic propoziţional, sau invers.
Logica şi geometria sunt câmpuri echivalente.
Această afirmaţie este totuşi doar o condiţie pentru ca o
relaţie de concurenţă să se producă. Acest lucru va fi aprofundat
la un alt nivel, ulterior.
Apare condiţia ca propoziţia asociată să
fie perfect echivalentă cu curba
geometrică , şi pe de altă parte
propoziţia să se conserve prin
asemănarea triunghiului.

Concluzii
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Cap. 18. Despre triplete

În cele ce urmează voi introduce nişte noţiuni necesare,
ulterior, pentru o bună înţelegere a aspectelor logice care apar în
geometrie.
18. 1. Triplet ordonat

S1

B

A

S2

C

(A, B, C) este un triplet ordonat, în care A este primul
element, B este al doilea, iar C al treilea. În cazul de faţă A, B, C,
se consideră vârfuri ale triunghiului, deci se caracterizează prin
poziţia lor în plan, indiferent că anterior le-am dat şi interpretarea
de observatori umani. Deci sunt observatori umani, care au o
anumită poziţie în plan.
Din punct de vedere logic se poate scrie :
(A, B, C)={A, {A, B}, {A, B, C}}
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Deci tripletul este echivalent logic, din toate punctele de
vedere cu mulţimea respectivă. Echivalenţa din toate punctele de
vedere este egalitate. Ambele entităţi presupun o mulţime de
puncte şi spun doar că A este primul, B este al doilea şi C este al
treilea.
Pentru o şi mai bună reprezentare putem scrie:
{A, {A, B}, {A, B, C}}={A, {A, {A, B}}, {A, B, C}}={A, S1,
{A, B, C}}
Deci un triplet are un observator A, un sens de observare S1
ori S2, şi o mulţime de puncte funcţie de care se face observarea,
{A, B, C}, care sunt de fapt vârfurile triunghiului, luate ca
mulţime.
Două triplete sunt egale dacă şi numai dacă au vârfuri
respective egale.
(A, B, C)=(M, N, P) A=M şi B=N şi C=P.
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18. 2. Intersecţii de triplete

S1

A

B

S2

C

a)Triplete opuse şi de acelaşi vârf
(A, B, C) (A, C, B)=
={A, S1, {A, B, C}}  {A, S2, {A, B, C}} = {A, , {A, B, C}}
Deci intersecţia a două triplete opuse şi de acelaşi vârf este o
mulţime care conţine vârful, mulţimea punctelor, dar, deoarece S1
şi S2 sunt opuse, ele nu dau prin intersecţie un sens plan comun,
deci intersecţia lor e mulţimea vidă. Prin urmare mulţimea de
intersecţie nu depinde de sensul de observare.
b)Triplete opuse şi de vârfuri diferite
(A, B, C) (B, A, C)=
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{A, S1, {A, B, C}}  {B, S2, {A, B, C}}={C, , {A, B, C}}
Structural aceste mulţimi au comun doar mulţimea
vârfurilor. Însă definind semantic A  B ca fiind acel gând comun
care este de acelaşi tip cu A şi B, deci observatorul C, putem scrie
că A intersectat cu B este observatorul C. Este o idee comună
ambelor, prin urmare se găseşte în sfera semantică a lui A şi în
sfera semantică a lui B.
Se poate afirma la cazul general că două triplete opuse şi de
vârfuri diferite se intersectează semantic după o mulţime ce nu
depinde de sensul de observare, conţinând doar al treilea vârf şi
mulţimea vârfurilor.
Desigur, acest tip de intersecţie nu e una absolută, deşi e
semantică. Intersecţia ţine cont doar de nivelul de analiză avut în
vedere considerând doar vârfurile triunghiului, şi nici o funcţie
suplimentară. O funcţie suplimentară aplicată pe triplet ar putea
induce proprietăţi comune noi celor două triplete.

S2
A

B

C

S1
c) Triplete de acelaşi sens

Implicit acestea ori coincid, ori sunt de vârfuri diferite.
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A

S1

B

C

S1

(A, B, C) (B, C, A)=
{A, S1, {A, B, C}}  {B, S1, {A, B, C}}={C, S1, {A, B, C}}.
Deci se generează tripletul de al treilea vârf şi cu acelaşi
sens de observare.
Alte cazuri de intersecţie între triplete nu există.

18. 3 Observaţii

De remarcat că intersecţiile semantico structurale definite
după modelul psihologic, adică intersecţia este gândul comun de
aceeaşi natură, sunt intersecţii generatoare de analogie, adică din
două triplete, prin intersecţie, se generează tripletul analog, ori o
structură analogă ce nu depinde de sens.
Explicaţia faptului că A şi B pot da prin intersecţie pe C, este
următoarea, în concordanţă cu elementele de logică mai înainte
amintite :A se caracterizează prin poziţie în plan şi un observator,
deci prin două caracteristici, independente. B la fel. Deci A e o
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reuniune de două caracteristici, iar B la fel. Intersectând A cu B,
obţinem o reuniune de patru intersecţii. A cu B ca observatori îl
generează pe C, după modelul gândului comun de aceeaşi natură,
poziţiile în plan nu se intersectează, iar observator cu poziţia în
plan nu se intersectează, deoarece sunt calităţi semantic diferite.
Ar mai trebui justificat de ce doi observatori au ca gând
comun tot un observator. A şi B se gândesc la C şi îl au ca gând
comun, ei gândesc că şi C e un observator. Deci caracteristica lui
C de a fi observator aparţine gândurilor ambilor A şi B, deci
aparţine sferelor semantice ale lui A şi B, simultan, deci face
parte din intersecţia lui A cu B. Considerând că există doar
punctele A, B, C, intersecţia lui A cu B poate fi doar C. În acest fel
A cu B pot genera orice observator terţ , prin două gânduri –
drepte orientate distincte. Acest tip de intersecţie nu este unicul
care poate fi definit, dar deocamdată nu aprofundez subiectul.
După cum se va vedea, în concordanţă cu aceste aspecte, funcţia
definită pe un triplet, intersectată semantico structural cu funcţia
definită pe alt triplet, determină funcţia generată de al treilea
triplet, aceasta din urmă putând fi definită ca o intersecţie
semantico structurală a primelor două. Acest lucru se va
aprofunda în cele ce vor urma.

Se tratează ideea de triplete , precum şi
intersecţia psihologico-semantico-structurală
a acestora. Această intersecţie, la nivel de
triplete, generează tripletul analog, iar
transpusă printr-o funcţie corespunzătoare ,
generează curba analogă. Deci intersecţiile
psihologice sunt generatoare de analogie.

Concluzii
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Cap. 19. Concurenţa cevienelor –medianelor

Întâi de toate voi da un desen cu relaţia de ordine pe care o
consider valabilă pe distanţele măsurate de la vârfurile tripletelor
la puncte de pe laturile acestora.

S1

-

-

A
+

B

+

+
+

+

N

RELATIA DE ORDINE PE TRIPLET

+
M
-

C

-

-

Comparând mereu un punct din stânga cu unul din dreapta,
conform ordinii din sensul S1, avem că, de exemplu “B/C” este
egal cu (BN)/(CN)=NEGATIV/POZITIV =NEGATIV. Deoarece
punctul N este pe semidreapta negativă a lui B, şi în acelaşi timp
pe semidreapta pozitivă a lui C. În acelaşi context, prin prisma
punctului M, avem că
“B/C”=(BM)/(CM)=POZITIV/POZITIV=POZITIV,
din aceleaşi considerente.
Ideea unitară a demonstraţiilor ce vor urma este cea redată
în capitolul referitor la teoria psihologică a punctului de vedere, şi
anume:
Dacă curba C1 este pe deplin caracterizată de propoziţia P1,
iar C2 de propoziţia P2, şi dacă din P1 şi P2 deducem P3, care la
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rândul ei constatăm că este propoziţia pe deplin caracterizatoare a
lui C3, atunci C1 şi C2 determină pe C3, într-un mod oarecare, ce
în cazurile studiate în această carte este cel prin concurenţă. Deci
o relaţie de determinare la nivel de propoziţii duce la o relaţie de
determinare la nivel de curbe.

Accept deocamdată că raportul segmentelor orientate este
caracteristica deplină a poziţiei spaţiale a cevienei, şi vreau să
arăt că rapoartele CN/AN şi AP/BP il determină ele singure, în
mod univoc pe CM/BM, iar acest din urmă raport este de fapt
raportul caracterizant al cevienei ce trece prin punctul de
intersecţie al primelor două, deci al cevienei AM1. Va rezulta că
M coincide cu M1, c. c. t. d. .
Notaţiile fiind cele cunoscute, precum şi figurate pe desen,
avem
că:
AP/BP=AA2/BB1=b.
sinC1/a.
sinC2=(b/a).
(sinC1/sinC2)
=(b/a). [(GY/CG):(GX/CG)]=(b/a). (GY/GX) .
Analog avem că CN/AN=(a/c). (GX/GZ). Prin înmulţire
rezultă că (b/a). (GY/GX). (a/c). (GX/GZ)=(b/c). (GY/GZ). Prin
urmare cele două rapoarte iniţiale de segmente pe laturile
triunghiului, determină prin înmulţire structura (b/c). (GY/GZ).
Aceasta este tocmai structura caracteristică cevienei AM1,
care trece prin punctul G al intersecţiei primelor două. Deci putem
scrie că (AP/BP). (CN/AN)=(CM/BM), echivalentă cu relaţia lui
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Ceva, anume
(AP/BP). (CN/AN). (BM/CM)=+1. În cazul
medianelor, fiecare din aceste trei rapoarte este egal cu +1.
În cele ce urmează voi face nişte precizări ce se vor dovedi
utile ulterior. Mediana se poate scrie ca o propoziţie: ”dreapta ce
uneşte vârful A cu mijlocul lui BC”--- din punct de vedere al
tripletului (ABC), sau”dreapta ce uneşte vârful A cu mijlocul lui
CB”---din punct de vedere al tripletului (ACB). Prin urmare, este
o unică propoziţie, ce nu depinde de sensul ales, ci doar de
observatorul A. Deci mediana este o funcţie pe triplet, dar care
depinde de {A, {B, C}}, mulţime echivalentă logic cu {A, {A, B,
C}}.
Deci am găsit o propoziţie p care în sine nu depinde de
argumente, şi anume p= “dreapta ce uneşte vârful triunghiului cu
mijlocul bazei”, care se concretizează pentru diverse argumente triplete. Această propoziţie nu este decât o funcţie f, care are
proprietatea că f(A, B, C)=f(A, C, B), şi relaţiile analoge
corespunzătoare vârfurilor B şi C. Această funcţie este echivalentă
cu propoziţia “BM=CM”, sau, M fiind pe gândul - mediană,
”B=C”, din punct de vedere al gândului –mediană pornit din A.
Faptul că B afirmă prin prisma gândului –mediană că A=C, mai
precis, poziţia(A)=poziţia(C), iar C afirmă prin prisma aceluiaşi
gând că A=B, mai precis că poziţia(A)=poziţia(C), iar A ştie că
ambii observatori sunt valabili, conduce la ideea că A va deduce
că poziţia(B)=poziţia(C), privind la reprezentarea grafică a celor
două gânduri. Deci medianele sunt concurente, şi aceasta este din
nou, teoria psihologică a punctului de vedere.
Faptul că, de exemplu, în cazul medianei din A, avem că
B=C(d. p. d. v. Ma), este echivalent cu BC(MOD Ma). Deci
medianele induc între vârfurile triunghiului o relaţie simetrică şi
tranzitivă, iar considerând că orice vârf nu poate fi decât
congruent cu el însuşi din orice punct de vedere, rezultă că avem o
relaţie de echivalenţă. În cazul cevienelor, relaţia indusă este
evident tranzitivă, antisimetrică, şi hai s-o considerăm reflexivă,
aşa că avem o relaţie de ordine. Dacă o considerăm ireflexivă am
avea o relaţie de ordine strictă. Cu aceasta închei capitolul.
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Cap.20 Concurenţa bisectoarelor, înălţimilor şi
mediatoarelor

1. Concurenţa bisectoarelor

Cu notaţiile de pe desen, consider că avem două bisectoare, BB1 şi
CC1, care accept că se intersectează în I. Orice punct din planul
unui unghi, care are proprietatea că distanţele la laturile
unghiului sunt egale, este punct determinativ al bisectoarei,
generând şi o propoziţie determinativă asociată. În particular,
punctul I de pe ambele bisectoare este determinativ ambelor,
având propoziţiile: IM=IP(din punct de vedere al bisectoarei
BB1), respectiv IM=IN(din punct de vedere al bisectoarei CC1). În
concluzie punctul I se bucură de proprietatea că IP=IN, iar
aceasta e o propoziţie determinativă a bisectoarei din A. Deci AI
este bisectoare, şi taie BC în A1. Fără a intra în detalii de
geometrie axiomatică, la care nu mă pricep, spun totuşi că
stabilirea separărilor se rezolvă în mare parte cu teorema de
separare a lui Pasch.
Din nou am aplicat metoda de la teoria psihologică a
punctului de vedere, şi anume un caz particular, cel al
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propoziţiilor determinative ce implică egalitate:Dacă o curbă C1
este pe deplin caracterizată de o propoziţie “p(b)este egal cu
p(c)”, unde p este o proprietate oarecare, iar C2 este caracterizată
de “p(c)=p(a)”, iar propoziţia “p(b)=p(a)”, caracterizează pe
deplin o curbă C3, atunci, deoarece “p(b)=p(a)” este o consecinţă
a primelor două egalităţi, rezultă că C1 şi C2 determină prin
intersecţie curba C3. Această aserţiune se va demonstra riguros,
la momentul potrivit, pe baze strict logice.

2. Concurenţa înălţimilor

Consider înălţimile din B şi C, care se taie în H, şi doresc să
arăt că AH este înălţime. Notaţiile fiind cele de pe desen, precum
şi cele cunoscute, avem: CB1/AB1=(a. cosC)/(c. cosA). Raţionând
analog, pentru C, avem:AC1/BC1=(b. cosA)/(a. cosB). Din
produsul celor două structuri anterioare, obţinem (b. cosC)/(c.
cosB). Aceasta este tocmai structura specifică înălţimii din A. Deci
cele două înălţimi anterioare o determină pe a treia, cea din A.
Cunoscând deja teorema lui Ceva, lucrurile devin şi mai clare,
obţinând exact raportul pe bază al cevienei AH.
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Problema se mai poate demonstra şi printr-o metodă exact
analoagă celor de la ceviene şi bisectoare, pe acelaşi principiu.
3. Concurenţa mediatoarelor

Propoziţia necesară şi suficientă pentru ca un punct să fie pe
mediatoarea unui segment este ca el să fie egal distanţat de
laturile segmentului. Din nou avem două propoziţii determinative
de tip egalitate, care o determină pe a treia . Demonstraţia e clară,
o las eventual ca exerciţiu.
Cap. 19, 20 demonstrează geometric, pe
baza teoriei psihologice a punctului de
vedere (pe baza principiului corelativ
între curbe şi propoziţii), concurenţa
cevienelor (T.Ceva) şi a liniilor
importante în triunghi. Se promite
fondarea pe bază de logică a teoriei.

Concluzii
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Cap .21. Care e condiţia ce trebuie satisfăcută de
propoziţia determinativă pentru a spune că ea
“caracterizează pe deplin” curba dată? Ce înseamnă
de fapt “caracterizează pe deplin” ?

A
2 1
T
1
2

2
B

1
C

Toate bune şi frumoase, dar se vede relativ repede că nu
toate propoziţiile determinative ale curbelor sunt capabile de
generarea unor deducţii corecte. Să explic ideea.
Fie cazul din figură, în care se cunosc unghiurile B1, B2, C1,
C2, impuse, la întâmplare. Deci, dat fiind triunghiul, e logic faptul
că şi unghiurile din vârf, adică A1, A2, trebuie să fie determinate.
În conformitate cu metoda deductivă aplicată la teorema lui Ceva,
am putea presupune că (C1/C2). (B1/B2). (A1/A2)=1, ceea ce se
dovedeşte a fi fals (Experimentaţi o astfel de situaţie şi măsuraţi
unghiurile!). Deci, aparent, întregul edificiu pare că se prăbuşeşte.
Dar acest lucru e doar o aparenţă, deoarece întreaga teorie
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psihologică a punctului de vedere, am promis că o voi fundamenta
riguros, pe baze logice. Dar toate la momentul potrivit.
Deocamdată voi arăta că raportul unghiurilor nu determină
în mod unic poziţia unui punct pe bază, ci doar determină poziţia
relativă a cevienei faţă de laturile triunghiului ce pleacă din
acelaşi vârf.

C

K
2
A

1

B1

C1

B

BK/CK este raportul ce determină absolut poziţia lui K pe
baza BC. Dar BK/CK = BB1/CC1 =c. sin(A1)/b. sin(A2) =
=(c/b). [(sinA1)/(sinA2)]. În concluzie, dat fiind triunghiul, nu
raportul unghiurilor determină poziţia lui K pe bază, ci raportul
sinusurilor acestora. În această idee se poate uşor arăta că :
(sinA1/sinA2). (sinB1/sin B2). (sinC1/sinC2)=1. Aceasta este
analoga teoremei lui Ceva relativ la unghiurile cevienelor.
Prin urmare, deşi este forţată puţin intuiţia noastră, se vede
că poziţia punctului pe bază nu e determinată de unghiurile
absolute, ci doar poziţia cevienei relativ la laturile de acelaşi vârf.
După cum se va dovedi în următoarele două capitole, aceste
lucruri nu sunt sinonime. (vezi şi anexa 2)
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Toate cazurile de propoziţii determinative din capitolul
anterior, fie erau propoziţii ce implicau rapoarte de segmente, fie
erau reductibile la egalităţi de unghiuri, şi nu rapoarte oarecare
de unghiuri. Egalităţile de unghiuri sunt reductibile, cel puţin în
cazurile studiate aici, la relaţii de egalitate între segmente
caracteristice tripletelor ordonate implicate.
Pentru înţelegerea deplină a ideilor, va fi necesară
lecturarea capitolului referitor la funcţii definite pe triplete.
Devansând puţin, voi emite o aserţiune, pentru a nu lăsa
lucrurile din acest capitol nefinalizate: O curbă este caracterizată
pe deplin doar de o funcţie definită pe tripletul ordonat. Deci o
relaţie de egalitate (de exemplu) caracteristică unei curbe, trebuie
să fie de tipul f(A, B, C) = f(A, C, B), unde (A, B, C) şi (A, C, B)
sunt tripletele ordonate respective, înţelese şi prin echivalenţă cu
mulţimile-sfere determinative ale lor.
În plus, trebuie ca proprietatea care caracterizează o curbă
să poată fi extinsă la fiecare punct de pe curba dată. Deci să
existe o propoziţie orientată definită pe un argument bine orientat,
ce implică el însuşi numărul minimal de puncte determinative al
curbei, propoziţie ce defineşte curba. Acest lucru se corelează cu
păstrarea invariantă la asemănare a proprietăţii respective.
Clarificarea necesităţii acestor aserţiuni, în ce priveşte
problemele de concurenţă, va fi făcută în continuare.

În condiţiile deduse anterior , se pune
întrebarea care e condiţia logică în care
propoziţia determinativă caracterizează pe
deplin curba. Nu toate propoziţiile
determinative sunt capabile a genera
deducţii corecte de tipul concurenţei, de
pildă. Trebuie ca propoziţia să fie o funcţie
de triplet, sau oricum, pe o entitate bine
orientată.

Concluzii
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Cap.22. Funcţii pe triplete. Entităţi echivalente cu
tripletele

S1

A

B
A1

C
A2

Fie un triunghi ABC Şi o ceviană care împarte latura BC În
raportul BA1/BC = 1/3, privit prin prisma lui B, cu semnele pe
care le-am convenit intr-un capitol anterior. A este observatorul
care se gândeşte la A1, aşa că orientarea cevienei va fi de la A la
A1.
Ceviana AA1, privită ca dreaptă orientată, poate fi definită
pornind atât de la tripletul (A, B, C), cât şi de la (A, C, B).
Din punct de vedere al tripletului (A, B, C), ea se poate scrie
ca o propoziţie, mai precis ca funcţie propoziţională de tripletul
(A, B, C), în felul următor:
P1 :”AA1 este dreapta ce trece prin A şi împarte latura BC
în raportul 1/3, prin prisma lui B. ”
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Din punct de vedere al tripletului (A, C, B), aceeaşi ceviană
AA1, se scrie :
P2 :”AA1 este dreapta ce trece prin A şi împarte latura
CB în raportul 2/3, prin prisma lui C. ”
Considerând rapoartele în care intervine simultan A1,
cele două propoziţii ar depinde respectiv de 1 / 2 şi 2 / 1, aflate
în raport de inversiune.
Deci putem spune că P1 şi P2 depind de tripletele (A,
B, C), respectiv (A, C, B), precum şi de rapoartele 1 / 2 şi 2 / 1, în
această ordine.
Dacă în loc de cele două rapoarte am fi avut un unic
raport, egal în ambele cazuri, deci dacă AA1 ar fi fost mediană,
am fi avut că P1(A, B, C)=P2(A, C, B) =P(A, B, C)=P(A, C, B)=
=P({A, {B, C}}). Deci propoziţiile P1 şi P2 luate în sine, ar fi fost
egale cu o propoziţie P, care nu depindea de sensul ales, deci care
depindea doar de punctul A şi de mulţimea neorientată {B, C}. Să
justific acest lucru :
Presupunând că P(A, B, C)=P(A, C, B), conform unor
reguli anterior enunţate, avem că :
AA1 = P(A, B, C) P(A, C, B) =[P  (A, B, C)] [P (A, C,
B)]=
=[P P] [P (A, C, B)]  [(A, B, C)  P][(A, B, C)  (A, C,
B)]=

Funcţia intersectată cu
argumentul dă ideea de tipul
argumentului , deci Xg , deci
ideea de triplet.

=P  {A, {A, B, C}} = P({A, {B, C}}), deoarece, cum voi arăta
imediat, {A, {A, B, C}} este echivalent logic cu {A, {B, C}}.
Prin urmare o dreaptă cum ar fi mediana ar depinde doar
de vârf şi de baza văzută ca mulţime neorientată de puncte, ori
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echivalent, de vârf şi de mulţimea punctelor triunghiului, văzută
neorientată.

Ceviana AA2, de raport prin prisma lui B, egal cu
BA2/A2C, egal cu 2 / 1, trebuie privită, din punct de vedere al lui
B, sau mai precis al tripletului (A, B, C), ca fiind funcţia inversă a
lui AA1. Când funcţia văzută prin prisma lui (A, B, C) coincide cu
funcţia inversă, văzută prin prisma lui (A, C, B), înseamnă că
avem exact cazul tratat anterior, cel al medianei din A pe baza BC.
Dar aceste lucruri le voi trata separat.
Acum mai rămâne de vorbit de echivalenţa logică cu
tripletul, deci voi arăta că nu orice entitate în care intervin
punctele A, B, C, este echivalentă cu un triplet ordonat.
{A, {B, C}} a fost o entitate inclusă în tripletele ordonate
de vârf A, de care depindea, de exemplu, funcţia mediană. Pornind
de la aceasta, pe bază de operaţii elementare cu mulţimi făcute în
interiorul ei, se generează {A, {A, B, C}} (prin reuniunea lui A cu
{B, C}). Pe de altă parte, pornind de la {A, {A, B, C}}, generăm în
mod univoc, prin diferenţă, mulţimea {B, C}. Deci generându-se cu
necesitate în mod reciproc, entităţile sunt echivalente logic. Deci
{A, {B, C}} este echivalentă cu {A, {A, B, C}}.
Pe de altă parte, o entitate de tip{{A, B}, {A, C}} nu este
echivalentă cu {A, {A, B, C}}, deoarece nu există o generare
univocă în ambele sensuri.
După cum se va vedea într-o teoremă viitoare, concurenţa
între curbe este garantată dacă, pe lângă condiţia de caracterizare
pe deplin a situaţiei geometrice, curba satisface şi condiţia de a fi
funcţie definită pe tripletul orientat. Prin urmare această din urmă
condiţie o subînţeleg de asemenea în noţiunea de “caracterizare
pe deplin”. Această noţiune este mai bine să fie înţeleasă în sensul
ei literar, deoarece, deşi până acum am găsit a fi formată din
câteva componente, adică propoziţia să caracterizeze fiecare punct
de pe curbă, să fie echivalentă cu situaţia geometrică, să se
păstreze la asemănare şi să fie caracterizată de o funcţie logică
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definită pe triplet, totuşi nu pot garanta că ar fi pe deplin
completă. Totuşi, cum voi arăta, teorema de logică se realizează
pe baza condiţiei generale de funcţie pe triplet. Rămâne ca o
consecinţă de bun simţ să afirmăm că vom avea concurenţă de
fiecare dată când situaţia logică este echivalentă cu cea
geometrică, indiferent de reprezentantul ales al situaţiei
geometrice.

Se reiau unele idei anterioare, şi se
explică uşor noţiunea de funcţie pe
triplet. Noţiunea de caracterizare pe
deplin, este bine să fie înţeleasă
mereu în sens literar, şi să se
adapteze apoi situaţiei concrete pe
care o avem de rezolvat.

Concluzii

156

Cap. 23 Concurenţa liniilor importante - o
abordare pe bază de logică

În anumite condiţii, curbele date prin diverse procedee pot fi
concurente, fapt demonstrabil strict pe bază de logică. În
particular, în acest mod se poate demonstra concurenţa unor
drepte sau a unor cercuri.
În acest capitol mă voi ocupa de concurenţa liniilor
importante în triunghi, adică a medianelor, înălţimilor,
bisectoarelor şi mediatoarelor.
Voi trata pe rând fiecare din aceste patru subiecte, insistând
pe asemănări şi deosebiri.

23. 1 Concurenţa medianelor

A

P

N

Mediana orientată AM
este
caracterizată de propoziţia
“Dreapta
ce
uneşte
poziţia
observatorului A cu mijlocul lui

BC. ”Aceasta din punct de vedere al
tripletului (A, B, C). Din punct de
B
C vedere al tripletului opus şi de
M
acelaşi vârf, adică (A, C, B), aceeaşi
mediană este descrisă de: “Dreapta ce uneşte poziţia
observatorului A cu mijlocul dintre poziţia lui C şi poziţia lui
B, deci cu mijlocul lui CB. ”Deşi exprimarea celor două diferă în
literă, ea este aceeaşi în idée, şi poate fi pusă în aceleaşi cuvinte în
ambele cazuri, optând eventual pentru una din cele două forme.
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Constatăm deci că există o funcţie exprimabilă propoziţional,
identică în ambele cazuri, astfel încât avem următoarea relaţie:
f(A, B, C)=f(A, C, B)=ma.
Prin urmare avem că f(A, S1, {A, B, C})=f(A, S2, {A, B, C}).
Deci ma nu depinde de S1 sau S2, care sunt sensuri ce acoperă
sensurile de observare ale lui A (alte sensuri în care A poate
observa nu există) şi sunt disjuncte structural vorbind(ori A
observă în sensul S1, ori în sensul S2, alte variante nu există). Prin
urmare f(A, {A, B, C}) = f(A, {A, B, C})=ma.
Această ultimă relaţie este echivalentă cu f(A, {B, C})= ma.
S-a văzut că (A, {B, C}) este echivalentă cu (A, {A, B, C}),
deoarece se generează univoc cu necesitate. În concluzie, aceste
două entităţi sunt echivalente din toate punctele de vedere.
În particular, dacă (A, {B, C}) determină o dreaptă, atunci
şi (A, {A, B, C}) va determina aceeaşi dreaptă (şi acesta e un punct
de vedere). Căci, de exemplu, dreapta determinată de punctul A şi
mijlocul lui BC este acea structură în care doar A şi mijlocul lui
BC intervin, şi nimic altceva, decât însăşi ideea de dreaptă. Este
limpede că, deoarece dreapta respectivă este implicaţia maximă şi
unică a (A, {B, C}), prin prisma funcţiei mediană, şi entitatea
echivalentă (A, {A, B, C}) va genera aceeaşi dreaptă.
Este exact principiul din fizică conform căruia, sub absenţa
de forţe exterioare nu avem variaţie de impuls. Deci dacă în f(A,
{B, C}) intervin funcţia mediană şi entitatea argument (A, {B, C}),
şi dacă această entitate am modificat-o pe baza unor forţe
interioare, deci strict pe baza ei însăşi, în (A, {A, B, C}), atunci
dreapta finală generată în ambele cazuri va fi aceeaşi. Funcţia
mediană nu este decât o anume caracteristică a sistemului –
argument (A, {B, C}), şi putem afirma că orice caracteristică a
unui sistem, bine determinată, se conservă dacă se aplică unui
sistem echivalent logic cu primul. Deci f(A, {B, C})= f(A, {A, B,
C})= ma.
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Pe de altă parte, dacă este evident că entitatea (A, {B, C})
este de tipul “(argument de punct, argument de punct)”, şi
generează dreapta ma, atunci şi entitatea echivalentă (A, {A, B,
C})va fi tot de acelaşi tip, deci {A, B, C} este argument de punct,
deci are sens f({A, B, C}), care este un punct.
Cum acest raţionament este similar pentru mb şi mc, rezultă
că cele trei mediane se intersectează în punctul f({A, B, C}),
expresie care este aceeaşi indiferent de observator şi sensul de
observare, depinzând doar de funcţia –caracteristică de sistem şi
de mulţimea neorientată a poziţiilor celor trei observatori.
Mai trebuie precizat că (A, {B, C}) şi (A, {A, B, C}) sunt
ambele argumente orientate (după criteriul, de exemplu, al
cardinalelor asociate submulţimilor), generând prin propoziţia f
orientată, o dreaptă orientată, mediana din A.
Că f este orientată ca propoziţie este evident, căci orice
propoziţie adevărată şi neambiguă îşi are propria orientare
datorită sensului, adică a semnificaţiei sale unice, figurabilă şi cu
săgeţi pe graful asociat sensului cibernetic-gramatical asociat.
Un argument orientat şi o funcţie –propoziţie orientată, vor
genera de asemenea o curbă (să zicem), tot orientată.
Iarăşi şi iarăşi, insist că este necesar pentru a nu pierde
unele sensuri ale fenomenelor, ca în matematică, să se lucreze
mereu cu noţiuni orientate, chiar dacă unele fenomene nu depind
de orientare. Dar e necesar ca să evidenţiem o anumită orientare,
care există, şi să nu lucrăm niciodată neorientat.
Definiţii ca cercul dat de centru şi rază, nu determină
limpede orientarea cercului, nefiind definite pe nici un triplet
orientat. În concluzie trebuie, pentru a stabili concurenţa, să
lucrăm cu acele moduri de definire ale curbelor care generează în
mod limpede orientarea. Aceste aspecte se vor aprofunda însă
ulterior.
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23. 2 Concurenţa înălţimilor

A
B1
C1
B

H
A1

C

Fie triunghiul din figură şi înălţimile sale. Atunci înălţimea
din A este caracterizată de propoziţia: (AB. cosB)/BA1=1, sau
BA1=AB. cosB=AB. cos(ABC). Aceasta din punct de vedere al
tripletului (A, B, C). Din punct de vedere al tripletului opus şi de
acelaşi vârf, A1 e caracterizat de propoziţia CA1=AC. cos(ACB).
Este clar că dacă înţelegem ambele propoziţii în cuvinte,
există o funcţie f astfel că BA1=f(A, B, C), respectiv CA1=f(A, C,
B). În concluzie, A fiind parte a tripletului –sistem de referinţă,
înălţimea însăşi, AA1, va fi o funcţie de (A, B, C), respectiv de (A,
C, B).
Prin urmare AA1 este egală cu f(A, B, C), şi de asemenea
egală cu f(A, C, B). Desigur e vorba de înălţimea orientată, după
cum s-a explicat anterior (şi cum se va mai explica).
Funcţia f este de aşa natură încât determină raportul
BA1/CA1 funcţie de elemente ale triunghiului, deci determină
poziţia AA1 în mod absolut, prin păstrarea aceleiaşi propoziţii la
orice reprezentant asemenea al situaţiei geometrice considerate.
Pe de altă parte propoziţia respectivă este o funcţie pe triplet, deci
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sunt satisfăcute condiţiile anterior enunţate. Deci putem spune că
propoziţia respectivă caracterizează pe deplin înălţimea, urmând
acum să aplicăm un raţionament logic pentru a arăta concurenţa
înălţimilor.
Înălţimea nu depinde de sensurile S1 ori S2, ci doar de A şi
{B, C}. Deci înălţimea trece prin A şi prin punctul caracteristic lui
{B, C}, prin prisma funcţiei f, de perpendicularitate. Funcţia f e de
tipul “trece prin A” şi “trece prin punctul de pe BC dat de funcţia
f”. Deci dacă {A, {B, C}} este de tipul “argument de punct,
argument de punct ce satisface condiţia de perpendicularitate”(căci f(A)=A, ŞI f({B, C})=A1), atunci şi entitatea
echivalentă{A, {A, B, C}}, va fi de acelaşi tip, deci şi {A, B, C}
va fi un argument de punct ce va satisface condiţia impusă de f,
aceea de perpendicularitate pe BC. Se reia faptul că cele două
entităţi, mulţimi de mulţimi sunt echivalente din toate punctele de
vedere, deci şi din punctual de vedere de a semnifica acelaşi lucru
prin prisma unei funcţii f.
Cum raţionamentul precedent e valabil pentru toate
înălţimile, rezultă că acestea au un punct comun, şi anume f(A, B,
C), care nu depinde decât de funcţia f şi de mulţimea neorientată a
vârfurilor triunghiului, c. c. t. d. .
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23. 3 Concurenţa bisectoarelor

A
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Faptul că unghiurile sunt egale este echivalent cu teorema
bisectoarei, aşa cum s-a arătat într-un capitol anterior. Folosind
strict această informaţie, deci informaţia conţinută într-o singură
bisectoare, se poate demonstra concurenţa tuturor bisectoarelor
unui triunghi. Această reducere a concurenţei la informaţia dintr-o
singură dreaptă este rezonabilă din punct de vedere logic, chiar
folosind un raţionament intuitiv de bun simţ (calitatea de
bisectoare este cea care determină concurenţa, şi este pe deplin
reprezentată într-o singură bisectoare).
Avem deci, după câteva calcule elementare,
BA1=(BC. AB)/(AB+AC),
CA1=(BC. AC)/(AB+AC) .
Deci atât BA1 cât şi CA1 sunt date de f(A, B, C), respectiv de
f(A, C, B), prin prisma tripletelor orientate respective. Prin urmare
poziţia lui A1 este dată atât de f(A, B, C), cât şi de f(A, C, B), deci
şi bisectoarea va fi dată de aceste două funcţii .
Funcţia f este pe deplin caracterizantă pentru situaţia
geometrică, fiind invariantă la asemănare, precum şi funcţie pe
triplet. Urmează acelaşi raţionament ca şi în cazurile precedente,
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fapt ce conduce la ideea că cele trei bisectoare îl au pe f(A, B, C)în
comun, şi f(A, B, C)este un punct.
De remarcat că faptul potrivit căruia bisectoarele sunt
funcţii pe triplet implică şi calitatea lor de a se intersecta două
câte două. Deci nu trebuie să presupunem, ci demonstrăm acest
lucru, pe bază de logică. Prin urmare, demonstrăm simultan că
bisectoarele se taie, şi că au un punct comun.

23. 4 Concurenţa mediatoarelor

A

Ma
N

P
O

C

B

M
Mc
Mb

Această problemă diferă de cele precedente, deoarece,
aparent, vârful A al triunghiului nu este implicat în construcţia
mediatoarei. Oare?
Deoarece A generează o anumită ordine pe Ma, acest punct
este totuşi implicat în raţionament. Deci Ma=f(A, B, C)=f(A, C, B).
Faptul că BM=CM , plus condiţia de perpendicularitate pe BC,
implică faptul că poziţia lui Ma este caracterizată pe deplin de
funcţia f, aceasta fiind invariantă la asemănare şi funcţie pe
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triplet. Raţionamentul de demonstrare a concurenţei este analog.
Să-l urmărim. . .
{A, {B, C}} este, prin prisma funcţiei f, de tipul {argument de
punct ce generează orientare, argument de punct (mijlocul lui BC)
care este şi argument de condiţie în punctul precedent
(perpendiculara pe BC în punctul M)}. {A, {B, C}}, fiind
echivalentă ca entitate cu {A, {A, B, C}}, rezultă că în această
ultimă entitate, A va genera orientare, {A, B, C} va fi de asemenea
argument de punct, precum şi argument de punct ce satisface
aceeaşi condiţie, de perpendiculară pe BC în punctul M.
Subliniez, încă o dată echivalenţa entităţilor {A, {B, C}} cu
{A, {A, B, C}}, din punct de vedere a oricărei caracteristici de
sistem, ele reprezentând două sisteme care se obţin unul din
celălalt sub absenţa de forţe exterioare, deci pe bază de structuri
conţinute în înseşi sistemele respective. În particular ele vor fi
echivalente şi din punct de vedere al implicaţiei maxime, deci a
dreptei pe care o generează, prin prisma oricărei funcţii f, care
satisface condiţiile enunţate anterior.
În acest mod, problema a fost rezolvată.
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Cap. 24. Teorema lui Ceva (concurenţa logică a
cevienelor)
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Ceviana din A este pe deplin caracterizată de propoziţia
dată de raportul m/n, în sensul de gândire S1. Ceviana din B este
pe deplin caracterizată de raportul o/p, iar ceviana din C de
reportul q/r, în acelaşi sens de gândire. Evident, atunci când
comparăm între ele mai multe propoziţii, ele trebuie să fie rostite –
gândite într-un sens comun.
Deocamdată acceptăm, şi imediat pe urmă vom demonstra,
că putem zice, formal, următoarele:
- prin prisma observatorului A, făcând o comparaţie între B
şi C, avem că B/C = m/n .
- prin prisma observatorului B, făcând o comparaţie între
C şi A, avem relaţia C/A = o/p .
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Combinând cele două relaţii anterioare, prin înmulţire
formală între primii membri, şi înmulţire propriu zisă între
membrii secunzi, avem că (B/C). (C/A)=(B/A)=(m/n). (o/p). Dar
B/A = r/q. Deci avem relaţia teoremei lui Ceva (m/n). (o/p)=r/q,
sau (m/n). (o/p). (q/r)=1.
Întrebarea este de ce putem zice acest lucru, de ce avem
voie să facem înmulţirile formale anterior prezentate.
Din punct de vedere al lui A, prin gândul AA1, care e de
fapt o funcţie pe triplet ordonat (fapt ce va contribui la
demonstrarea pe bază de logică a teoriei prezente –psihologice a
punctului de vedere), între B şi C se stabileşte un raport m/n,
deoarece din punct de vedere al lui A1, care e pe acelaşi gând cu
A, se stabileşte acest raport (toate punctele de pe AA1 sunt
caracterizate deplin de acest raport, raport ce devine raport real
între B şi C dacă îl luăm pe A1 origine). Deci, deoarece există o
origine, şi anume A1, din punct de vedere al căreia raportul
formal devine raport propriu zis, real, şi deoarece A gândeşte
toate punctele de pe gândul său, AA1, putem considera că A crede
ceea ce zice A1, deci că raportul formal între B şi C este de fapt un
raport real. Faptul că raportul caracterizează pe deplin ceviana
l-am demonstrat într-un capitol anterior.
Deci A gândeşte că raportul real între B şi C este egal cu
m/n. În mod analog, B gândeşte că raportul real între C şi A este
egal cu o/p. Observatorul B ştie că gândurile observatorilor C şi A
sunt adevărate, şi îi întreabă şi află de la ei ce gândesc fiecare.
Prin urmare are în mintea sa cele două relaţii, pe care,
înmulţindu-le, deduce relaţia lui Ceva, aşa cum s-a arătat la
începutul capitolului.
Că rapoartele caracterizează pe deplin poziţia cevienei ca
funcţie pe triplet, am văzut. Rămâne problema “De ce produsul?”.
Cu alte cuvinte, de ce considerăm tocmai produsul la baza
deducţiei, şi nu suma, de exemplu.
Să examinăm un raport, fie X/Y . El este format din
numitor, Y, numărător, X, şi operaţia de împărţire, care în mod
fundamental este tot înmulţire, dar cu inversul. Deci X, Y şi
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operaţia produs sunt factorii interni în cadrul raportului X/Y.
Deoarece deducţia între cele două rapoarte trebuie să se facă
strict pe baza acestor factori interni, şi din deducţie să obţinem
ceva ce să caracterizeze pe deplin o a treia ceviană, trebuie să
obţinem tot un raport. Rămâne că din rapoartele m/n şi o/p trebuie
să deducem un raport, printr-o operaţie internă, deci prin operaţia
de înmulţire. Deci rapoartele trebuiesc înmulţite, altfel nu apare
evident că o astfel de deducţie ar fi posibilă. Evident că realizăm
înmulţirea astfel încât să fie în concordanţă cu compararea între B
şi A, deci înmulţim rapoartele m/n şi o/p, generând raportul r/q.
Acum trebuie realizată cumva legătura şi cu teoria logică a
concurenţei, deci va trebui să argumentăm că raportul r/q este
inclus semantic în cele două rapoarte m/n şi o/p. Se vede că între
ceviana Ca din A şi raportul m/n există bijecţie ideatică. Ceviana
Ca implică toate punctele de pe ea, deci implică toate rapoartele
r/q generate prin unirea lui C cu punctele consecutive ale lui Ca.
Implicaţie aici are semnificaţia de determinare. În mod analog,
ceviana Cb implică toate punctele de pe ea însăşi, deci implică
toate rapoartele r/q generate prin unirea lui C cu aceste puncte
consecutive ale lui Cb. Ca şi Cb au în comun punctul R, iar prin
prisma observatorului C au în comun ceviana Cc. În mod asociat,
rapoartele m/n şi o/p au în comun raportul q/r, în sensul S1, iar
comparând pe B cu A, au în comun raportul r/q. Prin urmare,
raportul acesta reprezintă intersecţia semantico structurală a
celor două rapoarte, iar ceviana Cc este intersecţia semantico
structurală a cevienelor Ca şi Cb.
Totuşi, la teoria psihologică, se vede că Xc, coordonata
liniară a lui C are semnificaţii diferite, prin prisma lui A, respectiv
a lui B . De ce atunci avem voie să considerăm un unic Xc?Cu alte
cuvinte C gândeşte informaţiile observatorilor A şi B în mod liniar,
fără a mai ţine cont de perspectiva proprie fiecărui observator.
Acest lucru se demonstrează pe bază de logică.
Să trecem acum la teoria logică a concurenţei cevienelor.
Reluăm proprietatea că din punct de vedere semantico-structural,
deci a intersecţiilor cu semnificaţie, are loc
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f(a)  g(b)=(f  g)(a  b)

Deci f(A, B, C) g(B, C, A)=( f  g)(C, A, B)=( inv( f  g))(C, B,
A).
De remarcat că în acest caz f  g nu este o entitate
comutativă. Deoarece f reprezintă un raport din punct de vedere al
unui triplet bine determinat, în timp ce g reprezintă alt raport, din
punct de vedere al altui triplet. Voi clarifica semnificaţia la final.
Prin urmare putem identifica f(A, B, C) cu raportul m/n,
g(B, C, A) cu raportul o/p, iar (inv(f  g))(C, B, A) cu raportul r/q.
Operaţia de intersecţie semantico-structurală se vede că e o
operaţie care se realizează strict pe baza structurilor interne ale
funcţiilor intersectate, şi va conduce la o structură de aceeaşi
natură cu acestea.
Putem spune că
f(A, B, C) g(B, C, A)=( f  g) din punct de vedere al (C,
A, B), şi că
f(A, B, C) g(B, C, A) =( inv( f  g)) din punct de vedere al
tripletului(C, B, A).
Trec acum la clarificarea semnificaţiilor entităţilor ce
intervin în teoria logică. f(A, B, C) zice de fapt că :
-f = raportul
-A=din punct de vedere al observatorului A
-(B, C)=între B şi C
g(B, C, A) zice de fapt că :
-g=raportul
-B=din punct de vedere al lui B
-(C, A)=dintre C şi A
( inv( f  g))(C, B, A)
- inv(f  g) =inversul(raport raport) =inversul(raport)=(tot un )
raport.
-C=din punct de vedere al lui C
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-(B, A)=între B şi A
Pentru înţelegere fac o schemă grafică:
m/n

x

o/p

x


f(A, B, C)



g(B, C, A)

inv( f  g)(C, B,
A)
r/q

Interesează, şi s-a
demonstrat, doar
proprietatea lor de a fi
operaţii interne.

Deci putem să asimilăm
înmulţirea între rapoarte cu
intersecţia lor semanticostructurală. Aceasta e tot o
deducţie finală.

Două rapoarte determină ele însele un al treilea raport
(prin înmulţire), două funcţii de triplet determină ele însele o a
treia funcţie pe tripletul intersecţie (prin intersecţie semantico
structurală), iar două ceviene, prin punctul lor comun, determină o
a treia ceviană. Identificând o ceviană cu raportul, iar pe plan
logic cu funcţia definită pe triplet, în orice plan am demonstra
implicaţia, aceasta se păstrează, prin identificare, şi în celelalte
planuri. Considerând planul logic ca fiind de bază, demonstrarea
implicaţiei în acest plan o demonstrează şi pe cea geometrică,
concurenţială.
Cu aceasta, în linii mari, concurenţa cevienelor, deci
teorema lui Ceva, este demonstrată din punct de vedere logic.
De remarcat încă o dată că funcţiile sunt de fapt propoziţii
orientate, deci cu semnificaţie precisă, şi că o funcţie se poate
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defalca pe componente, fiecare cu o semnificaţie determinată, deşi
intercorelate din punct de vedere al sferelor semantice, aşa cum
s-a arătat în partea de logică.
Prin urmare două gânduri au în comun tot un gând de
aceeaşi natură, şi nu doar un element constitutiv comun celor două
gânduri. Dacă doi observatori gândesc ceva, un al treilea, pe baza
celor gândite de cei doi, va gândi ceva de aceeaşi natură,
determinat de elementul constitutiv comun celor două gânduri, şi
nu va gândi doar elementul constitutiv comun, în sine.
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Cap. 25. Concurenţa cevienelor. Teorema lui Ceva.
Aprofundare
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Fără îndoială, în toate cazurile de până aici, şi chiar în
acest caz general al cevienelor, există multiple abordări şi
observaţii interesante. Am mari dificultăţi în a alege una dintre
acestea. Până la urmă optez pentru o soluţie simplă, şi mai puţin
formală.
Fie AA1, BB1, CC1, trei ceviene, ca pe figură. Am arătat
anterior că rapoartele de tip “stânga / dreapta”, în sensul S1, sunt
pe deplin caracterizatoare pentru poziţia cevienelor, ca funcţii pe
tripletul orientat.
PROPOZIŢIE: Dacă există un punct R în interiorul
triunghiului, în care se intersectează cele trei ceviene, atunci
există o funcţie astfel încât : f(A, B, C)=AA1, f(B, C, A)=BB1 şi
f(C, A, B)=CC1.
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Deci există o funcţie pe mulţimea tripletelor ordonate, cu
valori în mulţimea cevienelor orientate.
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Putem scrie: fA(R)=A1, fB(R)=B1, fC(R)=C1, şi citi
propoziţii de felul următor: ”Din punct de vedere al lui A, lui R îi
asociem pe A1”, etc. Sau putem scrie :fR(A)=A1, fR(B)=B1,
fR(C)=C1, şi citi astfel:”Imaginea lui A prin prisma unui punct dat
R este A1. ”, etc. Deci punctul fix R determină legea, adică funcţia,
dat fiind tripletul. Prin urmare, dacă există R, există o funcţie.
Valoarea funcţiei, în sensul S1, va fi f(A, B, C) (R), sau altfel spus, fR(A,
B, C)=(fR(A), fR(B), fR(C))=(m/n, p/q, r/s). Deci valoarea va fi o
mulţime orientată de rapoarte.
Tripletului orientat (A, B, C), în sensul S1, (sensul de
înţelegere al oricărei propoziţii este fixat), i se asociază astfel o
mulţime orientată de rapoarte. Oricare alt punct, diferit de R, din
interiorul triunghiului, va genera o altă mulţime ordonată, din
punct de vedere al aceluiaşi triplet, deşi unele elemente ar putea
coincide.
Prin urmare R se constituie într-o funcţie. Această funcţie
este injectivă, în sensul că la două puncte R diferite, le corespund
două mulţimi de rapoarte diferite. Însă funcţia nu este surjectivă,
deoarece nu oricărei mulţimi de rapoarte îi putem asocial un unic
punct R.
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Se pune întrebarea : de ce R poate fi considerată o
singură funcţie, clar fiind faptul că dreptele AA1, BB1, CC1, pot
avea exprimări propoziţionale diferite (rapoartele aferente fiind
diferite) ?
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Deoarece AA1, BB1, CC1 satisfac următoarea propoziţie
unică , care este pe deplin caracterizatoare:”Se uneşte vârful (A,
B, C) cu punctul R (fix), şi se obţin (respectiv) picioarele
cevienelor (A1, B1, C1)pe bazele orientate în sensul S1((BC),
(CA), (AB)).
Această propoziţie, deoarece punctul R este fixat, este o
funcţie pe tripletele orientate aferente. Deocamdată, considerând
mulţimea rapoartelor ca valoare a funcţiei, fără a merge mai
departe cu raţionamentul, avem trei ceviene, funcţii egale de (A, B,
C), (B, C, A), (C, A, B). Deci incluzând raportul propriu zis în
expresia funcţiei, diferenţiem între m/n şi n/m de exemplu, deci
între f(A, B, C)şi inv f (A, C, B). Deocamdată acceptăm acest punct
de vedere, aprofundându-l la sfârşitul capitolului.
PROPOZIŢIE:Dacă există o funcţie unică astfel încât f(A, B,
C)=AA1, f(B, C, A)=BB1, f(C, A, B)=CC1, atunci AA1, BB1, CC1
sunt concurente.
Ce este evident la cele trei ceviene, dintre care ne referim
acum la cea din vârful A, este că m/n de exemplu, este o
173

caracteristică din punctul de vedere al lui A, în sensul S1, de
comparaţie între B şi C, în această ordine. Deci AA1=f(A, S1, {B,
C}). Entitatea argument, cum s-a arătat, este echivalentă logic cu
(A, S1, {A, B, C}), la modul absolut, nu doar din anumite puncte de
vedere. Este echivalentă, nu identică. În concluzie, orice
caracteristică de sistem, interioară primei entităţi, rămâne aceeaşi
şi pentru a doua entitate. Deci dreapta care e implicată de (A, S1,
{B, C}), prin funcţia f , fiind o caracteristică de sistem, dată fiind f,
se va conserva şi pentru sistemul echivalent (A, S1, {A, B, C}).
Deoarece prima dreaptă este determinată de A, care este argument
de punct, precum şi de {B, C}, care este, în sensul S1, argument de
punct, şi deoarece A rămâne acelaşi în cele două sisteme
echivalente, rezultă prin eliminare că şi {A, B, C} va fi, în acelaşi
sens S1, argument de punct. Făcând acelaşi raţionament pentru
fiecare ceviană, se vede că proprietatea lui {A, B, C} de a fi
argument în sensul S1, nu depinde de A, B, C, realizându-se pentru
toate vârfurile. Deci putem spune că entitatea (S1, {A, B, C})
generează prin funcţia f un punct, care este comun tuturor
cevienelor. Deci calitatea de a fi punct depinde doar de sensul de
observare şi de mulţimea vârfurilor, nedepinzând de observatorul
ales, referindu-ne la acest punct comun.
Să demonstrăm mai clar acest lucru.
Putem scrie :f(A, S1, {A, B, C})=AA1, f(B, S1, {A, B,
C})=BB1, f(C, S1, {A, B, C})=CC1. Fiecare din cele trei entităţi
argumente de funcţii are calitatea de a genera mulţimi de puncte,
pe scurt are calitatea de a genera. Deci această calitate este
inclusă în sferele semantice ale celor trei entităţi de mai sus, şi
deoarece e o calitate de triplet ordonat, deci a nivelului de analiză
specific acestui triplet, este o calitate inerentă, internă acestor trei
entităţi, care se găsesc analizate la acelaşi nivel de aprofundare cu
tripletele, luate în scrierea de tip (A, B, C). Deci calitatea de a
genera este inclusă în intersecţia structurală a celor trei entităţi,
care este entitatea (S1, {A, B, C}). Deci această entitate are
calitatea de a genera. Deci există o structură geometrică comună
celor trei ceviene, generată de (S1, {A, B, C}). Deoarece cevienele
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sunt drepte, structura poate fi doar un punct. Deci cevienele au un
punct comun. , c. c. t. d. .
Cum demonstrăm logic faptul că, dacă cevienele sunt
concurente produsul rapoartelor este egal cu 1? Reiau ideea că
dacă cevienele, strict pe baza structurii lor interne, deci a sferelor
lor geometrice, generează a treia ceviană, prin analogie, două
rapoarte, strict pe baza structurii lor algebrice, vor genera al
treilea raport. Intersecţia între propoziţii înseamnă propoziţia
comună oricăror două propoziţii. Dar oare ce au în comun oricare
două rapoarte, ca operaţie? Doar înmulţirea. Deci operaţia de
intersecţie semantică între două rapoarte, care generează un
operator între rapoarte, este înmulţirea. Prin urmare inerentă
structurii rapoartelor este doar înmulţirea, deci inerentă ideii de
raport în sine.
Demonstrarea faptului că dacă produsul rapoartelor este
egal cu unu, există o unică funcţie, cum s-a arătat, ar trebui să se
facă strict geometric, şi mereu, într-un fel sau altul, este implicat
punctul R de concurenţă. Deci acest fapt se demonstrează
geometric. Totuşi, dacă cevienele sunt definite în alt fel, şi vedem
că sunt date de aceeaşi funcţie de tripletele aferente, se poate
demonstra concurenţa lor. Asemenea exemple s-au dat anterior,
vezi concurenţa logică a înălţimilor, de exemplu. În acele definiţii
interveneau doar elemente ale triunghiului, fără a face referire la
punctul R de concurenţă.
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Cap.23, 24, 25 demonstrează concurenţa liniilor
importante şi a cevienelor , pe baza echivalenţei
între entităţi în care intervin doar vârfurile
triunghiului , de tipul {A, {B, C}} echivalent cu
{A, {A, B, C}}. Apare ideea conservării impulsului
ideatic , sub absenţa de forţe ideatice exterioare.
Deci, sub influenţa unei aceleiaşi funcţii f , cele
două entităţi echivalente vor genera aceeaşi
dreaptă.Condiţiile de valabilitate se rezumă la
câteva cazuri concrete , în care f({A, {B, C}}) este
egal cu f({A}) şi f({B, C}).

Concluzii
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Cap. 26. Problema paradoxelor logice

În lungul timpului am venit în contact cu aceste paradigme
ale matematicii, sub diverse formulări. Voi da în continuare
propriul meu punct de vedere, unitar, în legătură cu aceste
probleme. În treacăt fie spus, deşi am răsfoit, nu am avut timp să
citesc în totalitate cărţi specializate pe această temă, dar am
constatat că, încă din stadiul incipient al demonstraţiilor aferente,
apăreau greşeli de logică, în sensul că se presupunea cunoscut
însuşi principiul care trebuia demonstrat.

26. 1. Paradoxul mincinosului
Se consideră propoziţia gramaticală “Această propoziţie este
falsă” ori, enunţat într-o formă ambiguă, propoziţia “Mint”. Se
pune problema stabilirii valorii de adevăr a acestei propoziţii.
Raţionamentul clasic, care conduce la paradox, este
următorul: Dacă propoziţia e adevărată, înseamnă că ceea ce se
spune în enunţ chiar este adevărat, deci este adevărat că “Această
propoziţie este falsă”, deci chiar avem că propoziţia în cauză este
falsă. Deci am pornit de la faptul că propoziţia este adevărată, şi
am ajuns la faptul că propoziţia este falsă. Reciproc, presupunând
că propoziţia este falsă, ajungem la concluzia paradoxală că
propoziţia este adevărată.
În concluzie, se zice că logica nu e mereu corectă, deoarece
admite paradoxuri de tip logic. Deci logica ar fi cam dubioasă.
Totuşi, în religie se spune că mărturia unui singur om
(martor) nu este valabilă. Pentru a fi credibilă, o mărturie trebuie
să provină de la doi sau trei oameni (martori). Noi, în
interpretarea de mai sus, nu am folosit decât mărturia unei
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propoziţii despre ea însăşi, fapt ce pur şi simplu nu este posibil a
fi corect. Dar să explicăm în detaliu cum stau lucrurile, fapte
prezentate pe scurt într-un capitol anterior.
Fie o propoziţie normală, de tipul celor evident adevărate,
întâlnite în viaţa de zi cu zi:
“În biblioteca mea stau(stă) o grămadă de cărţi. ”
1

2

3

A

B

4

5
C

6
D

7

8
E

Din punct de vedere strict ideatic, distingem ideile A, B, C,
D, E, unele din ele exprimate prin mai mult de un cuvânt.
Această propoziţie pune laolaltă sensurile ideilor respective,
exprimând o idee finală care are un înţeles de sine stătător. Am
arătat că sensul ABCDE este egal cu reuniunea sensurilor
respective, deci cu A  B C D E. Aceasta este o reuniune ea
însăşi cu sens. Propoziţia finală, pe care o voi nota aici cu P, este
o propoziţie despre fiecare din ideile A, B, C, D, E, aşa cum într-o
expresie f(x), nu trebuie să citim “f de x”, ci mai bine “f despre x”.
Propoziţiile din logica umană sunt finite, şi ele trebuiesc
cumva, din punct de vedere intuitiv, să se sfârşească o dată. Deci
sunt propoziţii intuibile, chiar dacă unele din ele pot avea un
număr infinit de noţiuni. De exemplu, acceptăm existenţa
numerelor naturale N, deoarece e o mulţime care, deşi este
infinită, poate fi intuită de mintea umană. Evident că N, ca orice
noţiune matematică, poate fi exprimată propoziţional. Pe de o
parte N se exprimă să zicem, prin axiomele lui Peano, care sunt în
număr finit, dar pe de altă parte acestea implică o infinitate de
propoziţii de tip n → n + 1, deci o infinitate de generări, deci o
propoziţie infinită, adică {1, p(1), p(2), p(3)…p(n)}, unde
p(n)=n+1, oricare ar fi n.
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Deci o propoziţie este despre oricare din noţiunile ce apar în
constituenţa sa. O propoziţie nu este niciodată despre sine însăşi,
altminteri aceasta nu s-ar sfârşi niciodată, nici măcar intuitiv.
Deşi fiecare din propoziţiile p(n)=n+1 adică p(1)=2, p(2)=3,
p(3)=4, etc. , există şi sunt adevărate, la nici un nivel, propoziţiilor
gramatical valabile (aparent), anume p, p(p), p(p(p)), etc. , oricare
ar fi o propoziţie p, nu li se poate stabili o valoare de adevăr. Deci
dacă luăm o propoziţie în sine, fără argumentele despre care ea
vorbeşte, nu are sens să vorbim de valoarea ei de adevăr. E ca şi
cum am considera o propoziţie normală, în lipsa tuturor noţiunilor
acesteia, care sunt în fond argumentele despre care propoziţia
vorbeşte. Mereu argumentul final va fi p, care la rândul lui e
despre p, deci nu vom avea niciodată un argument adevărat, bine
precizat, care să genereze o valoare clară de adevăr pentru
propoziţia respectivă. În acest fel, valoarea de adevăr a fiecărei
propoziţii compuse cu ea însăşi, va depinde de valoarea de adevăr
a argumentului final, care este tocmai propoziţia însăşi. Deci a
stabili valoarea de adevăr a propoziţiei compuse se reduce, vai, la
stabilirea valorii propoziţiei de la care am pornit, care era de fapt
concluzia cerută a problemei. Deci făcând raţionamente pe baza
propoziţiei însăşi, pentru a-i determina valoarea de adevăr, nu
înaintăm nicidecum din punct de vedere logic, învârtindu-ne în
cerc vicios. Dacă în plus propoziţia în cauză se neagă pe sine
însăşi, obţinem paradoxuri, ca în cazul celui al mincinosului.
Tot la imposibilitate logică de a stabili o valoare de adevăr
se ajunge în cazul propoziţiilor de tip:”Această propoziţie spune
adevărul. ”Deci din nou o propoziţie despre ea însăşi. Căci
presupunând că este adevărată, înseamnă că ceea ce zice în ea e
adevărat, deci intr-adevăr propoziţia spune adevărul, deci
ajungem din nou la propoziţia în cauză, deşi nu avem contradicţie.
Raţionamentul pleacă de la o valoare de adevăr ce trebuie
stabilită, şi se ajunge din nou la aceeaşi valoare de adevăr ce
trebuia stabilită. Prin urmare, din nou, un cerc vicios. Situaţia e
analogă principiului conservării impulsului, potrivit căruia nu
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putem să ne ridicăm de la pământ, noi înşine, trăgându-ne de perii
capului.
În concluzie, conform principiului conservării informaţiei
dintr-o propoziţie, care este echivalent cu principiul conservării
impulsului, o propoziţie nu poate afirma nimic valabil despre sine
însăşi. Deci o propoziţie dată, precum un om dat, nu pot să se
judece pe sine, şi trebuie să nu încerce cumva sa judece strict după
părerea lor pe alţii, deoarece nu deţin niciodată toate datele
necesare unei astfel de judecăţi.
Indiferent în ce mod am justifica acest principiu, el nu poate
fi probat, doar constatat, deoarece orice raţionament logic am
face noi în vederea acestui demers, raţionamentul în cauză va
conţine principiul în însăşi constituenţa sa. Deci reflexele noastre
de gândire nu le putem demonstra logic. Deci gândirea logică nu
are la baza ei logica, ci altceva, ce probabil constituie o taină
divină.

P3
P2
P1
P4
P5

Deci dacă p1, p2, p3, p4, p5, sunt cinci propoziţii
complementare ideatic şi disjuncte ideatic, sensul total al
sistemului înainte de compunere este egal cu sensul sistemului
reunit, şi este egal cu sensul sistemului după orice separare.
Acesta este principiul conservării informaţiei dintr-o
propoziţie dată, în absenţa interacţiunii cu alte propoziţii în afară
de propriile ei componente.
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Trebuie spus că valoarea de adevăr a unei propoziţii nu se
poate stabili decât după încadrarea completă a propoziţiei date, pe
toate laturile sale, în cadrul puzzle-ului care îl considerăm ca
adevărat, deci valoarea de adevăr a unei propoziţii nu depinde
doar de sine însăşi, ci în mod esenţial de propoziţiile celelalte din
reţeaua adevărului, acest lucru din punct de vedere ştiinţific.
Altminteri un duhovnic sporit, fără a şti poate prea multă ştiinţă
lumească, ar putea spune dacă o propoziţie e adevărată,
percepând Duhul lui Dumnezeu, prezent în acea propoziţie. Dar
aceasta e doar o ipoteză a mea, eu nepricepându-mă la chestiuni
duhovniceşti profunde.
Exemplul geometriei ne arată că pe baza unui set finit de
axiome, dar prin multiplicarea la infinit a lor, putem obţine
aparent mai multă informaţie. Dar punând cap la cap în mod
judicios toată informaţia finală, ca şi cum am plia o hartă, toată
geometria s-ar reduce din nou la axiomele sale. Deci noi creăm, în
mod evident, dar fără a adăuga nimic nou, şi fără a scoate nimic
vechi, după principiul conservării. Toate-s vechi şi nouă toate. . .
Totuşi mai trebuie menţionat ceva:Întregul A  B este mai
mult în mod evident decât A şi B luate separat.

A

B

p

q

Acest lucru se datorează propoziţiilor cu sens p q, în care p
este din A iar q este din B. Reuniunea a două mulţimi de propoziţii
implică un schimb informaţional între fiecare propoziţie din A şi
fiecare propoziţie din B. Deci prin reuniunea lui A cu B se înţelege
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acea propoziţie obţinută prin punerea în comun a propoziţiilor din
A cu propoziţiile din B, sensul reuniunii fiind acel sens obţinut prin
punerea în comun a sensului lui A cu sensul lui B, cu permiterea
schimbului informaţional între cele două sensuri, deci cu
permiterea combinării fiecărei propoziţii din A cu fiecare
propoziţie din B. Reuniunea se poate face fie prin
complementaritate, fie prin suprapunerea după un sens comun,
cum s-a mai arătat. Aşa cum între mulţimi, reuniune nu înseamnă
neapărat adiţie, aşa şi între sensuri, reuniunea sensurilor nu
înseamnă neapărat adiţie. De exemplu, în cazul unei reuniuni de
două mulţimi, cardinalul reuniunii este egal cu suma cardinalilor,
minus cardinalul intersecţiei, deci nici la mulţimi reuniune nu
înseamnă neapărat adiţie. Trebuia insistat pe acest aspect, deşi
poate părea limpede.
Acum e cazul să insist pe un principiu folosit anterior, la
demonstraţiile logice ale concurenţei liniilor importante.
Dacă A1 şi A2 sunt mulţimi de tip argument, pentru o funcţie
f, şi dacă A1 implică logic A2, precum şi A2 implică logic A1, în
sensul că din mulţimea A1, pe bază de operaţii cu mulţimi făcute
strict în mulţimea A1 se obţine mulţimea A2, în mod univoc, iar din
mulţimea A2, pe baza unor operaţii cu mulţimi se obţine în mod
univoc mulţimea A1, atunci putem spune că f(A1) coincide cu
f(A2).
Să justificăm acest lucru. Dacă A1 implică A2, în sensul mai
sus arătat, înseamnă implicit că A2 este o propoziţie obţinută logic
din A1, şi din nimic altceva, operaţiile cu mulţimi fiind noţiuni
logice echivalente cu mulţimile, în fond. Căci atunci când vorbim
de mulţimi, logic, înţelegem automat şi ce putem face cu mulţimile
respective. Deci A2 este în sfera semantică a lui A1. Cum avem şi
implicaţia de la A2 la A1, putem spune, raţionând analog, că A1
este în sfera semantică a lui A2, privind evident mulţimile
respective ca propoziţii.
Cum sferele respective pot fi privite ca mulţimi de propoziţii,
rezultă că A1 şi A2 au aceleaşi sfere semantice .
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Deoarece f(A1) reprezintă sfera lui f reunită cu sfera lui A1,
iar f(A2), reprezintă sfera lui f reunită cu sfera lui A2, rezultă că
f(A1) şi f(A2) au aceeaşi sferă semantică, deci orice propoziţie din
f(A1), coincide cu o propoziţie din f(A2), deci putem considera că
f(A1) admite o aceeaşi reprezentare grafică, de exemplu, cu f(A2).
În concluzie, paradoxul mincinosului, ca şi celelalte
paradoxuri, se obţine tocmai prin neglijarea logicii, deci nu e
nicidecum un paradox al acesteia.
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26. 2. Paradoxul lui Russell

Enunţat de către Bertrand Russell, acest paradox este o altă
curiozitate matematică, construită ignorând acelaşi principiu
enunţat anterior. Cum sună acest paradox?
Se consideră mulţimea A a tuturor mulţimilor care nu se
conţin pe ele însele ca element. Dacă AA, deci dacă A se conţine
ca element, înseamnă că A este o mulţime din A, deci A nu se
conţine pe sine ca element, deci AA . Deci am pornit de la AA,
şi am ajuns la AA, contradicţie.
În sens invers, presupunând că AA, deci că A nu se conţine
pe sine ca element, atunci, conform definiţiei date lui A, aceasta va
aparţine mulţimii mulţimilor care nu se conţin ca element, care
este tocmai A. Deci am pornit de la AA şi am ajuns la AA, din
nou paradox.
Deci încă o dată, pare că logica şchioapătă.
Ca exemplu de mulţime care se conţine pe sine ca element,
este dat, de cele mai multe ori, următorul: fie mulţimea tuturor
ideilor abstracte ;ea este în sine tot o idee abstractă, deci mulţimea
respectivă se conţine pe sine.
Voi demonta înainte de toate acest exemplu fraudulos.
Când vorbim de mulţimea tuturor ideilor abstracte, implicit
putem face referire doar la ideile abstracte intuibile, singurele
care ne sunt accesibile, oameni fiind. Acest criteriu biologic, de a
fi intuibil, ne ajută la clarificarea obscurităţii.
Mulţimea tuturor acestor idei intuibile este în mod evident
neintuibilă, deoarece există în întreaga creaţie mult mai multă
ştiinţă decât oamenii pot asimila în chip logic(căci vorbim de
paradoxe logice, nu duhovniceşti).
Deci mulţimea e formată din idei intuibile, dar este ea însăşi
o idee neintuibilă. Un element care are caracteristica de
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“neintuibil”nu poate aparţine unei mulţimi în care fiecare element
are caracterul “intuibil”.
Prin urmare, exemplul respectiv cade, neavând nici un
indiciu că ar exista mulţimi care să se conţină pe sine ca element.
Să argumentăm riguros această ultimă aserţiune.
Fie PA propoziţia ce defineşte prin enumerare o mulţime A
care se conţine ca element.
Deci PA =”X1A  X2A  … AA … ş. a. m. d”,
unde prin semnul “ “ înţelegem ambele propoziţii, şi una, şi
cealaltă, echivalentul lui  din logica clasică. Se vede că în
definirea lui A intervine o proprietate a lui A şi anume” AA” .
Dar această proprietate, după cum şi numele spune, trebuie să
rezulte din definiţie, şi nu să fie stipulată ca atare, tocmai în
aceasta. În limbajul mulţimilor, avem că A =x1, x2, . . . A, . . . .
Acest lucru este ideatic corect, deşi în scriere am presupus doar
mulţimi numerabile. Deci o mulţime poate fi scrisă enumerând
într-o formă sau alta toate elementele sale. Proprietatea de
numerabilitate nu intervine în demonstraţie, după cum se va vedea.
Definiţia de mai sus nu e o definiţie corectă, deoarece în definirea
lui A se face referire tocmai la A. Or definirea unei noţiuni nu se
poate face pe baza noţiunii însăşi.
Cu toate acestea, în matematică intervin uneori ecuaţii
implicite, de tipul 3y = y+2x . În aceste ecuaţii y se defineşte
aparent pe baza lui însuşi. Totuşi toate egalităţile implicite, dacă
sunt posibile, se reduc în ultimă instanţă la unele explicite, cum ar
fi, în acest caz egalitatea y = x. Indiferent dacă noi ştim sau nu la
momentul istoric t rezolvarea explicită a unei ecuaţii date,
existenţa unei soluţii presupune existenţa unei forme explicite a
acesteia, fără de care soluţia nu ar avea sens din punct de vedere
logic.
Să presupunem că şi în cazul mulţimii A de mai sus, o astfel
de definiţie pe bază de elemente diferite de A ar fi valabilă. Deci
am avea că A =y1, y2, . . . yk, . . . , unde nici unul din elementele
yi nu este egal cu A.
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Dar egalitatea a două mulţimi implică egalitatea respectivă
a elementelor lor. . Presupunând reordonările corespunzătoare
făcute, avem că x1=y1, x2=y2, . . . . . A=yk. Deci am avea că
există un yk egal cu mulţimea A, contradicţie.
Vedem că existenţa unei definiţii incorecte, împreună cu una
corectă, conduce la contradicţie . Prin urmare niciodată nu putem
da unei mulţimi corect definite, deci care există, o definiţie pe baza
ei însăşi, în termeni de enumerare de elemente. Deci nici o
mulţime nu se conţine pe sine ca element.
Să trecem acum la paradoxul respectiv. Am demonstrat mai
înainte că nici o mulţime nu se conţine pe sine ca element. E
vorba, fireşte, de mulţimi intuibile; mulţimea tuturor acestora
reprezintă în fond mulţimea tuturor mulţimilor intuibile. Cum am
arătat că aceasta este neintuibilă, rezultă clar că nu poate
aparţine mulţimii celor intuibile, deci nu se conţine ca element.
Deci am arătat că nici o mulţime intuibilă nu se conţine ca
element, şi nici mulţimea tuturor mulţimilor intuibile nu se conţine
ca element.
S-a observat că nu putem formula corect propoziţii despre
ele însele. Există funcţii de tip f(f(x)), dar aici nu e vorba de f
despre f, deci o propoziţie despre ea însăşi, ci de f despre f(x), care
este în mod evident cu totul altceva. Desigur şi f compus cu f are
sens, dar această structură este tot o lege g, şi nu are în sine o
valoare de adevăr, în lipsa argumentului x. Argumentul concret
f(x) scoate pe f din sfera lui f, dându-i concreteţe. Deci f despre
f(x)este f despre ceva diferit de f, prin urmare are sens. f este o
regulă abstractă, dar f(x) este o construcţie concretă, pe baza
cărămizii x şi a regulii f. Construcţia f(x), uneori, o putem de
asemenea considera drept o cărămidă.
Se pot da nenumărate exemple de această formă, dar ele nu
sunt corecte din punct de vedere logic.
Fie ipoteza că m-aş putea ridica cu propriile braţe, fără nici
o susţinere din exterior, în văzduh. Deci aş putea zbura fără nici
un ajutor, doar pe baza propriilor mele forţe. Aceasta este falsă, o
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vedem în practică, contravenind principiului conservării
impulsului. Să vedem ce corelaţie se poate face cu logica.
Fie propoziţia afirmată, deci considerată adevărată, ”Eu mă
ridic pe mine însumi”, în sensul mai sus amintit. Deci, fără nici un
impuls exterior, pot ocupa orice poziţie într-o cameră, de exemplu.
Acest principiu este fizic vorbind un fals, dar să analizăm în mod
logic propoziţia.
Q
Eu

mă

ridic

pe

mine

însumi.

P

Deci avem propoziţia P despre propoziţia Q. Deci avem o
acţiune a lui Eu, asupra lui mine însumi, deci în fond o acţiune a
lui Eu asupra lui Eu.
Dar Eu din P poate afirma ceva asupra lui Eu din Q doar
dacă cele două „eu” sunt diferite. Căci o propoziţie nu poate
afirma niciodată nimic despre sine însăşi. De exemplu” Eu ridic
mâna mea. ”. ”Eu” şi „mâna mea „ sunt două noţiuni în negare
parţială, având o intersecţie comună. În fond ultima e inclusă în
prima, deci cele două noţiuni nu sunt identice. Prin urmare, din
punct de vedere logic, Eu, poate varia impulsul ideatic al mâinii
mele, deoarece sunt propoziţii diferite . Mereu, când o propoziţie
afirmă ceva real despre sine, avem de-a face cu două noţiuni în
negare parţială, deci care nu coincid.
De exemplu “Această propoziţie are litere”. Faptul că are
litere e doar o caracteristică particulară a propoziţiei, şi nu
propoziţia întreagă în sine. Deci sensul total al propoziţiei poate
afirma ceva particular despre o parte a propoziţiei şi să fie valabil.
Însă dacă spun “Propoziţia aceasta are sens”, înseamnă că
sensul afirmă despre sine că există, deci sensul ar afirma ceva
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despre sine însuşi, fapt incorect. Deoarece, deşi despre şirul infinit
ce rezultă în prima situaţie, am avea că p, p(p), p(p(p)), sunt toate
formate din litere, deci, mai treacă meargă, propoziţia ar fi
corectă, totuşi, acest şir infinit nu se termină niciodată, şi nu are
ca argument decât tot propoziţia p, prin urmare avem o
construcţie infinită, ce cu greu se poate numi propoziţie, a cărei
valoare de adevăr nu se poate deduce, reducându-se la valoarea
lui p, deci rămânând nedeterminată şi în cerc vicios. Atribuind o
altă propoziţie normală, ca argument pentru p, de exemplu “Cerul
este senin”, am avea că aceasta din urmă, într-adevăr, ar avea
sens, deci funcţia propoziţională nu ar mai fi infinită şi ar fi
perfect determinată şi adevărată.
În concluzie o propoziţie nu-şi poate varia ea însăşi impulsul
ideatic, toate propoziţiile care afirmă ceva despre ele însele, în
accepţiunea că sensul afirmă ceva despre sensul însuşi, sunt
nelegitime, şi în concretul ultimei instanţe false. Deoarece
afirmarea înseamnă ea însăşi o variaţie de impuls ideatic, şi nici
într-un caz nu putem să avem o variaţie de impuls a lui p pe baza
lui p însuşi. Afirmarea, s-a spus, înseamnă compararea şi
încadrarea propoziţiei în toate propoziţiile adevărate, aceasta
fiind afirmarea absolută, inaccesibilă ştiinţei, iar afirmările
parţiale înseamnă compararea cu câteva propoziţii presupuse ori
constatate ca adevărate. Deci a afirma pornind de la un sens, ar
însemna a cunoaşte pornind tocmai de la sensul în cauză sensuri
diferite de el, ceea ce este fals, căci din sfera semantică a unei
propoziţii nu se poate ieşi folosind doar informaţiile din propoziţia
în cauză. A afirma că valoarea de adevăr a lui p este adevărată ori
falsă, este deja o variaţie ideatică faţă de impulsul respectiv al lui
p însuşi, care variaţie nu se poate face pe baza strict a lui p. Deci
nici o afirmaţie a sensului despre sens, şi nici afirmaţia sensului
despre sine că ar fi adevărat sau fals, nu se pot face pe baza
sensului însuşi.
Şi acum, având în vedere cele de mai sus, să analizăm
propoziţia din fizică, mai precis din mecanică, ”Eu mă ridic pe
mine însumi. ”Aceasta nu este din punct de vedere gramatical de
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tipul p(p). Aparent ar avea sens gramatical, şi nu ar fi nici o
problemă de logică. Însă ideatic e de tipul respectiv. Să
argumentez.
Dacă eu mă ridic, deci îmi modific poziţia centrului de
greutate faţă de un sistem de axe fix, atunci conform definiţiei
impulsului din fizică, există o variaţie de coordonată asupra Cg,
deci există o variaţie de viteză, deci există o variaţie de impuls
fizic asupra mea . Dar impulsul fizic este un caz particular al
impulsului ideatic. Dacă am variaţie de impuls fizic asupra lui Eu,
atunci am şi o variaţie de impuls ideatic asupra lui Eu. Deci Eu, pe
baza lui Eu realizează o variaţie de impuls ideatic. Dar s-a văzut
că nici o propoziţie, şi în particular nici Eu, privindu-mă ca o
propoziţie mai complicată rostită şi menţinută în viaţă de
Dumnezeu, nu poate să-şi modifice impulsul ideatic pe baza lui
însuşi. Prin urmare implicând o variaţie de impuls ideatic al unei
propoziţii, pe baza propoziţiei înseşi, propoziţia respectivă din
fizică nu poate fi adevărată, deci este falsă. Deoarece, în ştiinţă,
un fenomen ori se produce, ori nu se produce.
Concluzionând, principiul conservării impulsului fizic este un
caz particular al conservării impulsului ideatic.
Eu nu poate face nimic asupra lui Eu însuşi. Adică eu nu-mi
pot face nimic mie însumi, în mod direct. Acest lucru este în
concordanţă cu afirmaţiile din religie, potrivit cărora şi atunci
când credem că obţinem ceva pe baza forţelor proprii, în fond
Dumnezeu ni le dă pe toate.
De aici se vede că o rugăciune zisă lui Dumnezeu, dar numai
pentru tine însuţi, va fi uneori lăsată fără răspuns, fiind de fapt o
încercare de a –ţi face doar ţie bine. Dacă eşti egoist, Dumnezeu te
lasă la principiile ştiinţei. Dacă ne rugăm însă şi pentru
aproapele, şi suntem sinceri în acest demers, îi ridicăm pe cei de
lângă noi, iar aceştia ne ridică la rândul lor, prin rugăciuni uneori
nerostite cu limba. De aceea în rugăciunea “Tatăl nostru”, de
exemplu, se zice “Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă
astăzi, etc”.
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Deci suntem învăţaţi în multe pilde să nu fim egoişti şi să nu
ne dăm în cap unii la alţii, căci ceea ce dai, aia şi primeşti. Prin
urmare suntem condiţionaţi în însăşi mântuirea noastră de dorinţa
de mântuire pe care o avem noi în legătură cu aproapele nostru.
De aici şi vorba din străbuni “Ce ţie nu-ţi place, altuia nu
face. ”Prin urmare orice lucru care este profund şi creştinesc, pe
care-l dorim pentru noi, trebuie să-l dorim şi aproapelui, şi să şi
acţionăm în acest sens.
Deşi am găsit corelaţii interesante între religie şi logică, asta
nu înseamnă nicidecum că religia ar asculta cumva de logică, că
adică ar avea o explicaţie în ştiinţa umană. Am arătat doar că
unele aplicaţii ale logicii sunt în concordanţă cu cele afirmate în
religie, ştiut fiind că toate principiile care provin de la Dumnezeu
nu sunt cuprinse de mintea umană, gândurile Lui fiind îndepărtate
de ale noastre ca cerul de pământ.
Dar un lucru trebuie precizat, între religie şi matematica
făcută cu dreaptă socotinţă, cu dragoste, nu există contradicţie.
Dumnezeu anume ne dă principii care sunt şi par logice, ca
să le putem înţelege. Deci El a făcut principiile după care noi
trebuie să umblăm, în concordanţă cu mintea şi inima noastră, dar
El însuşi este clar apofatic, dincolo de toate aceste principii, iar
uneori noi, în necredinţa noastră, spunem că Dumnezeu nu ne
poate ajuta într-o anumită situaţie, deoarece nu vedem nici o
portiţă logică de scăpare. Dumnezeu nu depinde de logică, e
suficient ca El să vrea ceva şi se şi întâmplă.
Însă pentru a nu şoca pe nimeni, Dumnezeu se comportă
logic. Dacă noi nu am fi cu mintea închistată în ştiinţă, adică dacă
am crede în ciuda faptului că ştiinţa zice că nu se poate, am şi
descoperi cele ce le-am crezut, căci Dumnezeu ar răspunde
grabnic nevoilor noastre. Deci ştiinţa este bună, este interesantă,
este o disciplină a gândirii umane, este în mod cert de la
Dumnezeu şi ea, deşi e lăsată a fi descoperită de oameni, dar
dragostea şi credinţa trebuie să treacă de ştiinţă, şi să nu fie
timorate de aceasta.
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Tocmai caracterul uneori dogmatic în care este predată
uneori ştiinţa, cu probleme şi teorii elucubrante, făcute anume
pentru a încâlci minţile bieţilor elevi, o fac să fie socotită, în
termeni şcolăreşti neaoşi, drept “naşpa”. Deci pledez hotărât
pentru o eliberare de chestiuni fixe, deşi cu respectarea tuturor
principiilor şi în religie, şi în ştiinţă, această eliberare putându-se
face doar prin studierea calitativă şi nu cantitativă, deci nu
corecte din punct de vedere politic, făcute aşa, ca să respectăm
programa. Oamenii trebuie ca prin ştiinţă să înveţe să creeze, iar
cu inima şi cu ajutorul religiei, să înveţe să iubească şi să creadă,
mai presus de ştiinţă, până la Dumnezeu. Rezervele unora faţă de
religia ortodoxă, pe motiv că aceasta ar reprezenta
o
îndoctrinare, sunt lipsite de temei, şi provin tocmai din curentul
political correctly, nefiind deci datorate exclusiv lor.
Observaţii finale:În chestiunile logice precedente, intervine
nebăgată în seamă o neclaritate. Pe de o parte propoziţia p nu-şi
poate afirma, de exemplu, propria valoare de adevăr, şi nimic în
fond despre sine însăşi, prin urmare p =1, p(p), p(p(p)), nu pot fi
afirmate de către p, şi pe de altă parte am zis că orice propoziţie
adevărată care afirmă ceva despre sine, această afirmaţie despre
sine trebuie considerată falsă (în ştiinţa propriu zisă, deci nu în
religie).
Cum trebuie înţelese aceste lucruri?
Stând în cadrul sistemului p, deci nejudecând nimic altceva
decât strict informaţia din p, nu putem stabili nimic despre p. A
afirma ceva despre p, presupune plasarea noastră ca observatori
în exteriorul sistemului p, deci ieşirea din cadrul lui p. Deci
într-adevăr nici o propoziţie nu poate afirma nimic despre sine.
Pe de altă parte, afirmând din exterior că “p despre p ”este
adevărată, unde p este o propoziţie adevărată, deci care există, ,
privim deci din exterior această propoziţie. Dacă ar fi adevărată
propoziţia respectivă, am vedea din exterior că p chiar afirmă
ceva despre sine (de exemplu am vedea un om zburând prin aer,
trăgându-se cu mâinile de cap), ceea ce mai sus s-a arătat că nu
poate fi adevărat.
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Deci din interior nu se poate stabili nimic despre p;dacă aş fi
eu singur în Univers, fără nici un indiciu, fără nici un obiect, etc,
nu aş putea afirma cu certitudine dacă mă pot deplasa prin forţa
braţelor, sau nu. Nu pot eu singur afirma nimic despre mine, nu
pot spune că sunt bun sau rău, că sunt frumos sau urât, decât dacă
cineva din exterior mă vede şi îmi comunică acest lucru. O oglindă
fizică e un caz particular în care mă văd pe mine însumi, dar
reflectat în exterior, la fel şi o oglindă umană, de exemplu. Deci
strict eu însumi nu pot stabili acest lucru. Însă un observator din
exterior, care m-ar vedea, cunoscând acesta puţină logică şi ştiind
că eu sunt adevărat, deci sunt o propoziţie adevărată, îşi va da
seama că toate încercările mele de a mă ridica pe mine sunt
zadarnice, deoarece nici o propoziţie adevărată nu-şi poate
produce sieşi variaţie de impuls ideatic.
Concluzionând, găsim aici o analogie cu principiul din fizică
potrivit căruia din interiorul unui sistem care se mişcă prin
atmosferă cu viteză constantă, eventual zero, nu putem aprecia
viteza sistemului faţă de pământ.
În fond, nici dacă sistemul s-ar mişca accelerat nu am putea
stabili acceleraţia decât dacă în prealabil am face nişte
experimente pe Pământ, am stabili legile fizicii, printre care şi
F = ma, şi apoi le-am aplica sistemului în cauză.
Deşi aceste probleme nu le-am studiat în profunzime, aşa
cred că stau lucrurile.
Mai menţionez că propoziţiile gramaticale, care se neagă pe
sine, de tipul “Mint”, nu sunt propoziţii în sens logic, deoarece nu
li se poate atribui o valoare de adevăr, fiind de tipul funcţiilor fără
argument. Când citim o astfel de propoziţie ne gândim automat
“Mint în legătură cu ce problemă?”. Mint nu spune de fapt decât
p = 0, adică valoarea de adevăr a propoziţiei argument, notată
cu p este minciuna, nedând nici o valoare concretă pentru
propoziţia p. Dacă însă considerăm că p este tocmai egalitatea p
= 0, atunci ajungem la cercul vicios deja expus.
Şi ca să închei cu un exemplu clar din religie, voi spune că
dacă nu am şti că suntem fii ai lui Dumnezeu, prin revelaţie
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biblică, nu am putea nicidecum deduce noi înşine acest lucru, deşi
acum, botezaţi fiind, înţelegem. Deci nu putem cunoaşte nimic
despre noi înşine, dacă nu ne-ar fi dat să cunoaştem, oarecum din
exterior aceste lucruri, căci Dumnezeu, deşi este în toate creaturile
sale, rămâne exterior şi neamestecat cu acestea. Deci un exemplu
clar potrivit căruia nici o propoziţie adevărată nu poate afirma
nimic despre sine. Iar pentru a ilustra că nici o propoziţie
adevărată nu e legitim să afirme ceva despre sine însăşi,
reamintim că, în timpul Botezului Mântuitorului, Duhul Sfânt în
chip de porumbel s-a odihnit peste Iisus, şi s-a auzit glas din cer
care spunea “Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am
binevoit”…. Deci pentru respectarea tuturor principiilor din
Vechiul Testament, Dumnezeu Tatăl, şi Sfântul Duh, deci doi
martori, mărturisesc pe Iisus (deşi în acest caz mărturia Fiului
este ea însăşi, în mod cert, adevărată, ştiut fiind că Iisus Hristos
este Calea, Adevărul şi Viaţa. )
Desigur ilustrarea aceasta nu e tocmai potrivită cu ştiinţa,
dar se poate spune că nu o infirmă .
Întreaga religie este plină de informaţii frumoase, care deşi
ne smeresc în mare parte, totuşi ne dau şi o mare încredere în noi
înşine, precum şi mult curaj în greutăţile pe care le vom avea de
înfruntat în viaţă.
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Paradoxele logice sunt demonstrate pe baza a trei
ramuri ale gândirii , şi anume logica, fizica şi
teologia. În logică apare ideea de conservare a
impulsului ideatic, în fizică apare principiul
conservării impulsului, iar în teologie apare
principiul ascultării de cineva exterior ţie , ca o
dovadă de smerenie. De asemenea, principiul celor
doi sau trei martori, echivalent. Toate aceste
principii sunt misterioase în cauzele lor, dar
interpretarea corectă ţine de teologie. Deci şi
entităţile din ştiinţă se comportă cu smerenie.
Cap.
Se mai demonstrează
că dacă A1 şi A2 au aceeaşi
sferă semantică, imaginile lor printr-o aceeaşi
funcţie admit o reprezentare comună, de exemplu o
curbă comună.

Concluzii
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Cap.27. O aplicaţie a logicii – Marea Teoremă a lui
Fermat

Una dintre problemele tinereţilor mele, cea mai incitantă de
altfel, a fost desigur, cine alta, decât Teorema lui Fermat.
Nu exista săptămână în care să nu pierd câteva zile, pentru
rezolvarea acesteia. Devenise, o vreme, o adevărată gogoriţă
pentru mine, şi îmi făceam continuu mustrări de conştiinţă în ce
priveşte lipsa de valoare matematică, deşi cunoşteam bine că
nimeni nu o rezolvase la vremea aceea.
Până şi după rezolvarea ei de către A. Wiles, despre care
aflasem din cărţi de popularizare, tot nu m-am liniştit, deoarece o
soluţie atât de complicată, neaccesibilă decât unui număr restrâns
de oameni de pe planetă, nu mă satisfăcea nicidecum.
Deci din nou m-am gândit, şi, după câteva pseudosoluţii, din
nou am dat greş.
Acum, gândeam în sinea mea, ca un bun creştin, că aş fi prea
mândru, că nu se cuvine să am astfel de ambiţii, şi că nici într-un
caz nu mi se cuvenea mie, care nu am citit nici măcar o carte de
teoria numerelor (aceasta nepreocupându-mă decât accidental),
să rezolv o asemenea problemă.
Totuşi, eu sunt ambiţios, şi mereu, până la urmă, reuşesc să
rezolv ce îmi propun.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să găsesc o explicaţie a
acestei teoreme, pornind de la un principiu de logică expus
anterior, şi anume acela al conservării impulsului ideatic.
Nu pot afirma cu certitudine că este valabilă, dar e
plauzibilă.
Să trecem la fapte. . .
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Teorema lui Fermat afirmă că ecuaţia a^p =b^p +c^p nu
poate avea soluţii în numere întregi, pentru p mai mare sau egal
cu 3. Prin a^p am notat a la puterea p, deci a înmulţit cu el însuşi
de p ori.
Pentru rezolvarea acesteia, am urmărit consecvent o idee ce
data din liceu, şi care explica de ce este necesară condiţia p mai
mare sau egal cu 3.
Anume, fără dificultate, se poate arăta că a, b, c trebuie să
fie laturi de triunghi, altfel am avea inegalitate flagrantă. Deci
trebuie să existe un triunghi, care are ca laturi numerele naturale
a, b, c.
Desigur a mai mare ca b şi a mai mare decât c, în cazul
nebanal, deci b şi c pot fi prăbuşite peste a, ca pe desenul de mai
jos.

A
b

c

B

x

y
a

z

C

Obţinem astfel o substituţie de valoare, şi anume a =x+z+y,
b=z+y, c=x+z . Prezumtiva egalitate, pentru p =3, ia forma
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(x+y+z)^3 =(x+y)^3 + (z+y)^3
care, după operaţiile de rigoare, devine
y^3 = 3xz(x+z) + 6xyz
În această accepţiune, y^3 are semnificaţia numărului de
funcţii definite pe o mulţime cu 3 elemente, cu valori într-o
mulţime cu y elemente, pe care le voi numi funcţii simple. Expresia
3xz(x+z) reprezintă cardinalul mulţimii funcţiilor definite pe o
mulţime cu trei elemente, cu valori simultan în x şi z, adică o parte
din elementele din mulţimea cu trei elemente sunt asociate
funcţional cu elemente din mulţimea de cardinal x, iar cealaltă
parte sunt asociate cu elemente din mulţimea z. Aceste funcţii
le-am numit funcţii duble. În fine, expresia 6xyz reprezintă
cardinalul mulţimii funcţiilor triple, definite pe o mulţime cu trei
elemente, cu valori simultan în x, y şi z, în sensul prezentat mai
sus. Funcţiile triple există doar pentru p mai mare sau egal cu 3, şi
deci acesta este motivul pentru care la substituţia de mai sus nu
trebuia renunţat.
În reprezentare geometrică, echivalenţa celor două forme, se
vede din figura următoare:
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x

(x+y+z)^3

y

z

3zx(x+z)

6xyz

=
(x+y)^3
x

y
+
y^3

(y+z)^3
y

z

y^3 = 3xz(x+z) + 6xyz

Deci de la o problemă, şi anume
(x+y+z)^3 =(x+y)^3 + (z+y)^3
am ajuns la o alta, nu mai puţin complicată :
y^3 = 3xz(x+z) + 6xyz .

Desigur, imposibilitatea unei atare egalităţi, care nu e mereu
o inegalitate, ci e de obicei o neegalitate, trebuie datorată unui
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principiu care se păstrează în ambele formulări, precum şi în
multe altele echivalente.
Dacă principiul este invariant faţă de aspectul problemei,
rezultă că el nu are legătură cu acesta. Aspectul problemei este
evident unul specific teoriei numerelor, dar conchidem că de fapt
avem de-a face cu ceva de dincolo de această teorie, deci e vorba
de un principiu de logică.
Însă mi-a trebuit ceva timp până să înţeleg despre ce era
vorba…
Să cercetăm pentru început egalitatea tautologică
(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
Considerăm sistemul format din elementele a, b, în cadrul
căruia se cunosc anumite idei, adică, în mod precis, ideea de
adunare, ori mai precis de reuniune de mulţimi, şi ideea de
înmulţire a oricărui element cu el însuşi. Deci, cu alte cuvinte,
capacitatea de automultiplicare.
Este analog unui sistem de oameni, care ştiu să lupte doar
pentru sine, căutându-şi fiecare propria îmbogăţire.
Dar, în afară de propria propăşire a lui a (a^2) şi cea
proprie a lui b (b^2), şi de conştientizarea că s-au îmbogăţit
fiecare separat, pe cât fiecare a putut (a^2 + b^2 ), altceva, din
interiorul sistemului propriu de valori, nu au reuşit să obţină.
Desigur a şi b gândesc logic, ştiu că are sens reunirea dintre
ei doi, dar culmea, averea lor totală rămâne aceeaşi, şi tare ar
vrea ei, ca tot omul, să aibă mai mult…
Deci având în minte doar ideea de luptă pentru sine, de
automultiplicare, cei doi protagonişti rămân neputincioşi.
Un om bun, vechi de zile, venind dintr-o ţară îndepărtată,
deci din exteriorul sistemului, şi trecând prin ţara celor doi, călare
pe un măgăruş, le spune o idee, nouă pentru ei, aceea de a
colabora, de a lucra unul pentru celălalt.
Cei doi oameni află, în sfârşit, principiul ajutorării, deci al
iubirii aproapelui. Deci, din punct de vedere matematic, află ideea
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de A înmulţit cu b. Această idee este evident una nouă pentru
sistem.
Imediat, a luptă pentru sine, obţinând din nou averea a^2, b
luptă pentru sine, obţinând din nou averea b^2, apoi A luptă
pentru b , obţinând Ab, apoi B luptă pentru a, obţinând Ba. Din
punct de vedere cantitativ doar, Ab este egal cu Ba, notându-le
aici pe ambele cu 2ab.
Omul cel bun, privind de deasupra sistemului, deşi,
paradoxal era mereu în cadrul sistemului, însă nevăzut, observă cu
bucurie că cei doi oameni s-au îmbogăţit mai mult, ajutându-se
reciproc. Ei au obţinut împreună o avere evaluată cantitativ la
(a+b)^2 . De asemenea, s-a mai gândit el că poate, dacă credinţa
lor s-ar mări, adică dacă exponentul 2 s-ar mări, atunci ei ar fi
infinit mai bogaţi.
Aşa că a pus la punct un plan, pe care l-a şi dus la
îndeplinire. Un prinţ hain, aranjând o diversiune politică şi
religioasă, l-a surghiunit, trimiţându-l într-o închisoare
întunecată, situată adânc sub pământ, cu gândul că astfel i se va
pierde urma. Însă omul cel bun, fiind şi foarte puternic, a luminat
închisoarea cu dragostea lui, încât şobolanii ce o păzeau s-au
făcut mici de spaimă. Apoi a vorbit cu blândeţe oamenilor închişi
acolo şi, luminându-le inimile, i-a eliberat. Ieşind după trei zile de
acolo, a mers înapoi în ţara celor doi oameni pe care îi ajutase.
Aceştia s-au mirat foarte, căci nici un om, niciodată, nu reuşise să
evadeze din închisoare. Dar Omul cel Bun, care era Fiul lui
Dumnezeu, care luase şi chip de om desăvârşit, le-a spus că pleacă
înapoi în ţara îndepărtată, unde era el însuşi Împărat. Le-a mai
spus că va rămâne prezent cu ei, concret, deşi nevăzut, sub formă
de dragoste, prin Sfintele Taine. . . În acest fel, Omul cel Bun a şi
rămas, dar a promis că va reveni în chip văzut, atunci când
situaţia va scăpa grav de sub control, pentru a da pedeapsa
cuvenită prinţului cel rău şi slujitorilor acestuia. Sistemul pe care
l-a vizitat a fost tocmai planeta Pământ.
Faptele Omului cel Bun pot fi citite în detaliu în Noul
Testament, scrierile Sfinţilor Părinţi, precum şi Sfânta Tradiţie. . .
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În concluzie, putem spune că orice variaţie de impuls ideatic,
în cadrul unui sistem, nu se poate obţine decât fie prin elemente
din afara sistemului, fie prin idei din afara sistemului. În fizică,
toate acestea se numesc forţe.
Deci un sistem nu-şi poate varia singur impulsul, în lipsa
unor elemente, idei, forţe, exterioare sistemului.
Acest principiu este în mod cert valabil, însă de multe ori,
fără o gândire suficient de profundă, atingem contraexemple
frauduloase, asupra cărora nu insist aici.
Să purcedem mai departe, pentru a clarifica teorema din
titlu.
Pentru ca treaba să fie clară, ne vom referi la cazul
echivalent, şi anume
y^3 - 3xz(x+z) = 6xyz .
Considerăm sistemul din stânga, format printr-o reuniune de
tip logic, deşi materializată prin diferenţa algebrică, între două
sisteme, sistemul y, şi sistemul (x, z). Ambele subsisteme au
interioare, prin însăşi structura lor, ideea de putere a treia.
Sistemul y poate să se ridice la această putere, iar sistemul (x, z),
are în el însuşi şi ideea de colaborare în interiorul propriului
sistem. Ambele deţin doar o colaborare de nivel 3. Alte idei,
interioare celor două sisteme, nu există, excepţie făcând de o
analiză până la pierderea caracterului originar al sistemelor.
Sistemul din dreapta are interioară prin însăşi semnificaţia
lui, ideea de colaborare între sistemele y, pe de o parte, şi sistemul
dublu (x, z), pe de altă parte, fiind, desigur, tot un sistem de
puterea a treia.
Cititorul să aibă în minte şi expresiile calculate pentru
cardinalele funcţiilor simple, duble, triple, şi să conştientizeze că
aceste expresii sunt fiecare expresia exactă a unei stări calitative .
Dacă suma din stânga ar fi egală cu suma din dreapta, ar
însemna că cele două sisteme izolate, din stânga, au putut să–şi
varieze, luate împreună ca sistem, impulsul total ideatic, deoarece
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în partea dreaptă în mod cert apare o idee în plus, singura, de
altfel. Căci, din punct de vedere structural, sistemul din dreapta, şi
anume format din elementele (x, y, z), este egal cu reuniunea dintre
sistemul (y) şi sistemul (x, z). De asemenea, ideea de putere a treia,
plus ideea de colaborare intrasistemică sunt cunoscute în fiecare
din sistemele ce intervin.
Altfel spus, un sistem şi-a variat singur centrul de greutate,
fapt imposibil. Sau, încă, un sistem trece de la sine într-o stare cu
impuls diferit, din nou imposibil.
Subliniez că în acest caz nu e vorba de o creştere a
impulsului, sau de o descreştere, ci e vorba de o schimbare
calitativă în sistem. Deci în cadrul unui sistem izolat, nu este
posibilă nici o schimbare calitativă, sau cantitativă, fără forţe,
idei, ori elemente exterioare sistemului.
Mai spun şi că cifra 6 ce apare în sistemul al doilea este
subsumată ideii de funcţie definită pe trei elemente, deci nimic nou
nu apare ca element.
Pentru a fi şi mai exact, emit un principiu echivalent, şi
anume, două sisteme, pentru a fi cantitativ egale, trebuie să
admită o reprezentare materială identică, în sensul în care aici
apar x, y, z, şi cifra 3, reprezentare materială care să aibă un sens,
semnificaţie, comun în ambele sisteme, iar dacă această
reprezentare a fost găsită, trebuie în plus ca toate ideile care apar
în prima reprezentare să coincidă în sens de bijecţie cu cele care
apar în a doua reprezentare. Conştientizarea ideilor este mai
dificilă, însă nu imposibilă. În cazul de faţă reprezentarea
materială comună există, dar nu există şi constanţa ideatică, în
sensul că primul sistem implică ideea de sisteme izolate, iar al
doilea implică ideea de colaborare între sisteme, idei care sunt
semantic vorbind, disjuncte.
Dar să aprofundăm puţin ideile pe care le-am folosit, pentru
a fi mai bine înţelese.
O abordare, cea mai intuitivă dintre toate, priveşte ţesătura
adevărului ca pe un joc de puzzle. Fiecare piesă de puzzle are
diferite niveluri de interpretare, însă, situându-ne la un nivel dat,
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putem spune că adevărul nu e duplicitar, în sensul că este unul
singur, bine precizat. Considerând deci un unic nivel de
interpretare, fiecare porţiune, cât de mică, deci fiecare sintagmă
chiar, din cadrul aspectului gramatical al ţesăturii adevărului, are
un unic sens, bine precizat. Deci avem un puzzle, cu piese bine
determinate, pe care trebuie să-l reconstituim din aceleaşi piese.
Trebuie menţionat că fiecare piesă se consideră cu sens unic, şi că
nu se admite o schimbare de sens a acestora. În această
accepţiune reconstituirea adevărului poate fi făcută doar din
piesele corespunzătoare, aşezate în mod reunional, reuniune
semantică prin complementaritatea sensurilor ori prin
suprapunerea parţială a lor. Deci date fiind piesele, reconstituirea
ţesăturii adevărului este unică. În cazul de faţă, avem piesele x, y,
z, care au sens de mulţimi de elemente, cu cardinalele
corespunzătoare, mulţimi care calitativ sunt disjuncte, pentru a da
sens corect adunării cardinalelor mulţimilor funcţiilor simple,
duble, triple, care se obţin cu ajutorul puterii a treia. Trebuie să
reconstituim mulţimea funcţiilor triple, privită prin prisma
cardinalului acesteia. Deci trebuie să reconstituim cardinalul
6xyz, pe baza unei alte structuri, cu aceleaşi elemente, înţelese atât
cantitativ cât şi calitativ. Din acest stadiu, sunt posibile mai multe
subvariante.
Prima este cea directă, anume că dacă cardinalele celor
două sisteme, cel din stânga, format din două sisteme izolate între
ele, şi cel al funcţiilor triple, din dreapta, ar fi egale, cum aceste
cardinale sunt expresia fidelă a stărilor calitative a sistemelor, am
avea deci că cele două sisteme ar avea o stare calitativă identică.
Acest lucru nu se poate, deoarece pe de o parte observăm că
sistemul din stânga nu prezintă comutativitate între y şi z,
ajungând până la urmă la o contradicţie, iar pe de altă parte
neexistând o identitate ideatică între sisteme, aşa cum am precizat.
În cadrul acestei abordări, trebuie să mai insist pe un aspect.
Atunci când obţinem cardinalul sistemului din stânga, din punct de
vedere cantitativ scădem în mod mecanic cardinalele a două
mulţimi independente, deci scădem din cardinalul mulţimii
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funcţiilor simple, cardinalul mulţimii funcţiilor duble. Deoarece
din punct de vedere calitativ, între cele două mulţimi nu există
elemente comune, scăderea cantitativă nu e dublată de crearea
unui sens nou între mulţimile respective. Deci avem o interacţiune
de tip reunional, doar între cardinale, care la nivel de mulţimi se
concretizează în scăderea mulţimii funcţiilor duble din cea a
funcţiilor simple, fără a ţine seama de regulile operaţiilor cu
mulţimi. Deci mulţimea diferenţă mecanică, va avea calităţi
diferite, funcţie de cum alegem 3xz(x+z)elemente pe care să le
scoatem din cele de tip y^3. Această mulţime va avea cardinalul
y^3-3xz(x+z) din punct de vedere strict cantitativ, dar calitativ nu
va avea o semnificaţie care să unească cele două subsisteme ale
sistemului y^3-3xz(x+z), deci este vorba de o simplă asociere fără
semnificaţie între calitatea de funcţie simplă şi calitatea de funcţie
dublă. Din două piese independente care nu interacţionează
semantic între ele, nu se poate obţine un sens nou. Sensul 6xyz,
semnifică interacţiunea, iar o interacţiune nu se obţine pe bază de
asociere sau scădere logică între sistemele care nu
interacţionează.
Spus mai pe înţeles, dacă am o poză cu o mamă, şi o altă
poză cu un tată şi copiii săi, reunind manipulativ cele două poze,
ori scăzându-le, nu vom obţine niciodată imaginea reală a
comuniunii dintr-o familie unită ori reunită. Această imagine
poate fi obţinută în mod real, doar dacă surprindem la un moment
dat ideea de dragoste dintr-o familie, şi apoi o fixăm pe o peliculă
fotografică.
S-ar putea pretexta la ideile de mai sus, că în matematică,
chiar dacă ne situăm la un nivel semantic bine precizat, există mai
multe soluţii ale aceleiaşi probleme, în limbaj comun. Însă dacă
am sta cu răbdare să cuantificăm toate sensurile din prima
rezolvare, şi pe cele din a doua rezolvare, am vedea că mereu,
două rezolvări ori sunt pur şi simplu echivalente, în sens
tautologic, ori sunt diferite ideatic, de aceea noi obişnuim să
spunem că o soluţie este mai elegantă decât alta. Dacă însă două
soluţii ale unei aceleiaşi probleme folosesc aceleaşi cărămizi,
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fiecare, atunci obligatoriu soluţiile au ceva ideatic în comun, aşa
cum două funcţii continue pe un compact care subîntind aceeaşi
arie, se taie cel puţin într-un punct. Fără a mai lungi inutil
discuţia, în mod cert principiul este corect.
Nu insist pe alte metode echivalente, acestea sunt posibile,
dar deja capitolul e prea lung. Voi sublinia totuşi câteva implicaţii
filosofice şi duhovniceşti în acelaşi timp.
Ştim din religie că Adevărul este unic. El are şi un nume de
mare faimă, Iisus Hristos. Acest fapt pe de o parte înseamnă o
infinitate de posibilităţi de combinare în cadrul gândirii noastre, şi
pe de altă parte credincioşie, faptul că nimeni, dar absolut nimeni,
nu face ceea ce facem noi înşine. Deci suntem unici şi în mod
absolut, de neînlocuit. Deoarece extrapolând, presupunând
contrariul, am ajunge la concluzia falsă că şi Dumnezeu ar putea
fi înlocuit. Deci nu este aşa, există o singură cale a Binelui pe
Pământ, deşi extrem de complexă, încât nu te poţi niciodată plictisi
de ea, dar ce facem fiecare dintre noi înşine este irepetabil. Chiar
dacă doi oameni fac o acţiune oarecare, identică, de exemplu o
anumită slujbă, fiecare o face într-un fel calitativ diferit. Cum la
calităţi diferite trebuie să corespundă cardinale diferite, rezultă că
nici cantitativ acţiunile celor doi nu pot fi caracterizate în mod
identic. Şi fiindcă tot veni vorba, niciodată un om ori o fiinţă vie
nu vor putea fi caracterizate numeric. Această preocupare este
stupidă şi în fond maladivă. De exemplu e o mare prostie să dai
note, deşi aşa este jocul, profesor fiind, deoarece nota ta în mod
cert nu va avea nici o relevanţă.
Revenind la problema noastră, sistemul din stânga este
echivalent cu sistemul (x, y, z, 3) plus ideea de sisteme izolate,
create prin disjuncţia lui (y) faţă de (x. z), iar sistemul din dreapta
este echivalent cu (x, y, z, 3), plus ideea de sisteme în colaborare,
în cadrul aceleiaşi disjuncţii între (y) şi (x, z). Dacă pentru o
soluţie concretă x, y, z, am avea această identitate cantitativă, cum
cantitatea asociată sistemelor este expresia exactă a calităţii
acestora, fapt ce s-a arătat anterior, ar însemna că cele două
calităţi ar fi identice, pentru o soluţie particulară, deci ar însemna
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că ideea de sisteme izolate ar coincide cu ideea de sisteme în
colaborare. Or aceste două idei nu se transformă reciproc una în
alta. Ideile disjuncte nu se transformă una în cealaltă, acest lucru
ar însemna că adevărul ar fi duplicitar, adică faptul că, în fond,
binele ar fi egal cu răul, fapt ce nu este aşa . Adevărul este unic şi
univoc, prin urmare ideile disjuncte rămân disjuncte mereu.
Considerând sensurile concrete ca fiind elementele cu care o
idee operează, elementele unei idei, dacă ele sunt constante, deci
cu aceeaşi semnificaţie, nu pot schimba ideea în altă idee contrară
ei. Deci orice x, y, z, 3, am folosi, acestea sunt sensurile concrete,
iar ideea călăuzitoare lor nu poate fi modificată de către acestea.
Cu alte cuvinte, considerând analogia cu o funcţie de argumente
date, argumentele nu schimbă funcţia, ci nu pot influenţa asupra
ei, fiind de natură distinctă, semantic vorbind, de aceasta. (Funcţia
considerată ca lege în sine, independentă de argumentele
concrete).
Această ultimă chestiune, pusă, în fine în termenii părţii de
logică anterior prezentaţi, la capitolele de început ale cărţii, se
poate exprima în felul următor:considerăm două funcţii f şi g,
funcţii ideatice, f exprimând ideea de scindare a sistemelor, iar g
pe cea de colaborare între sisteme . Ambele funcţii se aplică unui
acelaşi argument, (x, y, z, 3), identic cantitativ şi semantic pentru
fiecare funcţie. Evident că la cazul tautologic nu există egalitate
între y^3-3xz(x+z) pe de o parte, şi 6xyz, pe de alta. Deci cele două
expresii nu sunt totdeauna egale. Presupunem că ar exista deci
două funcţii f, g, ca mai înainte, astfel ca f(x, y, z, 3)=g(x, y, z, 3).
Acest lucru ar însemna că există o funcţie h definită cel puţin pe
argumentul în cauză, astfel încât f(x, y, z, 3)=g(x, y, z, 3)=h(x, y, z,
3), cu h, adică legea în sine, egal cu intersecţia semantică a ideilor
f şi g. Or în cazul de faţă, cum voi argumenta imediat, cele două
idei sunt disjuncte. Presupunem că f şi g ar avea ceva în comun,
ideatic vorbind. Deci ideea de colaborare în cadrul lui y, reunită
semantic cu cea de colaborare în cadrul lui (x, z), ar genera ideea
de colaborare în (x, y, z), în sensurile cunoscute de noi. Pentru ca
într-un sistem să avem ideea de colaborare în cadrul lui y,
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distinctă de cea de colaborare în cadrul lui (x, z), trebuie ca
sistemul să conţină minimum cele două subsisteme de mai înainte,
reunite. Cel mai simplu caz este cel al sistemului (x, y, z). Or deja
acest sistem conţine mai mult din punct de vedere ideatic decât
funcţiile de tip triplu, deci nu există identitate ideatică. Sisteme
mai complicate duc la şi mai multe tipuri de funcţii. În concluzie o
identitate ideatică între duble şi simple, pe de o parte, şi triple pe
de altă parte, nu este posibilă. Ele deci rămân idei disjuncte
mereu. Deci, neexistând o intersecţie între cele două funcţii,
semantic vorbind, nu există nici o valoare comună a lor.
Alineatul de mai sus a fost scris, deşi putea să nu pară
necesar, în ideea în care am observat că a^2+ b^2 = 2ab are
soluţie atunci când a = b. În aparenţă tot două sisteme stânga,
dreapta, în care există aceleaşi elemente, şi anume a, b, 2, cu
aceleaşi sensuri, dar în stânga există ideea de luptă pentru sine,
iar în dreapta cea de colaborare. Însă, pentru a=b, ambele idei
devin colaborare în cadrul lui x, în partea stângă, şi colaborare
între x şi x, în partea dreaptă, deci ideile sunt identice.
În cazul problemei noastre, o asemenea identitate ideatică
(în fond posibilitatea ca cele două idei – funcţii să aibă totuşi ceva
în comun) ar duce fie la cazul particular x=y=z, în care
x^3=6x^3+6x^3, deci x=0, cazul banal, în care laturile
triunghiului de origine a substituţiei sunt toate nule, fie la cazul în
care, să zicem x=y, dar care generează în fond ecuaţia
y^3=3yz(y+z)+6(y^2)z, echivalentă cu ecuaţia y^2=9zy+3z^2.
Această ultimă ecuaţie se scrie y^2 –3z^2 = 9zy, prin echivalenţă.
Se vede că deja ne situăm în planul funcţiilor definite pe o mulţime
cu două elemente, deci în alt nivel al aceluiaşi plan de
semnificaţie, în care puterea a scăzut cu o unitate. Coeficienţii
care apar, excepţie puterea 2, trebuiesc consideraţi ca având
aceeaşi semnificaţie cu cei din ecuaţia dinainte de reducere, deci
înainte de împărţirea cu y. Se observă repede că 3z^2 este
cardinalul D3(1, z), deci al funcţiilor duble definite pe o mulţime
cu trei elemente cu valori simultan într-o mulţime cu un element şi
într-o mulţime cu z elemente. De asemenea 6(y^2)z este cardinalul
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funcţiilor triple definite pe o mulţime cu trei elemente, cu valori
într-o mulţime triplă de cardinale (1, y, z). Pe de altă parte ecuaţia
dată se scrie S2(y) – 3S2(z) = 3D2(y, z). Datorită interpretării
legate de funcţii triple, dată puţin mai sus, conchidem că cifra 3
are o semnificaţie calitativă comună, atât în stânga cât şi în
dreapta, ea sugerând trecerea de la funcţiile definite pe două
elemente, la funcţiile definite pe trei elemente, prin adăugarea unei
mulţimi cu un element la sistemele (z), respectiv (y, z), şi simultan,
mărirea exponentului de la 2 la trei. Esenţa este că 3 din stânga şi
cel din dreapta au o semnificaţie unitară.
Din nou avem o ecuaţie, S2(y) – 3S2(z) = 3D2(y, z), în care,
ideatic vorbind, în partea stângă apare ideea de scindare între y şi
z, iar în dreapta apare ideea de colaborare între y şi z. Aceste
două idei sunt, judecând analog, ca două funcţii aplicate aceloraşi
argumente, deci sistemului-argument (2, y, z, 3). Pentru ca să
existe identitate cantitativă, trebuie să putem asocia şi o calitate
identică celor două sisteme, deci trebuie ca funcţiile ideatice
respective să aibă ceva în comun. Pentru ca cardinalului din
dreapta să-i asociem în mod bijectiv o mulţime de funcţii, trebuie
ca în mulţime funcţiile să nu se repete, deci trebuie ca, vorbind
calitativ, mulţimea cu y elemente să fie disjunctă de mulţimea cu z
elemente . Dacă y este diferit cantitativ şi calitativ de z, în mod
cert funcţiile ideatice la care ne-am referit sunt disjuncte. Deci
singura posibilitate ce rămâne este ca y şi z să fie cantitativ
identice, pentru a putea asocia şi o calitate comună. Ajungem deci
la cazul banal, x=y=z care înseamnă soluţia nulă, care verifică în
mod unic ecuaţia.
De-abia acum problema este complet rezolvată. Ea este
laborioasă, şi nu am verificat-o, dar consider utilă publicarea ei.
Aici ar exista aparent o contradicţie cu ce am spus la un
capitol anterior, faptul că nu există propoziţii în negare totală.
Însă acest lucru este valabil doar în cazul adevărului privit în
sensul lui absolut, la un sens momentan al adevărului, există
negare totală. La nivelul absolut, pur şi simplu toate entităţile
matematice fac parte din structura adevărului, ele se îmbină
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armonios, alcătuind adevărul unic. Acesta este unitar şi fără
contradicţie, prin urmare nici o idee din adevăr nu este
contradictorie cu altă idee din adevăr. Or ideea de colaborare şi
ideea de izolare, indiferent ce interpretare calitativă dăm acestor
idei, nu pot fi încadrate în sfera aceluiaşi adevăr. Ele rămân
disjuncte mereu. Dacă Hristos ar fi vrut o omenire scindată, nu near mai fi dat porunca de a ne iubi până şi duşmanii. Scindarea se
produce doar între bine şi rău. Evit însă a da interpretări de
această natură entităţilor ce apar în problema noastră, deşi am
găsit una, chiar contrară celor scrise aici.
Se pune problema unei scurte sistematizări. Fie o egalitate
între două funcţii de un argument oarecare x, deci f(x)=g(x).
Argumentul x este comun ambelor, deci are o aceeaşi structură
cantitativă şi ideatică, în cazul ambelor funcţii, de asemenea este
un argument concret. Dacă valorii f(x) i se poate asocia, oricare
ar fi x, o anumită calitate, iar valorii g(x) i se poate asocia o altă
calitate, oricare ar fi x, o astfel de egalitate cantitativă într-un
punct, ar însemna că, în acel punct, f(x) are şi calitatea lui g(x), şi
invers. În concluzie, în punctul respectiv, avem două sisteme
identice atât ideatic, calitativ, cât şi cantitativ. Prin urmare, orice
proprietate, de orice natură, ar avea f(x), trebuie să o aibă şi g(x),
şi invers. Or, ideea de sisteme izolate, cazul de faţă, este complet
disjunctă de cea de sisteme în colaborare, o identitate calitativă
între idei, însemnând faptul că semnificaţia lui f şi cea a lui g
trebuie să fie identice, fapt care am arătat că se petrece doar
pentru cazul banal 0, 0, 0.
Cer scuze pentru capitolul excesiv de lung, dar era necesar.
Aceasta este ordinea în care mi-au venit ideile, practic am
aprofundat subiectul în mod gradat.
Problema este dificilă, deoarece se vede că nu e vorba de
diferenţe cantitative de un sens bine precizat, ci de o diferenţă a
calităţii. Din nou apare ideea că matematica este o ştiinţă a
sensului.
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Demonstraţia poate fi extinsă şi la cazul p mai mare strict
decât 3, fără dificultate, dar totuşi este ceva mai laborioasă, şi nu
m-am ocupat de ea.
Acesta este, desigur, punctul meu de vedere.
Cu aceasta Marea Teoremă a lui Fermat este demonstrată.
Aceste pagini au fost suficiente pentru a o cuprinde… .
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Cap. 28. Marea Teoremă a lui Fermat clarificare
Pentru clarificarea capitolului precedent, este necesară
abordarea unui exemplu familiar.
Fie ecuaţia de grad doi,
x^2 - 3x + 2 = 0.
Această ecuaţie se poate scrie, prin echivalenţă, (x-1)(x-2)=0, şi
se vede că are soluţiile x=1 şi x=2, numere întregi.
Aceeaşi ecuaţie se poate scrie ca o egalitate de două funcţii,
una de grad doi şi cealaltă de grad1, x^2 = 3x - 2. O vom nota
pe prima cu f(x), iar pe a doua cu g(x).
Această ultimă egalitate de două funcţii, dacă ar fi înţeleasă
ca o egalitate de polinoame, ar genera două polinoame egale.
Însă în acest caz, acest lucru nu se poate întâmpla, dat fiind că
polinoamele respective sunt evident diferite. Avem deci o egalitate
“într-un punct” a celor două funcţii. Vedem că egalitatea
respectivă are loc în punctele mai sus găsite, x=1 şi x=2.
De ce este posibilă egalitatea într-un punct între f(x)şi g(x)?
Deoarece funcţiile însele, în punctele respective, au o proprietate
comună, o idee comună, care, de fapt, acţionează pe punctul în
sine, generând valoarea comună. Considerând de exemplu punctul
x=1, acesta are semnificaţia comună de număr întreg, în cazul
ambelor funcţii, şi o cantitate comună, aceea de o unitate
numerică. Prin urmare Xf=1 şi Xg=1. Deci f şi g, ca idei,
acţionează pe argumente identice atât cantitativ cât şi calitativ.
Acest lucru nu este însă suficient. Mai trebuie ca şi ideea din
cadrul lui f să coincidă cu ideea din cadrul lui g, în punctul
respectiv. Fără a face o discuţie pur logică, referitor la aspectul
strict algebric al funcţiilor f şi g, spun că atât f cât şi g pot fi
privite în reprezentarea lor grafică. În această viziune, f şi g au o
proprietate comună, dată de faptul că curbele respective au în
punctul x=1, un punct comun, în sistemul rectangular de axe.
Aceasta este o proprietate care face ca valoarea Yf să fie egală cu
valoarea Yg. Prin urmare, dacă argumentele a două funcţii sunt
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identice atât cantitativ cât şi calitativ, deci pur şi simplu sunt
identice, pentru ca valorile în cele două argumente să fie identice
trebuie ca, ideatic vorbind, în punctele respective, cele două funcţii
să coincidă. Abordarea pur ideatică în acest caz este ceva mai
complicată, dar posibilă. Am arătat că există ideea comună prin
recurs la interpretarea geometrică.
Se intuieşte deci că o identitate cantitativă între două entităţi
se reduce în cele din urmă la o identitate atât din punct de vedere
cantitativ cât şi calitativ.
Cum stau lucrurile în cazul Teoremei lui Fermat?În notaţiile
din capitolul precedent, avem S – D = T, în punctul (x, y, z, 3),
care este un punct mai special, este în fond un argument concret,
identic atât cantitativ cât şi ca semnificaţie, atât în partea stângă,
cât şi în cea dreaptă. Deci, judecând prin analogie, egalitatea
S – D = T trebuie să se producă atât între cantităţile respective,
cât şi între calităţile aferente.
S - T se poate privi ca interacţiunea de tip funcţional dintre
argumentul (x, y, z, 3) şi funcţia ideatică de sisteme (y) şi (x, z)
izolate, ambele de puterea a treia, iar T se poate privi ca acelaşi
argument (x, y, z, 3) plus funcţia ideatică de sisteme (y)şi (x, z)în
colaborare reciprocă, de asemenea prin optica aceleiaşi puteri, 3.
Să aprofundăm puţin, prin prisma unor proprietăţi de logică,
anterior enunţate. Avem o situaţie de tip f(x)=g(x), unde x este un
argument comun, atât cantitativ cât şi calitativ. În cazul teoremei
lui Fermat, argumentul este (x, y, z, 3). f în sine, înseamnă ideea de
sisteme disjuncte, iar g în sine înseamnă ideea de sisteme în
colaborare. Dacă f (x)ar fi egal cu g(x), în punctul x, adică, în
cazul T. F. , în punctul (x, y, z, 3), ar însemna că f şi g trebuie să
fie identice ca idei, deci să aibă în comun o idee nevidă. Or ideea
de sisteme izolate şi ideea de sisteme în colaborare sunt disjuncte
mereu, indiferent de punctul la care ne referim.
Cu riscul de a introduce multă informaţie redundantă, vreau
să tratez ceva mai riguros, şi în alte cuvinte, justificarea acestor
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afirmaţii, în ideea că o rezolvare spusă altfel, clarifică de multe ori
unele goluri din prima tentativă.
3
S(y)

y^3
y

minus
D(x, z)
2

3xz(x+z)

T(x, y, z)
3

egal

6xyz

3

x

3

z

x

y

z

Primul lucru care trebuie precizat clar este că mereu, din
punct de vedere calitativ, atribuind deci numerelor x, y, z, elemente
concrete, plasate în cutiile corespunzătoare, mulţimea x trebuie să
fie disjunctă de mulţimea y, disjuncte faţă de mulţimea z. Acest
lucru se întâmplă deoarece funcţiile triple concret obţinute să fie
în număr de 6xyz. Orice intersecţie între oricare două, ar duce la
funcţii care se repetă, în cadrul triplelor, de exemplu.
Pe de altă parte, între sistemele, simplelor, dublelor şi
triplelor, nu se poate vorbi niciodată de identitate calitativă,
deoarece mulţimea funcţiilor simple, duble şi cea a funcţiilor triple
nu pot coincide, indiferent de calităţile care le atribuim numerelorelemente x, y, z. Totuşi, cum am stabilit anterior, calitativ vorbind,
mulţimile sunt chiar disjuncte. De fapt acest lucru este necesar
pentru ca diferenţa între numărul asociat simplelor şi cel asociat
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dublelor să fie una strict numerică, deci fără semnificaţie
calitativă asociată unei diferenţe între mulţimile asociate.
Între numerele asociate funcţiilor şi calităţile funcţiilor există
o bijecţie clară. Totuşi, nu putem afirma, de exemplu că simplele
nu ar putea fi egale cu dublele, numeric vorbind, deoarece, în
cazul particular asociat problemei pentru n=2, acela în care
y^2=2xz, o astfel de egalitate este posibilă, deşi, şi în acest caz,
diferenţa calitativă există.
Aprofundez puţin subiectul. Un sistem de duble va fi mereu
diferit de unul de simple, în ipoteza că fiecare sistem, în sine, este
bijectiv cu numărul asociat. Acest ultim fapt face ca obligatoriu, y
să fie format din elemente calitativ disjuncte, iar x, z, să nu se
intersecteze, calitativ vorbind, altfel nu am obţine numerele
respective de funcţii, asociate(ar exista funcţii din cadrul
simplelor, care s-ar repeta, respectiv din cadrul dublelor, care s-ar
repeta). Acum, să presupunem că un sistem de duble ar putea
coincide calitativ cu unul de simple, pentru o anumită calitate
comună a elementelor. Dacă unul singur dintre elementele y ar
diferi de cele din (x, z), ar exista cel puţin o funcţie simplă care nu
s-ar obţine în duble. Deci trebuie ca x, z, să conţină toate
elementele din mulţimea y. De asemenea, dacă cel puţin unul
dintre elementele din mulţimea x, sau din mulţimea z, ar diferi de
elementele din y, am obţine cel puţin o funcţie diferită în cadrul
dublelor, care nu se obţine în cadrul simplelor. Deci singura
soluţie pentru ipotetica identitate calitativă între simple şi duble ar
fi ca, vorbind calitativ şi cantitativ, y=x+z, atât numeric, cât şi ca
reuniune de mulţimi, disjuncte. Dar în acest caz, în cadrul
funcţiilor simple, se obţin toate funcţiile cu valori într-un singur
element, în timp ce, calitativ vorbind, funcţiile duble au ca
domeniu de valori, cel puţin două elemente, unul din x şi unul din
z. Prin urmare, şi reţinem, în ipoteza bijecţiei între calitatea de
funcţii simple şi numărul y^3, precum şi a bijecţiei între calitatea
de funcţii duble, şi numărul 3xz(x+z), indiferent de calităţile care
le atribuim mulţimilor x, y, z, sistemul funcţiilor simple este diferit
calitativ de cel al funcţiilor duble. Acelaşi lucru, judecând în mod
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analog, se poate spune între oricare din cele trei sisteme de funcţii
care intervin în problemă.
Reţinem totuşi că (y, 3)diferit calitativ de (x, z, 3).
Luând în considerare expresia teoremei, aceea că
S(y)-D(x, z)=T(x, y, z) ,
acest lucru poate fi exprimat, cum am mai spus, ca fiind
Izolare antagonică { între sistemul}[ (y)şi sistemul(x, z)]
este egal numeric cu
Colaborare {între sistemul}[ (y)şi sistemul(x, z)],
din punct de vedere al interacţiunii cu puterea a treia.
Menţionez că ideea de izolare se referă la relaţia separată pe
care (y)respectiv (x, z) o au cu (3), antagonismul se referă la
semnul minus, iar colaborare se referă la relaţia de partajare a lui
(3) între sistemele (y) respectiv (x, z). Îndrăznesc să cred că tot
neegalitate s-ar fi obţinut şi în cazul de izolare sinergică, deci cu
semnul plus între cele două cardinale, al simplelor şi al dublelor.
Argumentul este comun, atât numeric, cât şi calitativ. Cele
două funcţii sunt, funcţii fiind, ideatice, deci calitative. Fiind idei
disjuncte aplicate aceluiaşi argument, rezultatul nu poate fi identic
nici cantitativ, nici calitativ. Deoarece un număr comun nu poate fi
generat în două moduri antagonice ideatic. Acest fapt a fost
demonstrat în partea de logică.
Când s-ar putea, totuşi, obţine egalitate?În acest caz, trebuie
să tratez mai strict soluţiile particulare. Acest lucru se petrece
când unul din sistemele implicate în problemă este degenerat, deci
când semnificaţia antagonică de care am vorbit, se pierde. Deci
trebuie ca unul dintre x, y, z, să nu mai existe, deci să fie egal cu
zero. Dacă y =0 trebuie ca cel puţin unul dintre x şi z să se
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anuleze, deoarece simplele şi triplele pierzând semnificaţia, deci
anulându-se numeric, trebuie ca şi dublele să piardă semnificaţia,
deci să se anuleze. Acest lucru se întâmplă doar dacă cel puţin
unul dintre x, z este zero, sau dacă x şi z sunt egale în modul şi de
semn contrar, fapt ce ar duce la faptul că unul este negativ,
imposibil. Dacă x=0, ar însemna că dublele şi triplele se anulează,
deci trebuie ca simplele să se anuleze, deci trebuie ca y =0.
Analog cazul în care z =0, duce la y=0.
Alte cazuri nu există.
Consider rezolvarea corectă, destul de riguroasă, oricum
meritând a fi luată în considerare. O abordare similară se poate
obţine, cred, pe baza speculării oricărei idei comune a funcţiilor,
în particular a ideii de comutativitate între x şi y, de exemplu. Dar
nu m-am ocupat serios de această chestiune.
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O egalitate de funcţii într-un punct necesită ca, în acel
punct, funcţiile să fie egal sau, dacă ne referim la
funcţii pe o mulţime mai largă, trebuie ca funcţiile
respective să aibă o funcţie comună în acel punct,
egală cu intersecţia propoziţională a funcţiilor mamă.
Două funcţii antagonice ideatic, aplicate aceluiaşi
argument, privit cantitativ şi calitativ, nu au nimic
cantitativ în comun. Dacă două curbe se taie,
înseamnă că cele două funcţii asociate au comună o
propoziţie generatoare, deci cu caracter de funcţie,
care se aplică punctului – argument respectiv.
O funcţie pe o mulţime de puncte este privită ca o
mulţime de subfuncţii, specifice fiecărui punct în
parte. Deci e privită ca o reuniune propoziţională a
mai multor subfuncţii –propoziţii. Intersecţia funcţiilor
mari este tocmai propoziţia comună care, în cazul
unui singur punct de intersecţie, este chiar subfuncţia
argumentului acelui punct.

Concluzii

217

Cap. 29. Axioma paralelelor

Tot o problemă fierbinte a anilor de liceu a fost şi axioma
paralelelor. Se afirma că nu este posibilă demonstrarea existenţei
şi unicităţii unei paralele printr-un punct la o dreaptă, ci că aceste
lucruri, mai precis cel puţin unul din ele trebuie stipulate
axiomatic. În cele ce urmează voi arăta că se pot demonstra atât
existenţa cât şi unicitatea paralelei, punctul şi dreapta iniţiale fiind
considerate date.
În primul rând trebuie menţionat că toate noţiunile din
geometria plană sunt definite în mod intuitiv. Prin urmare intuirea
noţiunilor din planul geometric ghidează axiomele definitorii ale
geometriei şi nu invers.
Să considerăm întâi de toate o dreaptă d. Dacă O este o
origine pe dreaptă, dreapta e gândită prin simetrie relativ la
origine. Prin urmare putem suprapune cele două direcţii, cea
pozitivă + şi cea negativă -, prin îndoirea dreptei în jurul
punctului origine O. Deci ne imaginăm dreapta ca fiind simetrică
faţă de origine şi infinită în ambele sensuri. Orice definiţie
axiomatică a dreptei trebuie să răspundă acestui mod de a privi
dreapta.

+

O

+
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Faptul că o asemenea noţiune geometrică trebuie să existe
este datorat pur şi simplu intuiţiei noastre, şi nicidecum unor
axiome abstracte, care decurg în fond tot din gândirea tipic
umană. Nu are rost să ascundem la infinit că axiomele matematicii
sunt de fapt rodul intuiţiei, ele nu vor fi nicidecum mai precise.
Deci dacă o noţiune poate fi intuită, atunci noţiunea
respectivă există, iar noi putem intui o linie, zisă de noi dreaptă,
care este simetrică faţă de un punct situat pe linia respectivă, şi
infinită în două sensuri distincte şi opuse unul altuia.
Pe de altă parte, planul este gândit ca fiind raportat la un
sistem ortogonal de axe. Deci există o perpendiculară în O pe
dreapta d care generează patru cadrane simetrice faţă de O. Cu
alte cuvinte, putem împacheta planul în 4 cadrane, întâi prin
îndoire în jurul lui d, apoi în jurul axei verticale d` ( d prim )
.
2

II

I

O

3

1

III

IV

4
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Dacă negăm aceste reprezentări intuitive ale dreptei şi
planului, negăm propria noastră intuiţie, deci propria logică. În
cele ce urmează, voi accepta această viziune intuitivă asupra
dreptei şi planului. Deci 1. Dreaptă simetrică faţă de origine,
infinită în ambele sensuri, şi 2. Plan bisimetric faţă de două axe
ortogonale şi tetrasimetric faţă de origine.
În rest, geometria plană se consideră adevărată în tot ce
afirmă.
Desigur, existenţa fizică a unor astfel de noţiuni este o cu
totul altă problemă, privită riguros, dar, din punct de vedere strict
logic, putând fi imaginate, noţiunile de dreaptă şi de plan există,
aşa cum au fost anterior prezentate.
Pe de altă parte, dacă acceptăm construirea a două drepte
perpendiculare într-un punct O, ca pe desenul de mai sus, şi
imaginăm un observator uman care stă cu spatele la axa 01 şi
priveşte în sensul axei 02(de exemplu), el observă că cele două axe
sunt la 90 grade între ele. Acelaşi observator, rezemându-se pe
rând de toate cele patru axe, 01, 02, 03, 04, menţinându-şi faţa în
sensul trigonometric, constată că cele patru cadrane au aceleaşi
proprietăţi fiecare, prin urmare este limpede de ce există această
tetrasimetrie a planului. Fiind definite în mod similar, şi deoarece
toate proprietăţile trebuie să decurgă din definiţie, rezultă că toate
cele patru cadrane au, relativ la un acelaşi observator central,
indiferent de poziţia sa, cu condiţia menţinerii unui sens unic de
observare, aceleaşi proprietăţi. Deci existenţa perpendicularei
într-un punct conduce la tetrasimetria logică a planului.
Aprofundarea problemei este în acest stadiu, neproductivă. Aşa
stau lucrurile, deci planul este într-adevăr tetrasimetric, şi acest
lucru pe baza posibilităţii ridicării unei perpendiculare într-un
punct al unei drepte, pe acea dreaptă, fapt ce este prezentat în
manualele de geometrie ca fiind independent de axioma
paralelelor. În fond este echivalent cu posibilitatea construirii
bisectoarei unghiului alungit, cel de 180 grade.
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1. Existenţa unei paralele printr-un punct la o dreaptă.
Fie un punct M în cadranul I, determinat de o mulţime de
proprietăţi P(M). Aceste proprietăţi sunt ale lui M, dar referitoare
la cadranul I, privit ca axe ale cadranului şi unghi la centru,
inclusiv ca sens de observare.
Deoarece cadranul I este simetric faţă de axa verticală cu
cadranul II, va exista şi în cadranul II un punct N cu aceleaşi
proprietăţi faţă de cadranul II, aşa cum M le are faţă de cadranul
I. Referindu-ne la paralelismul orientat, proprietăţile pe care le
are M faţă de dreapta d, privită în sensul ei pozitiv, sunt identice
cu proprietăţile pe care le are N faţă de axa d privită în sensul ei
negativ, acest fapt decurgând din considerente de simetrie. Pe de
altă parte M şi N sunt simetrice logic faţă de axa (orientată sau
nu) verticală şi sunt simetrice logic faţă de punctul O. Acest lucru
face ca M şi N să aibă proprietăţi identice referitoare la fiecare
din structurile – sistem de coordonate mai înainte prezentate.
Din considerentele de simetrie dinainte, este limpede că, din
punct de vedere logic, dreapta orientată NM este, faţă de d+, aşa
cum dreapta orientată MN este faţă de d- . Prin urmare dacă, de
pildă, NM ar intersecta d la dreapta originii O, acelaşi lucru ar fi
valabil şi în sens invers, adică MN ar intersecta d la stânga
originii, şi cum dreapta neorientată MN este aceeaşi cu dreapta
neorientată NM, ar rezulta în fond două drepte coincidente (adică
MN neorientată şi dreapta d).
Deci MN este o dreaptă paralelă cu d, şi cum M a fost ales la
întâmplare, rezultă că prin orice punct se poate duce o paralelă la
dreapta d, punctul fiind considerat exterior dreptei d şi axei
verticale a sistemului de coordonate.
Situaţia în care punctul M ar fi pe axa verticală, se reduce la
a construi alte două puncte, pornind de la M, simetrice faţă de axa
verticală, apoi la a demonstra că au aceleaşi proprietăţi faţă de
toate axele de coordonate şi faţă de origine, în rest problema
decurge analog.
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În toate aceste cazuri, singurul lucru ce se presupune, este
ridicarea perpendicularei dintr-un punct pe o dreaptă, fapt ce îl
acceptăm.

2. Unicitatea paralelei
Această problemă o voi trata ceva mai atent, pentru a ilustra
mai bine un anumit mod de gândire.

O paralelă există, ea este MN, astfel că M şi N să aibă
aceleaşi proprietăţi faţă de axa verticală, faţă de punctul O, şi
respectiv, faţă de axele d+ şi d- .
Dacă M şi N sunt prin definiţie identice (simetrice), ele sunt
şi prin consecinţe identice (simetrice). Unind deci un punct A de pe
axa verticală cu M şi N, trebuie ca segmentele–consecinţe, adică
AB şi AC să fie identice.
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De asemenea, segmentele BO şi CO sunt nişte consecinţe ale
punctelor M şi N, deci vor fi egale.
Presupunem că ar mai exista o paralelă, MP, cu P pe AC, la
dreapta d, deci la dreapta BC. Cum MP paralelă cu BC este
înţeleasă în geometrie şi în sens invers, deci PM paralelă cu CB
iar relaţia numită “paralelă cu” este aceeaşi în ambele cazuri,
rezultă că a doua paralelă este de asemenea o paralelă cu
proprietăţi identice pe stânga şi pe dreapta, referitoare la sistemul
axelor de coordonate rectangulare. Deci orice proprietate are
această paralelă pe dreapta, o are în mod analog şi pe stânga,
referitor, sau din punct de vedere al sistemului rectangular de axe.
Recapitulând, atât triunghiul ABC cât şi a doua paralelă sunt
simetrice logic faţă de sistemul rectangular de axe, deci şi
intersecţia lor trebuie să fie simetrică logic faţă de acelaşi sistem
rectangular. Deci M şi P trebuie să aibă aceleaşi proprietăţi pe
dreapta şi pe stânga, referitor la sistemul rectangular. Deci M
trebuie să aibă aceleaşi proprietăţi cu P. Or M are aceleaşi
proprietăţi cu N. Rezultă logic faptul că N are aceleaşi proprietăţi
cu P, prin urmare N şi P trebuie să coincidă, deci paralela este
unică.
Prin urmare din punct de vedere strict logic, cu un minimum
de presupoziţii geometrice, paralela la o dreaptă printr-un punct
există şi este unică.
Probabil aş fi în stare să scriu asta şi mai riguros, dar ideile
ar fi aceleaşi, doar mai dichisite. Judecând intuitiv, problema este
gata.
Lectură plăcută în continuare!
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Dreapta orientată (AB) este privită ca fiind gândul cel mai
simplu pe care A îl are gândindu-se la B. Dreapta
neorientată {A, B} este privită ca intersecţia dreptelor
orientate, deci oarecum materia gândurilor orientate ,
făcând abstracţie de observator şi sens. Dacă A şi B au
proprietăţi simetrice faţă de sistemul tetrasimetric de axe,
rezultă că şi orice consecinţă simetrică a lor, deci şi dreapta
neorientată, va avea proprietăţi simetrice. Deci o intersecţie
pe dreapta ar duce la o intersecţie pe stânga, fapt ce ar
însemna că punctele însele sunt pe axa orizontală. Deci
paralela există, deoarece punctele simetrice există şi în
afara axei orizontale. Unicitatea rezultă pe baza faptului că
paralela este gândită ca simetrică pe dreapta şi pe stânga,
relaţia (AB) paralel (CD) fiind gândită implicit similară cu
(BA) paralel (DC). Cum relaţiile roşie şi albastră sunt
considerate aceeaşi relaţie, rezultă simetria oricărei
paralele faţă de sistemul tetrasimetric de axe. O intersecţie
dintre orice paralelă şi un alt sistem simetric va fi
obligatoriu simetrică, privită ca mulţime de puncte. Din
acest principiu, care logic pare corect, rezultă unicitatea
paralelei. Prin urmare, ca o construcţie strict logică,
paralela printr-un punct la o dreaptă există şi este unică.

Concluzii
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Cap.30. O încercare de extindere a teoriei punctului
de vedere, în cazul cercurilor

În mod cert, teoria psihologică a punctului de vedere poate fi
extinsă şi la cercuri, acesta este singurul caz pe care l-am cercetat
cât de cât, şi am putut să-l verific. Dar ideea se menţine şi la alte
curbe. Totuşi nu am fundamentat absolut riguros această teorie,
din lipsă de timp, oricum neputând aprofunda totul într-o singură
carte. Dar ideile, sugerate aici, sunt bune, şi pot constitui o bază
pentru cercetări ulterioare.
Voi da mai jos o aserţiune călăuzitoare pentru teoria
punctului de vedere, şi o voi corela cu geometria.
Fie f(A, B, C) o propoziţie orientată care depinde de tripletul
orientat (A, B, C). Fie f(B, C, A) aceeaşi propoziţie orientată care
depinde de tripletul orientat (B, C, A).
Dacă cele două propoziţii de mai sus au ca reprezentare
geometrică două curbe(implicit şi curbele vor fi orientate), în
cazul de faţă două cercuri, atunci curbele sunt concurente în cel
puţin un punct, iar curba f(C, A, B) trece printr-un punct comun
celor două.
Voi demonstra această aserţiune şi voi face câteva observaţii
asupra celui mai important aspect care intervine implicit în
valabilitatea acesteia, şi anume sensul, înţeles ca semnificaţie a
propoziţiei, precum şi ca sens de orientare geometrică.
Privită din punct de vedere strict logic, şi anume semantico –
structural, adică din punct de vedere al intersecţiei ideatice,
problema are următoarea formă :
f(A, B, C)  f(B, C, A)=[ f  (A, B, C)]  [ f  (B, C,
A)]=
= ( f  f )  (f  (B, C, A))  ((A, B, C)  f )  [(A, B, C)  (B,
C, A)]
1

2

3

4
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Din punct de vedere ideatic, intersecţia 1 este egală cu f,
intersecţiile 2 şi 3, conţin strict ideea de triplet, iar intersecţia 4
este o intersecţie de două triplete cu acelaşi sens, deci va avea
comun sensul, plus entitatea {A, B, C}, adică mulţimea neorientată
{A, B, C}. Deci reuniunea intersecţiilor 1, 2, 3, 4 va fi egală cu
f({A, B, C}), ceea ce semnifică un punct care, pentru sensul de
orientare considerat, nu depinde de vârful triunghiului. Dacă în
cazul celor două funcţii am fi avut argumente mulţimi de tipul {A,
{A, B, C}}, deci mulţimi neorientate, intersecţia ar fi avut
finalitatea f({A, B, C}), dar valabilă pentru toate sensurile, deci ar
fi avut ca semnificaţie un unic punct, după cum se intuieşte clar. În
cazul tripletelor orientate, la o schimbare uniformă a orientării
tripletelor, aceeaşi pentru toate trei, se mai obţine un punct
comun, specific orientării opuse. Acest din urmă aspect se vede în
cazul teoremei lui Ceva.
De ce acest lucru ?Deoarece {A, B, C} este inclus semantic,
ideatic, în {A, {A, B}, {A, B, C}}, care ştim că este expresia
tripletului (A, B, C). Prin urmare f({A, B, C})este inclus semantic
în f((A, B, C)), prin urmare din punct de vedere geometric f({A, B,
C})trebuie să fie o porţiune de curbă. Cum aceasta este comună
tuturor curbelor, rezultă practic că este vorba de un punct comun.
Voi da în continuare câteva exemple de probleme în care
această aserţiune poate fi observată, cât şi unele în care aparent
nu funcţionează, însă, atenţie, doar aparent.
Totuşi, înainte de aceasta, voi insista asupra aspectului
fundamental amintit iniţial, şi anume asupra sensului.
Propoziţia f(A, B, C) trebuie să fie cu o unică interpretare
geometrică, pe lângă faptul că e definită pe entităţi convenabile,
dintre care cea de bază este tripletul. Deci trebuie să fie univocă
atât din punct de vedere al liniei curbei în sine, cât şi ca orientare
a acesteia.
Noţiunea de orientare are multiple interpretări, de aceea este
bine să fie luată în sens literar, în ideea de univocitate.
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Univocitatea se aplică atât propoziţiei gramaticale în sine, cât şi
interpretării geometrice a acesteia.
Deci mereu trebuie să existe o orientare univocă, deci să
putem defini corect cel puţin o orientare univocă, perfect identică
pentru toate cele trei curbe, mai precis perfect analogă, pentru ca
să avem concurenţa curbelor.
Desigur, pentru a fi riguroşi, trebuie să stipulăm toate
condiţiile anterior expuse la teoria punctului de vedere, toate
sugerând echivalenţa perfectă între expresia logică f(A, B, C) şi
entitatea geometrică respectivă.
În cele din urmă, mă simt totuşi dator să mai insist asupra
unui aspect: cum putem fi siguri, logic vorbind, că o expresie de
tipul f({A, B, C}), valabilă în ambele sensuri ale tripletului, ori
într-un singur sens, nu este pur şi simplu o mulţime vidă?
În notaţiile expuse anterior în lucrare, avem că toate
entităţile de tipul {A, S1, {A, B, C}} au caracterul de argument,
inclus în sfera lor semantică. Dacă ne referim la intersecţia
psihologică a două dintre ele, şi anume cea în care doi observatori
îl gândesc pe al treilea, se obţine desigur un triplet analog, de
factură psihologică, iar funcţia aplicată acestuia are semnificaţia
curbei analoage primelor două. Dacă considerăm intersecţia
semantică, intersecţia se reduce la entităţi de tip {S1, {A, B, C}},
iar dacă facem intersecţia strict structurală, intersecţia se reduce
la mulţimea {A, B, C}. În acest din urmă caz, atunci când avem
deci curbe identice structural şi ca sens (orientare) în ambele
direcţii de observare ale tripletelor, semnificaţia funcţiei f({A, B,
C})este una structurală. Intersecţia va conţine calitatea de a fi
argument, precum şi calitatea concretă la care ne referim prin
intersecţia de tip structural, deci mulţimea {A, B, C}. Deci, funcţie
de nivelul intersecţional avut în vedere, obţinem mereu argumente
concrete, de un nivel ori de altul. Expresia f({A, B, C})are
semnificaţia unui element structural, inclus în toate curbele, care
la cazurile concrete cele mai simple este un punct.
Aspectul, asupra căruia am insistat mai înainte, se cere, încă,
puţin aprofundat.
227

Considerăm un triunghi ABC, cu notarea vârfurilor în sens
trigonometric, sens notat cu S1. Prin prisma acestui sens,
triunghiul poate fi privit în trei moduri, sub forma a trei triplete
ordonate (A, B, C), (B, C, A) şi (C, A, B). Deoarece toate trei au
caracterul de argumente ale funcţiei f ce generează cele trei curbe
analoge, rezultă că triunghiul ABC, în sensul S1, este el însuşi
argument. Deoarece dacă orice entitate privită din toate
perspectivele are o calitate, înseamnă că entitatea însăşi are
această calitate(caracteristică, trăsătură).
Acest lucru este echivalent cu faptul că {S1, {A, B, C}} este
argument.
Dacă ne referim la situaţiile în care curbele respective sunt
date de aceeaşi funcţie şi pe dreapta şi pe stânga, adică, de
exemplu f(A, B, C)=f(A, C, B), şi variantele analoge, avem situaţia
că toate tripletele posibile, construite pe baza mulţimii vârfurilor,
sunt argumente, deci au calitatea de a fi argumente. Cum aceste
triplete sunt toate modalităţile sub care mulţimea {A, B, C} poate fi
privită, rezultă că mulţimea însăşi are calitatea de a fi argument,
din aceleaşi considerente.
Deci mulţimea {A, B, C}, care înseamnă toate tripletele, deci
în termeni prescurtaţi, înseamnă “mai mult”, este argument al
unui punct (să zicem), deci argument a ceva ce înseamnă “mai
puţin”, decât curba generată de un triplet. Deci ne confruntăm cu
o situaţie aparent paradoxală în care “mai mult” reprezintă “mai
puţin”.
Mă opresc aici.
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30. 1. Problema nr. 1
(ipoteză, nevalabilă mereu)
vezi anexa 4
Cercurile de tip vârf, mijlocul bazei, simetricul vârfului faţă de
bază, sunt concurente.

Referindu-ne strict la ideea de orientare, celelalte fiind omise
aici, trebuie arătat că fiecare punct determinant al curbei este
rodul unei propoziţii - funcţie de tripletul orientat, propoziţie care
este aceeaşi pentru fiecare vârf al triunghiului şi, în plus,
propoziţiile în sine sunt orientate între ele, de asemenea într-un
unic mod, analog, pentru fiecare vârf. Asupra acestei discuţii ne
vom apleca în continuare.
Orientarea curbei este clară, avem de-a face cu un sens, o
orientare tipică, care începe în vârf, continuă spre mijlocul situat
pe bază, şi continuă la simetric, situat în exteriorul triunghiului.
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Deci, geometric vorbind, există o ordonare clară între
punctele caracteristice celor trei cercuri, orientare comună, mai
precis analogă, în toate cele trei cazuri.
Faptul că punctele A, M, A2, sunt fiecare rodul unor
propoziţii orientate, comune respectiv pentru cele trei vârfuri, îl
voi explica în continuare. Punctul A este dat de “A este un vârf.
”M este dat de “M este mijlocul lui BC. ”Aici trebuie insistat,
deoarece nu orice raport, privit ca număr constant, este cauza unei
propoziţii comune de triplet. Să justificăm acest lucru.
Pentru a arăta că M, N, P sunt roadele unei aceleiaşi
propoziţii, folosim faptul că M, N, P, sunt date de punctul G,
nefigurat pe desen, de intersecţie a medianelor. Deci fiecare
mediană se poate scrie ca o propoziţie identică de triplet, fiind
privită ca dreapta ce uneşte vârful, cu punctul G, şi taie baza
corespunzătoare. Deci, punctul G fiind comun, îl considerăm că
intră în structura propoziţiei f în sine, şi deci observăm că doar
tripletul se modifică. În mod analog, picioarele înălţimilor, sunt
rodul comun al ortocentrului H, şi deci sunt date de o propoziţie
comună pentru toate vârfurile, deşi argumentul – triplet se
modifică în mod corespunzător.
Un alt raport, în afară de 1:1, pe bază, de exemplu
AM/MB=1:2, nu este fi rodul unei propoziţii comune, deoarece ar
trebui ca cevienele de raportul respectiv să fie concurente. Cum
raportul este caracteristic strict cevienei, o altă propoziţie, de altă
natură, nu e justificat a căuta. Cum cevienele respective nu sunt
concurente, chestiunea este tranşată.
Aici mai intervine o discuţie, foarte importantă. Mai trebuie
arătat că asocierea mediană cu înălţime este o unică propoziţie,
care este de fapt o funcţie pe tripletul ordonat, în situaţia în care în
problemă intervine şi simetricul vârfului faţă de bază.
Referindu-ne de exemplu la C2, acesta se scrie ca propoziţie de
vârfuri, ca fiind intersecţia cercului de rază AC şi centru A, cu
cercul de rază BC şi centru B. Toate simetricele respective sunt
rodul unei aceleiaşi propoziţii, dar de argumente analoge. Se
poate vedea relativ simplu că această curbă dată de P şi C2, de
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exemplu, este o funcţie pe triplet, clar orientată spaţial, P
depinzând de( BA), iar C2 de( AC), asta pe partea dreaptă, şi
respectiv, pe stânga, P depinzând de (AB), şi C2 de (BC). Per
ansamblu, curba este o funcţie de segmentul neorientat AB care
generează P, şi de intersecţia externă a segmentelor orientate (AC)
cu (BC).
Această entitate argument poate fi scrisă ca f((BA)  (AB))-- reprezentând punctul P, reunită cu g((AC))  g((BC))--reprezentând punctul C2. Această ultimă expresie este egală cu
g((AC)  (BC)), conform părţii de logică dinainte. Funcţia f
reprezintă mijlocul, sau mai profund simetricul inversat al
triunghiului, iar funcţia g reprezintă simetricul normal al
triunghiului, relativ la baza AB. Făcând operaţii conform părţii de
logică, curba se scrie ca (f(BA)  g(AC))  (f(AB)  g(BC)).
Fiecare din cele două paranteze intersectate mai sus este o
propoziţie orientată ce depinde de un triplet, deci curba se scrie
ca o intersecţie de două propoziţii care depind de triplete .
Propoziţiile respective sunt identice, notate cu h, deoarece în
constituenţa lor intervin f şi g, de o manieră identică. Deci curba
este egală cu h(BAC)intersectat cu h(ABC), adică, după
explicitarea ca mulţimi a tripletelor, h(C, {AB}, {ABC}), deci h(C,
{AB}), care este o funcţie de argument convenabil, generator de
concurenţă prin metodele deja amintite.
Curbele sunt bine orientate, orientarea de la vârful
triunghiului la bază, prin interiorul triunghiului, şi sunt funcţii
logice de argumente convenabile, generatoare de concurenţă.
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30. 2. Problema nr. 2
Cercurile de tip: punctele bazei, simetricul vârfului faţă de
mijlocul bazei, sunt concurente.

A

start

B

M

stop

C

Simetricele respective sunt rodul ideii
de mediană, şi doar a ei, iar ordonarea
cercurilor este de tip dublă ordonare,
ca pe figura din stânga, avem pe de o
parte o ramură stângă şi una dreaptă, şi
pe de altă parte, un început şi un sfârşit
pentru fiecare ramură. Deci mediana
orientează geometric foarte bine,
întreaga curbă. Este posibil a se găsi şi
alte orientări, dar am dat un exemplu.
Punctele A1, B1, C1 sunt, din punct de
vedere logic, compunerea funcţiei
mediană cu ea însăşi, dar deşi m-am
jucat cu subiectul mai demult, încă nu lam tranşat complet.
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Alte cazuri, cum ar fi problema nr. 1, în care apare o
bisectoare în loc de înălţime, de exemplu, nu dau concurenţă, din
considerente legate de sens, tratate parţial în anexele de la
sfârşitul lucrării.
Subiectul acesta poate fi mult aprofundat, nu l-am clarificat
încă pe deplin, dar din câte am observat până în prezent, cam aşa
se prezintă.
Totuşi mai spun că mediana în sine are un sens pe dreapta şi
unul pe stânga, care coincid în fond. Sensul pe dreapta orientează
ramura dreaptă a cercului, iar cel pe stânga ramura stângă.
Astfel, pentru ca cercul să fie bine orientat, trebuie să fie generat
de propoziţii analoge ca structură şi ca sens, atât pe dreapta, cât şi
pe stânga. Studiul sensului este în sine o problemă, am stat pe ea şi
înţeles parţial, la începutul tentativei de a scrie cartea, de fapt cu
asta am început, dar nu doresc să complic şi mai mult lucrarea, şi
oricum nu e un subiect, cum am spus, pe deplin elucidat. Dar simt
perfect că aşa stau treburile.
Probleme cu caracter didactic
(ipoteze de studiu)
Să se studieze folosind ideea de sens, următoarele probleme,
urmărind dacă este necesar şi celelalte condiţii expuse în carte:
1. Cercurile de tip vârf, piciorul înălţimii simetricele vârfului
faţă de mijloacele bazei, sunt concurente.
2. De ce cercurile de tip vârf, piciorul înălţimii, simetricul
vârfului faţă de piciorul bisectoarei, nu sunt concurente?
3. De ce cercurile de tip vârf, piciorul înălţimii mijlocul
bazei, nu sunt concurente?
4. Cercurile de tip vârfurile bazei, simetricul vârfului faţă de
bază sunt concurente.
5. Cercurile obţinute din vârfurile bazei şi vârful triunghiului
echilateral construit exterior pe bază sunt concurente.
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6. De ce problema de mai sus, cu triunghiuri echilaterale
construite interior, generează cercuri neconcurente?
7. De ce liniile mijlocii într-un triunghi nu sunt
concurente?Mai precis de ce teoria punctului de vedere nu se
aplică în mod corect pentru o prezumtivă concurenţă a liniilor
mijlocii în triunghi?
8. Cercurile de tip vârfurile bazei, intersecţia cevienei din
vârf cu paralela dintr-un vârf al bazei, pentru paralele duse
într-un singur sens la baze, şi ceviene concurente, nu sunt la cazul
general, concurente. Cum explicaţi?
Compuneţi şi alte probleme pe aceleaşi principii. Verificaţi
concurenţa grafic, demonstraţi-o apoi logic. Reuşiţi mereu
demonstraţia geometrică? Există mai multe metode logice de
rezolvare? Voi explica în timp, pe măsura posibilităţilor, de ce
unele nu se realizează mereu.
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Cap. 31. O problemă interesantă
-ipoteză fructuoasă, nevalabilă mereu(vezi anexa 3)

Am văzut în capitolul precedent că raţionamentul de
concurenţă teoretic ar trebui să funcţioneze nu doar în cazul în
care curbele respective sunt funcţii analoage pe dreapta şi pe
stânga, ci şi în cazul particular în care avem curbe definite ca
funcţii pe triplet, numai pe o parte. Din această cauză a fost
necesară compunerea următoarei probleme, a cărei concurenţă
deşi pare că se realizează, totuşi nu s-a verificat în programele de
tip CAD pe care le-am avut la dispoziţie. Coordonatele punctului
ipotetic de intersecţie, prin mărirea desenului, se observa că sunt
de fapt trei puncte foarte apropiate. Însă, în desenele pe care
le-am făcut, atât coordonata x cât şi y apăreau ca având valoarea
întreagă comună, diferind doar la zecimale. Eu m-am întrebat pe
bună dreptate dacă aceste programe sunt într-adevăr foarte
precise în calcule, sau dacă nu cumva există concurenţă, dar ea
trebuie detectată în alt mod, mai precis. Eu nu am stabilit dacă
există concurenţă ori nu, de aceea evidenţiez problema, lăsând-o
în acest stadiu. Poate că cineva mă va lămuri dacă am sau nu
dreptate.
Se dă un triunghi–cadru şi se duc două seturi oarecare de
ceviene, generate de două puncte interioare triunghiului.
Cevienele unui set se intersectează exterior, în mod respectiv şi
într-un singur sens, cu cercurile de raze egale cu laturile nebaze
ale triunghiului. Se pune problema dacă cercurile determinate de
punctele următoare sunt concurente. Primul punct al cercului este
vârful triunghiului, al doilea punct este piciorul cevienei din al
doilea set, iar punctul al treilea este cel de intersecţie al cevienei
din primul set cu cercul de rază egală cu latura nebază a
triunghiului. Nu am introdus notaţii, deoarece îngreunau desenul.
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Pe desenul de mai sus este vorba de concurenţa cercurilor
trasate cu verde. Cevienele din primul set sunt trasate cu galben,
iar cele din al doilea set sunt trasate cu roşu.
În mod normal este clar că pe partea stângă avem propoziţii
analoage pentru punctele exterioare triunghiului. De asemenea,
punctele de pe baze, fiind generate de acelaşi punct interior
comun, trebuiesc considerate ca propoziţii analoage, punctul
comun constituindu-se într-o constantă. Acest lucru a fost
demonstrat în cadrul capitolului legat de teorema lui Ceva.
Ordonarea vârf, bază, exteriorul triunghiului este clară pentru
toate cele trei cercuri. Dacă am exprima logic fiecare cerc, acesta
ar fi un triplet orientat de puncte, de tipul (A, f(A, B, C), g(A, B,
C)). Intersecţia semantico structurală de factură psihologică între
entităţi orientate, se face în mod respectiv, între entităţi cu aceeaşi
semnificaţie semantică, deoarece cele cu semnificaţii semantice
diferite pur şi simplu nu se intersectează. Deci A se intersectează
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cu B generând pe C, f(A, B, C) se intersectează cu f(B, C, A),
generând f((C, A, B), iar g(A, B, C) se intersectează cu g(B, C, A),
generând g(C, A, B). În acest fel, două cercuri, intersectate
semantico –structural, îl generează pe al treilea, prin urmare
cercurile iniţiale au un punct comun prin care trece al treilea cerc.
Nu am încercat o abordare prin metode geometrice a acestei
probleme, poate cineva mai experimentat o va face.

Dacă trei cercuri sunt entităţi bine orientate ,
generate de trei puncte bine orientate spaţial , şi
fiecare dintre acestea fiind respectiv date de
aceeaşi funcţie cel puţin pe o parte , funcţie
definită pe triplet , atunci , respectând şi celelalte
condiţii , adică independenţa de reprezentantul
geometric ales , şi echivalenţa perfectă dintre
funcţia logică şi curba geometrică , cele trei
cercuri sunt concurente.

Concluzii
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Cap. 32. Chestiuni de final

Voi explica mai jos unele idei care se cer încă aprofundate.
1. De ce consider că în cazul reuniunii a două propoziţii sensul
intrat este egal cu sensul ieşit ?
Orice propoziţie din sfera semantică a unei reuniuni de propoziţii
fie face parte din prima sferă, fie dintr-a doua, fie este o propoziţie
interdisciplinară, formată din punerea cap la cap prin
complementaritate semantico structurală a unei propoziţii din
prima sferă, cu o propoziţie din sfera a doua. În primele două
cazuri este clar că informaţia ieşită face parte din cea intrată, iar
în cazul al doilea informaţia poate fi separată în două informaţii,
fiecare din ele făcând parte dintr-una din sferele reunite. Deci
nimic nou nu apare, în afară de ce a intrat. Este ca în cazul unei
reacţii chimice în care masa intrată în reacţie, de exemplu, este
egală cu masa ieşită. Masa este sens, dar sensul nu este masă.
Prin urmare principiul din chimie este un caz particular al celui de
logică. De asemenea, dacă ne referim la numărul de atomi intraţi,
acesta este egal cu numărul de atomi ieşiţi, din fiecare element.
Prin urmare, la orice nivel semantic ne-am referi, fie la cel atomic,
fie la cel pur masic, sensul intrat este egal cu sensul ieşit. O
negare a acestui principiu ar duce în fond la nevalabilitatea
demonstraţiilor prin echivalenţă.
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2. În ce sens putem considera ca fiind valabil principiul
dominoului?

Consider două funcţii f şi g, definite pe o aceeaşi mulţime A,
cu elemente de tip a, fiecare a având o substructură proprie, de un
tip oarecare. Se pune problema stabilirii condiţiilor în care f(a)
este egal cu g(a), deci a condiţiilor în care cele două funcţii se
intersectează într-un punct a, oarecare, din mulţimea mamă A.
Implicit, mereu în astfel de situaţii se presupune că a din
cadrul f(a) este identic cu a din cadrul g(a), atât cantitativ cât şi
calitativ, ca semnificaţie.
O egalitate de acest fel între f(a)şi g(a) înseamnă că, pe de o
parte, cantitatea asociată lui f(a) este identică cu cea asociată lui
g(a). Dar, pe de altă parte, mai înseamnă că f(a) are şi
semnificaţia, calitatea lui g(a), şi invers. Deci f(a)şi g(a) sunt
identice atât cantitativ, cât şi ca semnificaţie, sub raportul ambelor
semnificaţii, ale f(a) şi g(a).
Să luăm în considerare una dintre aceste semnificaţii, să
spunem S(f). Aceasta este o structură din cadrul vreunui sens
practic, în vreun plan oarecare de semnificaţie, fizic de exemplu.
Semnificaţia S(f) se constituie în imaginea preexistentă a
unui joc de puzzle semantic. S(f(a)) cuprinde în sine atât cantitatea
lui f(a), similară formelor geometrice ale jocului de puzzle, cât şi
semnificaţia în sine, similară desenului final al puzzle-ului.
Deci f(a) şi g(a) alcătuiesc o unică semnificaţie, puzzle-ul
S(f(a)). Deci f(a) este egal cu g(a) este egal cu S(f(a)). Dar,
conform părţii de logică, avem că dacă f(a) egal g(a), atunci
ambele sunt egale cu (f intersectat g)(a). Deci puzzle ul S(f(a)) este
generat de o idee comună între f şi g, care este tocmai intersecţia
semantică a f cu g. Deci există o funcţie h(a), care, în fond,
generează puzzle –ul respectiv. Dacă însă f şi g sunt disjuncte
semantic, o atare idee nu poate exista.
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3. Cum trebuie privită egalitatea a două funcţii reale de
argumente reale?
Y

f
f2

X1

X2

g

h3

g2

X3

X4

X5

X
X1

X2

X3

X4

X5

Fiecare valoare a funcţiei g de exemplu, trebuie privită în sine ca o
subpropoziţie, care spune, de exemplu, ”Se ia x2 şi se ridică cu y2
centimetri. ”În acest fel curbele f şi g nu sunt decât ideile comune,
reunionale, ale propoziţiilor individuale de forma celei prezentate.
Orientarea axei OX generează o orientare analogă a celor două curbe. În
acest fel, curba f se scrie ca o entitate perfect orientată, ca fiind egală cu
(…f1(x1)…, f2(x2)…, f3(x3)…, f4(x4)…, f5(x5)…) , iar curba g se scrie
tot ca o entitate orientată, (…g1(x1)…, g2(x2)…, g3(x3)…, g4(x4)…,
g5(x5)…) . Intersecţia lor într-un punct oarecare trebuie privită ca făcânduse conform ordinii. Deci dacă, de exemplu, f(x3) este egal cu g(x3),
înseamnă că, în acel punct, f şi g au o propoziţie comună, să zicem h3,
astfel că valoarea comună este generată tocmai de această propoziţie.
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4. De ce, în cazul teoremei lui Fermat, asociem expresiei S(y)D(x, z), ideea de sisteme izolate, iar expresiei T(x, y, z)ideea de
sisteme în colaborare?
S-a demonstrat că x, diferit de y, diferit de z, calitativ
vorbind, deci prin prisma unor mulţimi de elemente asociate. Pe de
altă parte s-a arătat că S este diferit calitativ de D, diferit calitativ
de T, în orice exprimare calitativă a elementelor asociate. Datorită
disjuncţiei clare între mulţimea simplelor şi cea a dublelor, am
arătat că diferenţei cantitative respective nu i se poate asocia un
sens nou din punct de vedere al operaţiilor cu mulţimi. Deci sensul
S-D este de fapt mulţimea abstractă formată din sensul simplelor şi
sensul dublelor, pur şi simplu puse unul lângă celălalt. Pe de altă
parte, în cazul triplelor din aceleaşi sisteme, şi anume (y),
respectiv (x, z), prin prisma aceluiaşi 3, se obţine un sens nou,
avem deci o interacţiune semantică între sisteme.
Recapitulând, avem două sensuri antagonice, deci disjuncte,
deci în negare totală, şi anume lipsa de interacţiune semantică
între sisteme, pe de o parte, în cazul S-D, iar pe de altă parte
interacţiune semantică clară, în cazul triplelor. Cele două sisteme
care interacţionează sunt (y, 3) respectiv(x, z, 3), sau mai simplu,
(y) respectiv(x, z), 3 fiind subînţeles în ambele sisteme. Lipsa de
interacţiune semantică este echivalentă cu sisteme în izolare
semantică relativă, iar interacţiunea semantică este echivalentă cu
sisteme în colaborare.
O disjuncţie ideatică, semantică la un anume nivel de
semnificaţie duce la disjuncţie semantică la orice alt nivel de
semnificaţie. Deci cele două funcţii de argument (x, y, z, 3), adică
pe de o parte S-D, iar pe de alta T, sunt disjuncte ideatic, deci nu
există nici un punct (x, y, z, 3) nedegenerat astfel ca egalitatea să
existe.
Dacă acest principiu al dominoului nu ar fi acceptat, ar
însemna că, până la urmă, dintr-un set de propoziţii, putem deduce
în mod corect atât propoziţia p cât şi negaţia sa, ceea ce e absurd.
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Sau încă, ar însemna ca un număr să conţină atât o
semnificaţie ideatică corectă, cât şi semnificaţia ideatică contrară,
din nou imposibil.
Adevărul nu e duplicitar niciodată.
Mai fac o observaţie interesantă. Avem egalitatea
tautologică
(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2

Reprezintă toate funcţiile
definite pe o mulţime cu două
elemente construite în mulţimea
cu a + b
elemente.

Reprezintă
funcţiile
definite pe o
mulţime cu
două
elemente în
mulţimea cu
a elemente.

Reprezintă
funcţiile
duble în
sistemul(a, b)
, deci care
iau valori
atât în
mulţimea a
cât şi în
mulţimea b ,
simultan.

Reprezintă
funcţiile
definite pe o
mulţime cu
două
elemente , cu
valori în
mulţimea cu
b elemente.

În această accepţiune putem scrie relaţia formală:
((a)  (b))^2 = (a)^2  (a, b)^2  (b)^2
unde prin a şi b se înţeleg mulţimi disjuncte cu a, respectiv b
elemente.
(a)^2
(b)^2

(a, b)^2

Reprezintă funcţiile
realizate de a şi b ,
”muncind” izolat.
Reprezintă funcţiile
realizate de a şi b , pe
baza aceleiaşi
“resurse” 2,
”muncind” în
colaborare.
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Prin a şi b se pot înţelege orice sisteme, de orice structură.
Dacă de exemplu punem în loc de (a) sistemul(y), şi în loc de b
sistemul (x, z), vom avea relaţia formală :

((y) şi (x, z))^3 = (y)^3 şi (x, z)^3 şi ((y), (x, z))^3

Totalitatea
funcţiilor ce se
obţin cu ajutorul
sistemelor (y) şi
(x, z), înţelese ca
sisteme, şi nu ca
elemente izolate.

Funcţiile
simple
obţinute cu
sistemul
(y).

Funcţiile
duble, obţinute
cu ajutorul
sistemului
(x,z).

Reprezintă munca
izolată a sistemelor
(y)şi (x, z) .

Funcţiile triple,
care iau valori
simultan în x,
y, şi z.

Reprezintă munca în
colaborare a
sistemelor (y)şi (x, z).

Deoarece izolarea şi colaborarea sunt ideatic
disjuncte, cardinalele asociate acestor două idei, de
argumente comune, nu pot fi egale.
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5. Asupra naturii punctelor de intersecţie în cazul cercurilor.

S-a văzut că, la modul general, două cercuri au în comun
două puncte. Totuşi, din punct de vedere strict logic, nu se
demonstra decât intersecţia punctului comun al celor trei cercuri.
Deoarece funcţiile pe triplet pot fi de mai multe feluri geometrice,
de exemplu pot fi drepte, care au doar un punct comun, rezultă că
în cazul problemelor cu cercuri, un punct este de natură logică, iar
cel de-al doilea, comun cercurilor luate două câte două, este de
natură geometrică. Este posibil ca trei cercuri să aibă două puncte
comune, iar în acest caz, cel de-al doilea punct comun va fi de
natură geometrică.
Intersecţia psihologică a tripletelor pune în evidenţă
argumentul punctului comun de natură logică, iar dacă dorim
demonstrarea existenţei a încă un punct comun, trebuie să
considerăm şi alte fenomene comune tripletelor, de factură
geometrică de exemplu. Totuşi intersecţia geometriei cu psihologia
poate fi luată în calcul şi în aceste cazuri.
Intersecţia absolută a două curbe va fi dată de intersecţia
semantică absolută a tripletelor, prin perspectiva funcţiei aplicate.
Acesta este un principiu teoretic pe care l-am justificat. La modul
concret, această intersecţie absolută se tratează de către
geometrie. Totuşi, uneori, este avantajos să privim geometria din
diverse perspective, de exemplu cea psihologică.
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Cap. 33. Concluzii

O idee fundamentală care se desprinde din această lucrare
este aceea că o propoziţie are mereu un caracter de structură
orientată.
Noi, prin schemele logice, le reprezentăm în plan, dar le
înţelegem semantic, percepând cu duhul nostru planurile de
semnificaţie, sensurile cuvintelor.
Am scris iniţial că ideile nu se pot reprezenta corect, în
întregime, plan ori spaţial. Aşa este, deoarece fiecare cuvânt are
propriul său plan semantic. De exemplu, subiectele sunt în planul
lor, predicatele în alt plan, ş. a. m. d. . Fiecare parte de vorbire
are propriul plan, fiecare nuanţă are un subplan, etc.
Din această cauză propoziţiile sunt transspaţiale, putând fi
percepute corect doar prin înţelegerea planurilor semantice.
Acesta este în fond un demers duhovnicesc, teologic, după
cum voi explica. Cu cât te curăţeşti de păcate şi iubeşti mai mult,
duhovniceşte vorbind, cu atât sufletul se purifică, mintea se
subţiază, şi pricepi mai bine sensurile ascunse ale ştiinţei,
teologiei, care altminteri ar părea extrem de complicate,
misterioase chiar.
Deoarece Iisus Hristos a dat o învăţătură de ordin moral, şi
deoarece El este alfa şi omega, începutul şi sfârşitul, este limpede
că această învăţătură se aplică şi la matematică, deoarece şi
aceasta este cuprinsă între alfa şi omega.
Prin urmare sensul ştiinţei este, în ultimă instanţă, unul
teologic, duhovnicesc.
Aşa cum propoziţiile se îmbină între ele semantico structural,
fiind în armonie şi mărturisindu-l, până la urmă, pe Dumnezeu cel
Treimic, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, aşa şi oamenii trebuie să fie
coezivi între ei prin dragoste şi să se închine lui Dumnezeu cu
smerenie, în Duh şi Adevăr.
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Deci dragostea este principiul fundamental al ştiinţei, iar noi
o percepem vizual ca armonie geometrică, sufleteşte ca bucurie a
creaţiei, ş. a. m. d..
Totul e dragoste, totul e bunătate, depinde însă de noi înşine
faptul de a releva, în lupta duhovnicească pe care o purtăm, acest
lucru.
Fondarea matematicii pe baza celor zece porunci poate fi
făcută concret, dar acest lucru este un demers mai complex,
interdisciplinar, care mai devreme sau mai târziu se va realiza .
Trebuie spus că, atâta timp cât noţiunile din matematică sunt
finite, exact cât definiţia lor şi atât, cele din ştiinţele naturii au un
sens mai profund, şi nu pot fi cuprinse logic decât până la un
punct.
De aceea, orice teorie ştiinţifică este valabilă doar până la
un anumit punct de vedere, câtă vreme învăţăturile credinţei
creştine sunt valabile până la orice nivel, deci pentru orice grad de
aprofundare a lor.
Aceasta este consecinţa faptului că au fost emise de
Dumnezeu, de la Tatăl, prin Fiul şi în Sf. Duh.
Deci o învăţătură este de la Dumnezeu dacă şi numai dacă
este valabilă la modul absolut, fireşte, într-o interpretare corectă a
ei.
Religia creştină, deşi are multe aspecte logice, deşi nu
contrazice logica, o depăşeşte, totuşi. De aceea religia nu poate fi
demonstrată logic, dar logica însăşi o mărturiseşte.
Întreaga Creaţie Îl mărturiseşte pe Dumnezeu, deşi nu Îl
poate dovedi.
Fără îndoială, adevărul dogmatic se află în credinţa
ortodoxă, însă acest lucru, important fiind, nu trebuie să ducă la
dezbinare între creştini.
Noi trebuie să realizăm o unitate între inimile oamenilor,
chiar dacă intelectual suntem foarte diferiţi.
Nici într-un caz Dumnezeu nu ne va certa că nu ştim atâta
ştiinţă ca şi El, dar dacă nu ne vom iubi şi ajuta între noi, o va
face.
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Porunca de a-L iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele, cea mai
mare dintre porunci, realizează, în fond, unificarea întregului
neam creştinesc, şi, zic eu, a întregii omeniri, fiind scrisă, mai mult
sau mai puţin alterat, şi în inimile celor nebotezaţi.
Orice om normal gândeşte frumos, pozitiv, este optimist,
vesel, exuberant, generos, nu e complexat, L-a găsit pe Dumnezeu
în inima lui.
Chiar dacă avem supărări, nu trebuie să deznădăjduim, ci să
credem în continuare în puterea Binelui.
Biserica, ca trup tainic al lui Hristos, deşi ar părea că e
alcătuită doar din creştinii “cu acte în regulă”, având în vedere
caracterul de multe ori proniator al lui Dumnezeu, ar putea fi mult
mai largă decât ne închipuim, vezi cazul Mariei Egipteanca, care
s-a împărtăşit spre sfârşitul vieţii sale, nefiind botezată normal,
dar primind botezul Duhului Sfânt, botezul nevoinţei.
Pe de altă parte, chiar dacă suntem creştini botezaţi, să ne
gândim dacă nu cumva faptele noastre de ruşine ne scot din
această categorie, deşi nu acceptăm acest lucru.
Lupta cu răul este un joc de şah al lui Dumnezeu, care se
foloseşte de toate piesele, la fel şi adversarul rău al acestuia. Cei
care se vor mântui, sunt cei care, prin voia lui Dumnezeu şi efortul
lor personal, vor reuşi să câştige această luptă.
Orice om care face fapte bune intră sub oblăduirea divină,
iar cei care refuză dragostea, deşi nu sunt niciodată părăsiţi de
Dumnezeu, au de suferit de pe urma acestui lucru. Dragostea din
inimile oamenilor este esenţa fericirii, şi nu banii, gloria şi alte
lucruri trecătoare.
Sensul unui om este transştiinţific. Deci sensul unui om nu se
poate reduce, logic vorbind, la un număr. Încercarea de control
numeric a societăţii şi economiei, două sisteme în care intervine
omul este greşită, atât duhovniceşte cât şi ştiinţific.
Fireşte, legi trebuie să existe, dar societatea trebuie lăsată să
funcţioneze liber, de la sine, favorizând prin legi binele, şi
amendând ferm, dar şi cu blândeţe şi educaţie, răul.
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Milostenia şi ajutorul interuman, benevole, pot rezolva multe
din problemele din zilele noastre.
O societate controlată ştiinţific este o idee extrem de gravă,
maladivă, patologică, fiind ultima încercare a materialismului
dialectic, camuflat sub diverse forme şi în diverse sisteme.
Singurul care poate exercita acest control este Dumnezeu,
dar El a decis să ne lase liberi, cel puţin în bine. Căci, deşi ni se
pare uneori că răul este atotputernic, puterea lui este totuşi
limitată de voinţa divină.
Lupta nu se dă cu un sistem sau altul, cu un om sau altul, ci
cu răul însuşi, care acţionează de multe ori prin noi înşine.
Frecventarea Bisericii, spovedania, rugăciunea şi postul,
precum şi toate celelalte aspecte ale vieţuirii creştineşti pot
rezolva repede de tot problemele care există.
Dar trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, fără să aşteptăm
disperarea. S-a spus totuşi că acest lucru nu e posibil. Cine ştie?
Să încercăm!
Se vorbeşte mereu de legi stricte, de critici vehemente, pentru
a înlătura răul şi corupţia. Nimic mai stupid. Acest lucru se poate
face doar prin efort ascetic individual, în concordanţă cu
învăţătura lui Hristos şi a Sf. Părinţi şi sub oblăduirea Bisericii.
Deci să ne vedem în primul rând de greşelile noastre, mai
mult decât a le vedea pe ale aproapelui.
În acelaşi timp, tot o idee falsă este şi aceea de a aştepta
până să ajungi o somitate, pentru a vorbi. Nu e bine aşa, ci trebuie
acţionat individual, de pe orice poziţie, având ca arme rugăciunea
şi cuvântul, pentru corectarea ta în primul rând, dar şi a
aproapelui.
Pe de altă parte, strângând rândurile prin dragoste şi
educaţie, chiar în jurul celor care ne conduc, social şi
duhovniceşte, chiar dacă aceştia nu fac mereu lucruri bune, din
diverse motive, acţionăm constructiv şi îi vindecăm şi pe ei, aşa
cum mulţi dintre ei încearcă să ne vindece pe noi.
Nu cearta, nu dezbinarea, nu ura, sunt soluţia.
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Biserica este fondată pe stânca numită Iisus Hristos, şi ştim
de la El Însuşi că porţile iadului nu o vor birui.
Una din consecinţele filosofice ale teoriei logico-geometrice
din această carte este zicala din popor “Cine se-aseamănă,
se-adună. ”Acest lucru se observă în multe domenii, aşa cum se
întâlnesc mirele cu mireasa, profesorul cu elevul, duhovnicul cu
ucenicul, etc. Se observă că este valabilă şi în geometrie. Deci
poporul român ştia teoria mea din timpuri străvechi…
De aceea, rog respectuos România Profundă să iasă din
adormire şi să urce la suprafaţă, din apele ei adânci. Altfel nu cred
că timpul va mai avea răbdare…
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Încheiere

Datorez această carte în primul rând lui Dumnezeu, care mia dat sănătate şi care m-a inspirat, cred, în tot ce am încercat să
fac.
Altminteri am scris-o “singur împotriva tuturor” şi cred că
am reuşit astfel să închid un cerc, începând cu şcoala generală,
liceul de matematică –fizică, facultatea de silvicultură, şi, în final,
colegiul de tehnică dentară.
Sprijinul concret l-am primit de la Biserica ortodoxă, cu
duhovnicii ei încercaţi, preoţi de mir şi monahi, care s-au rugat
pentru mine, în frunte cu bunul meu duhovnic de la Sfânta
Mânăstire Rohia.
Mulţumesc de asemenea tuturor profesorilor mei cei buni, în
frunte cu Învăţătoarea mea, deoarece au pus tot sufletul lor în
procesul de predare .
Mulţumiri deosebite adresez şi celor veniţi la urmă, dar care
s-au dovedit a fi printre primii, acei medici şi profesori de la
tehnică dentară, care, spre deosebire de alţii cu marcă mai înaltă,
chiar au putut comunica cu mine fără ranchiună, şi să îmi
răspundă la întrebările extrem de incomode pe care am obiceiul să
le pun.
Celor răi, căci au existat şi dintre aceştia, le spun că îi iert,
şi că oricum, au reuşit totuşi să mă înveţe cum nu trebuie să se
comporte un om.
Un alt sprijin care s-a manifestat mereu, de la origini şi până
în prezent, este cel al familiei mele, bunicii, adormiţi toţi, părinţii
şi fratele meu, pe care i-am stresat continuu cu cartea mea,
neglijând astfel serviciul. Le mulţumesc pentru sprijinul moral şi
material, şi pentru că m-au suportat aşa dificil cum sunt eu.
Tot mult bine mi-au făcut rudele mele, care m-au acceptat şi
încurajat, pe cât au putut.
De asemenea trimit un gând de simpatie foştilor mei colegi,
din toate instituţiile de învăţământ, şi celor mai tineri de la tehnică
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dentară, cu care am încrucişat spadele prieteniei intelectuale, şi
care m-au făcut să mă simt din nou asemenea lor.
Deşi spre sfârşit, nu în cele din urmă, mulţumesc angajaţilor
de la cabinetul nostru de stomatologie, care m-au înţeles în
demersul meu de a scrie o carte, deşi de multe ori nu le dădeam
ajutorul cuvenit.
Bucuria de bază a vieţii mele, singura direcţie în care am
investit, sunt cărţile mele, multe româneşti, în special duhovniceşti,
dar la fel de multe în engleză şi franceză, pe diverse ştiinţe, printre
care şi matematica. Pe acestea din urmă le-am cumpărat de pe
Internet, stârnind mereu apelativul de bibliofil vicios. Deci pentru
că iubesc cărţile şi deci Înţelepciunea, am fost aspru criticat de
mulţi cunoscuţi ai mei, într-o oarecare măsură şi cu temei. Însă eu,
fiind şi şahist amator, gândesc uneori destul de departe. . .
Acelora care le-au scris şi acelora care le vând, noi sau
vechi, le mulţumesc că încă mai există. E o floare de bunătate
într-un deşert arid.
În altă ordine de idei, nu doresc, deoarece am menţionat
numele lui A. Wiles, a se crede că mă pot compara în vreun fel cu
un profesionist de asemenea talie. Nu am vrut să fiu maliţios în
comentarii, ci doar să subliniez că atât profesionistul cât şi
amatorul au arme specifice. Eu am venit cu ingeniozitatea, şi ceva
cred că tot voi fi reuşit.
Toate bune, Doamne Ajută!
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Avertisment
Dragă cercetătorule întru matematică, dacă şi tu ai avut idei
asemănătoare şi eu, fără să vreau, am ajuns cumva la final
înaintea ta, dărâmându-ţi astfel, în mod aparent, castelul, nu te
îngrijora prea tare.
Ştiinţa aici pe pământ este fără de sfârşit, ştim asta din
religie. Ştiinţa se sfârşeşte totuşi doar dacă ai reuşit să ajungi la
dragostea adevărată, dragostea de Dumnezeu. Aceasta nu este o
metaforă, ci un fapt riguros exact. La o asemenea performanţă nu
am ajuns nici eu, aici ajung doar marii asceţi ai Bisericii.
Aşa că, dacă simţi că totul a fost inutil, stai liniştit, este doar
o iluzie datorată oboselii acumulate.
Ia o pauză, plimbă-te prin natură câteva zile, uită-te în ochii
unei fete frumoase şi laud-o puţin, şi, în scurt timp, totul va trece.
Castelele bine clădite nu se dărâmă. Mincinosul va încerca
totuşi să te convingă contrariul, dar nu te lăsa. Este vorba de
simptomele aşa numitei acedii, sau pe româneşte, lacebonita (la ce
bun).
În timpul scrierii acestei cărţi, mie mi s-a dărâmat castelul,
doar aparent, de mai multe ori. Dar am revizuit, am gândit, m-am
odihnit, am lucrat şi fizic, am făcut sport, am mers la Biserică, şi
până la urmă toate au devenit clare.
Odihna este cred eu, ceea ce lipseşte matematicienilor de azi.
În loc să te oboseşti ca un salahor, dând cu capul în toate zidurile
de nepătruns, mai bine găseşti ideea fină care găureşte sau
ocoleşte zidul, iar aceasta nu se poate găsi decât cu pauze lungi şi
dese, combinate cu o viaţă ordonată, obligatoriu şi cu mers la
Biserică.
Desigur zic acestea pentru cei prea harnici, şi nici într-un
caz chiulangiilor. Dar uneori vorbele acestora, fiind din exteriorul
celor harnici, pot avea dreptate în ce-i priveşte pe aceştia din
urmă.
Să citeşti atent ce am scris aici, şi să mă asculţi.
Doamne Ajută!
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ANEXA 1
Precizări asupra unor tipuri de sens
Deşi în momentul scrierii cărţii am avut o oarecare confuzie
în ce priveşte sensul curbelor geometrice, pe baza studierii unor
cazuri particulare, printre care şi cele date în problemele cu
caracter pedagogic amintite anterior, şi pe baza extrapolării unor
procedee clasice din matematică, am ajuns la o clarificare parţială
în ce priveşte noţiunea susnumită.
Voi trata pe rând, în măsura în care voi putea, unele
probleme particulare, şi voi explica tipurile de sens pe curbe, care
apar în mod frecvent.
Insist întâi pe o idee particulară, că, de exemplu, trei puncte
ale unui cerc orientat trebuie să fie ele însele orientate între ele, de
exemplu prin perspectivă strict geometrică, şi încă, fiecare punct
să fie rodul unei propoziţii care este ea însăşi bine orientată.
Aceste lucruri sunt ceva mai subtile, deci le voi trata în detaliu.
Să luăm întâi de toate cazul problemei nr.1, din capitolul
aferent, pe care vom încerca să-l înţelegem.
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Privind de exemplu punctul M, acesta este echivalent cu
entitatea pe care, cu ajutorul triunghiului cadru, o generează,
adică este echivalent cu mediana AM. Cum mediana este în mod
evident bine orientată, de la vârf la bază, rezultă că punctul M
trebuie considerat ca fiind bine orientat.
Acum, privindu-l pe A2, trebuie să arătăm că şi acesta este
bine orientat. A2 este dat de combinarea spaţială a ideii de
înălţime cu ea însăşi, deoarece se obţine prin simetrizarea firească
a vârfului A faţă de bază. Deci A2 este rodul ideii de înălţime şi
doar a ei însăşi. Din acest motiv, entitatea geometrică echivalentă
cu A2, care este tocmai cercul ce trece prin B, C şi A2, este bine
orientată de dreapta AA2. Orientarea este cea de tip dublă
orientare pe care am explicat-o uşor la problema nr.2, anterior.
Prin urmare şi punctul A2, echivalent cu cercul, trebuie considerat
ca fiind bine orientat.
Punctul A, vârful triunghiului, trebuie considerat ca fiind un
observator, deci este implicit un om, care gândeşte corect, simte
corect, deci este bine orientat. Este în fond începutul gândului –
cerc, care trece prin A, M, A2.
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Orientarea geometrică între A ,M ,şi A2 este clară, deci, aşa
cum ne-am propus, am arătat că, în cazul acestei probleme, cercul
este o entitate bine orientată, de entităţi –puncte, bine orientate.
În mod analog se pot trata şi alte probleme, dacă voi avea
timp,voi mai aprofunda subiectul.
Deci am pus în evidenţă orientarea de tip geometric, precum
şi orientarea după o unică idee-dreaptă –de- orientare.
Menţionez în treacăt că cercurile de tip vârf al triunghiului,
piciorul înălţimii, piciorul medianei, nu sunt orientate, deci nu se
poate demonstra că ar fi concurente. În acest caz, fiecare punct de
pe bază este rodul unei unice idei, deci este bine orientat, dar
orientarea geometrică între punctele bazei nu este posibilă,
deoarece nu avem nici un criteriu pentru a-l considera pe unul ca
fiind primul, iar pe celălalt ca fiind al doilea.
Subiectul rămâne, deci, deschis la noi completări.
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ANEXA 2
Exemplu de funcţie definită pe entităţi neechivalente
cu tripletul

Am scris anterior că raportul unghiurilor nu este o funcţie pe
triplet, şi că din acest motiv teorema lui Ceva, care prezumtiv ar
trebui să se realizeze folosind aceste raporturi, nu are loc. De ce
se poate spune acest lucru?
Aşa cum raportul segmentelor este o funcţie aplicată unui
segment iniţial, pentru a fixa pe acesta un punct de raport orientat
dat, aşa şi raportul unghiurilor, ele însele, reprezintă o funcţie
care fixează poziţia unei drepte de tip ceviană, faţă de laturile ce
pornesc din acelaşi vârf. Deci raportul unghiurilor, aplicat unei
entităţi de tip {{A,B},{A,C}}, generează ceviana respectivă.
Însă, aşa cum s-a demonstrat deja, această determinare este
diferită cantitativ şi calitativ de determinarea de tip raport de
segmente pe bază, aceasta din urmă putând fi considerată o
funcţie pe triplet.
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ANEXA 3
Din nou despre sens. Clarificarea “Problemei
interesante” (Cap.31, pag. 236)
Voi limpezi în rândurile care urmează o idee care a apărut în
capitolul 31, aceea de “aproape concurenţă”. Am spus la
momentul respectiv că suspectez o eroare de software, ca
explicaţie pentru faptul că nu se observa o concurenţă strictă între
cercurile verzi. În realitate, acest fapt se datorează ideii centrale a
teoriei mele, şi anume noţiunii de sens, privit ca orientare a
curbelor.
Reiau o idee apărută şi în anexa 1, potrivit căreia, pentru a fi
concurente, curbele trebuie să fie date de o mulţime perfect
orientată, de puncte perfect orientate. Deci trebuie ca respectivele
curbe să fie ele însele, dar şi privite ca propoziţii, bine orientate.
În unele desene lipsa orientării nu se observă uşor, trebuind o
mărire a imaginii.
Aceasta este cauza principală a erorii din capitolul 31, dar
care, prin studiul pe care l-a generat, s-a dovedit a fi o eroare
fructuoasă.
Voi relua desenul din capitolul respectiv, plus un desen mărit
care detaliază problema de orientare apărută.
Se vede că cercul verde care generează problema taie latura
din dreapta încă într-un punct, după ce porneşte din vârful
triunghiului.
Celelalte cercuri, se poate intui pe desen, taie şi ele bazele
triunghiului, însă înainte de a porni din vârf. Această diferenţă în
ordinea punctelor prin care trec cercurile este semnificativă,
deoarece triunghiul cadru este semnificativ. Cu alte cuvinte, cercul
verde cu pricina stabileşte o ordine între două puncte de pe două
baze diferite, şi anume de pe interioarele bazelor respective. El
spune că baza din dreapta este înaintea bazei din stânga. Or, două
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puncte de pe baze nu este legitim a fi orientate de către nici un
observator, deoarece nu există argumente valabile pentru o astfel
de orientare. Este ca şi cum ai face distincţie între un interes
personal şi interesul altuia, este deci o dovadă de egoism. Porunca
creştinească este să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi, deci să
nu faci distincţie între interesul tău şi cel al aproapelui. Deci
egoismul în geometrie se penalizează prin lipsa completă a
concurenţei, având cazuri de aproape–concurenţă, dar şi de
neconcurenţă flagrantă. Deci problema aceasta nu este tocmai
exactă. Voi aprofunda subiectul pe viitor.

Curbele din geometrie sunt ca vieţile oamenilor sau precum
gândurile acestora. Dacă vieţile ne sunt bine, corect orientate,
adică gândurile noastre sunt bine orientate, iar faptele bune, deci
din nou perfect orientate, se poate spune că, pe de o parte, ne vom
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întâlni cu alţi oameni care au aceleaşi trăsături, în timpul vieţii,
iar dacă vom practica cu credinţă învăţăturile Mântuitorului Iisus
Hristos, până la urmă îl vom întâlni pe Dumnezeu.
Deci poruncile creştine sunt, aşa cum spun duhovnicii, ca o
scară care din treaptă în treaptă ne ajută să urcăm spre Acesta.
Apofatismul lui Dumnezeu este motivul pentru care El nu
poate fi concret demonstrat de ştiinţă, în ciuda faptului că unii
încearcă să-i găsească particulele componente...
Atât poruncile creştine, cât şi Dumnezeu, nu sunt din planul
lumii acesteia, ci dintr-un altul, duhovnicesc. Însă, pentru ca
oamenii să-l înţeleagă pe Creator, Acesta a făcut ca întreaga
ştiinţă să concorde prin analogie, cu planurile superioare, deşi,
repet, o demonstraţie a ideilor creştineşti nu se poate da.
Cea mai bună carte de teologie este în fond Natura însăşi,
deoarece raţionând cu dreaptă socotinţă pornind de la natură,
descoperi până la urmă, teologia. Însă, ca să fim cinstiţi, cheia
înţelegerii naturii însăşi este tocmai teologia.
Şi atunci cum stau lucrurile, cum poate fi rezolvată această
ultimă paradigmă? Situaţia seamănă cu construirea unui pod,
peste un fluviu. Pe de o parte Dumnezeu îi învaţă pe oameni şi se
apropie de ei, pe de altă parte oamenii, cu cunoştinţele lor,
construiesc podul spre Cel Negrăit. Dacă oamenii construiesc cât
de cât corect, şi asta este în funcţie şi de liberul lor arbitru, cele
două punţi se întâlnesc.
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ANEXA 4
Explicaţia unor probleme aparent contradictorii
Se dă un triunghi ca pe figură, care va fi simetrizat în raport cu laturile sale.
Pe figură este triunghiul obtuzunghic cu laturi albastră, verde şi roşie. Am
observat pe desen că cercurile de tip vârf al triunghiului, mijlocul bazei şi
simetricul vârfului faţă de bază nu sunt concurente, în timp ce cercurile de tip
vârfurile bazei şi simetricul vârfului faţă de bază sunt concurente. Acest fapt
poate părea contradictoriu, să-l explicăm.

Cercurile neconcurente sunt cele trasate cu magenta. Cercurile
concurente sunt trasate cu verde, roşu, respectiv albastru. Se observă,
aşa cum s-a văzut în anexa 3, că ordinea de tip vârf al bazei, bază,
exteriorul bazei, deşi aparent este corectă, induce o ordine
nejustificată între punctele bazelor, vezi cazul cercului magenta
mijlociu, în care baza verde este înaintea bazei roşii. Orientarea
acestor cercuri magenta este de tip ”ordine între puncte” prin urmare
are relevanţă în ce ordine taie bazele.
Cercurile exterioare date de cele trei simetrice ale triunghiului iniţial
sunt, aşa cum s-a arătat în alte ocazii, perfect orientate de înălţimile
triunghiului, deoarece punctele externe caracteristice sunt
echivalente cu înălţimile. Se vede că fiecare înălţime taie cercul
corespunzător, iar înălţimile, ele însele, sunt bine orientate, de la vârf
la bază.
Prin urmare, neavând în acest caz o ordonare de tip ordine de puncte,
ci una de tip “stânga–dreapta relativ la o entitate bine orientată”, se
poate spune că cele trei cercuri externe sunt bine orientate. Fiind
analoge şi funcţii pe triplet, ele sunt concurente. Prin urmare, buna
orientare trebuie să fie de aşa natură încât să nu inducă şi o altă
orientare nejustificată ori contrară.
Totuşi, aşa cum am mai spus, problemele de acest tip mai trebuie
studiate.
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Voi da acum o interpretare din viaţa de zi cu zi a acestei teorii.Faptul că se
generează o ordine arbitrară între elemente care nu pot fi ordonate, l-am
interpretat. Este vorba de noi toţi care, deşi încercăm să trăim virtuos, totuşi
suntem egoişti, punând interesele noastre înaintea aproapelui, sau chiar şi invers,se
întâmplă şi aşa.
De ce este posibilă şi corectă o ordine de tip dubla orientare, văzută anterior. Cum
interpretăm acest lucru?
Este vorba de o orientare relativă la o entitate bine orientată. Un caz mai uşor de
urmărit, şi care nu vexează prea multă lume, este cel al tinerilor sportivi, care
obţin performanţe. Deşi unii sunt încă copii, deci nu ştiu ei multă teorie, totuşi,
ascultând de antrenor, care este entitatea bine orientată, ei ajung la concurenţa cu
performanţa. Sportivii tineri nu pot stabili ei înşişi o ierarhizare a valorilor din
jurul lor, decât într-un mod arbitrar, potrivit judecăţii lor de moment. Dar ei nu-şi
pun această problemă, ci pur şi simplu se lasă orientaţi, au încredere în cei mai cu
experienţă, şi obţin rezultate pe măsură. Aşa cum cercurile concurente din
problema noastră sunt potenţial orientabile prin prisma ordinii între puncte, dar
într-un alt context, deci într-o altă problemă, aşa şi fiecare om este potenţial
orientabil. Dar prin prisma unei concurenţe, a unui obiectiv anume, din
considerente practice, e bine ca oamenii să meargă şi pe principiul ascultării,
deoarece rezultatele bune nu vor întârzia să apară.
Revenind la geometrie, când vorbim de funcţia logică f(A,B,C), vorbim implicit de
o propoziţie bine orientată. Este situaţia ideală, valabilă doar în planul logic. În
planul geometric, deci practic, nu totdeauna această orientare corectă se
realizează. Probabil că în formulele analitice aferente, în ipoteza unei încercări de
cuantificare a fenomenelor, vor apărea mici diferenţe, deci nu vor fi formule
ANEXA
perfect analoge. Dar această ultimă
chestiune 5
nu am aprofundat-o deloc.
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ANEXA 5
O aplicaţie a condiţiei de impuls - problema simetricelor faţă
de piciorul bisectoarei. O altă problemă interesantă pe
acelaşi principiu. Concluzii filosofico-duhovniceşti

Una dintre problemele cărora iniţial nu le găsisem explicaţie
este cea care infirmă că cercurile determinate de simetricele
vârfurilor faţă de picioarele bisectoarelor ar fi concurente. Este
vorba aici atât despre cercurile construite cu punctele bazelor, cât
şi de cercuri care ar trece, de pildă prin vârf, mijloc de bază,
respectiv simetricele respective. Acest lucru aparent ne
contrariază, deoarece problema pare identică cu cea referitoare la
simetricele pe înălţimi ori mediane. Totuşi lucrurile nu sunt
analoge, şi voi explica de ce.
Voi emite o aserţiune, şi anume că orice punct susceptibil a
se folosi într-o problemă de concurenţă trebuie să fie generat de
două curbe –gânduri bine orientate a doi observatori diferiţi, şi nu
este legitim a se folosi puncte determinate de două gânduri ale
aceluiaşi observator, şi nici de un gând al unui observator
intersectat cu un altul care este plasat ca poziţie pe acelaşi gând al
observatorului iniţial.
Interpretarea din planul logic este că, pentru a avea puncte
bine orientate, deci care să fie valabile logic, nu avem voie să
afirmăm ceva despre ceea ce noi înşine am afirmat. Totdeauna
orice afirmaţie nu este adevărată decât dacă se confirmă din două
surse diferite. Este exact condiţia de impuls, conform căreia o
afirmaţie nu poate zice nimic despre afirmaţia însăşi, şi un
observator izolat, fără nici un contact cu exteriorul nu este legitim
şi nici nu poate să afirme ceva corect.
În plan duhovnicesc întâlnim acelaşi principiu al ascultării
de cineva exterior ţie, care afirmă lucruri corecte. Ori încă, aşa
cum am mai spus, principiul biblic potrivit orice afirmaţie trebuie
confirmată de doi sau trei martori.
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În geometrie am distins până în prezent următoarele
categorii de curbe –gânduri:
Întâi cele date de o ordine clară între puncte caracteristice,
care determină geometric curba. Aceste curbe nu trebuie să
conţină, pentru a fi folosite în concurenţe, orientări nelegitime ori
contradictorii orientării iniţiale stabilite.
Apoi există curbele –gânduri care au o dublă orientare,
relativ la curbele de tipul întâi. Aceste curbe secunde nu stabilesc
o ordine între alte puncte, ele doar ascultă de curbele orientate de
primul tip.
A treia categorie de curbe o constituie cele de tip gând
circular, de tipul cerc de centru un observator oarecare, deci un
vârf al bazei, şi rază un element al triunghiului cadru, de exemplu
o latură. Aceste curbe terţe din nou nu stabilesc o ordine între
puncte, nu acesta este rolul lor, nu sunt orientate din punct de
vedere al unei direcţii, ci stabilesc o distanţă constantă faţă de un
centru dat .Au rol constructiv şi li se poate atribui un sens.
Simetricul vârfului faţă de piciorul bisectoarei este un caz
particular de punct stabilit de un gând de pe bisectoare-şi anume
de piciorul acesteia care este pe bisectoare, cu bisectoarea dată.
Sau încă e un gând determinat de un observator dat - şi anume de
vârful triunghiului -, împreună cu un alt observator care are
aceeaşi opinie, deci care este situat pe acelaşi gând cu primul.
Ambii observatori, chiar şi atunci când unul afirmă ceva
diferit, fiind pe acelaşi gând comun, sunt prizonierii gândului
comun,deci nu pot face afirmaţii valabile, generatoare de
concurenţă.
Cazurile aparent similare, în care erau implicate înălţimile şi
medianele, sunt în fond diferite, deoarece simetricele respective
sunt date de cevienele respective (înălţimea, respectiv mediana),
intersectate cu cercurile de tip - alt observator,deci un punct al
bazei privit ca centru de cerc -, plus un element al triunghiului,
adică una din laturile aferente vârfului triunghiului, vezi deci
construirea medianelor şi înălţimilor prin simetrizarea
triunghiului dat.
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Prin urmare, deşi şi în cazul medianelor şi înălţimilor exista
şi varianta propriei ipoteze, aceasta este confirmată de un
observator diferit, de pe exteriorul cevienei în cauză.
Invit cititorul interesat să explice de ce acele cercuri
determinate de medianele din vârfuri, intersectate cu cercurile cu
centru în acelaşi vârf şi rază lungimea bazei, de exemplu, nu sunt
concurente (cercuri determinate de punctul amintit, şi punctele
bazei).
În cele ce urmează voi face câteva constatări parţiale despre
unele implicaţii filosofice şi duhovniceşti în acelaşi timp, legate şi
de unele aspecte din viaţa de zi cu zi.
În primul rând vreau să abordez o problemă legată de ideea
corelaţiei între ştiinţa practică, de exemplu geometria, algebra,
fizica, etc, apoi logica pură, şi apoi religia. Orice cercetare care
ignoră ori absolutizează unul dintre aceste planuri, va deveni până
la urmă un eşec. Voi justifica acest lucru.
Ştim din religie că orice război se câştigă cu mulţi sfătuitori.
De asemenea dreapta socotinţă este o virtute foarte înaltă, pe care
niciodată nu ştii când o ai şi când nu, asta din perspectiva omului
firesc, mai precis gândindu-mă la propria persoană.
Deci o cercetare trebuie să aibă în vedere o combinare
echilibrată între planurile de gândire şi cel duhovnicesc, acesta
din urmă înţeles atât ca teorie cât şi ca practică.
Dacă un teolog pur ignoră ştiinţa, poate fi lipsit la un
moment dat de o bază experimentală, şi poate aplica incorect
principii de religie, la ştiinţă, obţinând rezultate eronate. Deci
ştiinţa în general, şi în particular geometria clasică, nu pot fi
detronate şi descalificate, pe motiv că nu mai sunt necesare. Orice
teorie care apare trebuie verificată experimental, pentru a fi siguri
că este corectă. Aici trebuie spus că fără verificări de desene pe
calculator, nu aş fi putut să clarific teoria, deoarece o abordare
geometrică pură a unora dintre problemele apărute este, probabil,
ceva mai sus decât geometria pe care o cunosc. S-ar putea obiecta
că religia nu poate fi demonstrată, aşa cum am spus, şi cum este şi
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adevărat. Dar unele principii din religie, şi care funcţionează şi în
geometrie, pot admite demonstraţii în plan geometric.
Deoarece Dumnezeu este în alt plan decât cel material, deci
nu este ceva ce să apară pe foaia de hârtie, de exemplu, fiind
apofatic, deci dincolo de orice noţiune a noastră, deci chiar
dincolo de însăşi ideea de Înţelepciune, care este tot o creaţie a Sa,
El nu poate fi demonstrat de ştiinţă şi nici pus în evidenţă în vreun
fel pur ştiinţific. Însă duhovnicii îmbunătăţiţi Îl experiază practic,
revelaţional. De asemenea şi oamenii obişnuiţi îl simt sub formă
de dragoste în inimile lor, şi aşa mai departe.
Dacă un matematician pur sânge ignoră religia, pedalează
pe o matematică plină de idei elucubrante, unele chiar patologice,
care explică doar până la un punct care este sensul lucrurilor.
Aceasta este boala de care cred eu că suferă parţial ştiinţa în ziua
de azi. Şi în acest sens trebuie înţeleasă ideea din religie că ştiinţa
oamenilor este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Nici într-un caz nu
e vorba de ştiinţa corect făcută, care este lăudată în mai multe
locuri, în Biblie.
Dacă absolutizăm planul pur logic, de tipul relaţiilor între
funcţii propoziţionale pe triplete, care este un plan ideal de
raţionament, uităm că ştiinţa concretă este ca şi viaţa oamenilor,
în ea intervin excepţiile de la regulile ideale, aşa cum şi noi, ca
oameni, greşim de multe ori. Toate lucrurile care nu ne reuşesc în
viaţă trebuiesc puse pe seama unor greşeli de gândire, ori de
vieţuire creştină.
Mai spun o ultimă idee, legată de învăţământ,deoarece
acesta este domeniul pe care l-am cunoscut cel mai bine în viaţa
mea. Şcoala trebuie să fie nu un instrument de fabricat roboţei pe
bandă rulantă, magnetofoane ori papagali geniali, care ştiu
întoarce vorba cu măiestrie.
Şcoala trebuie să pregătească Oameni, implicit care să fie
compleţi atât ştiinţific, cât mai ales duhovniceşte. Majoritatea
eşecurilor şcolare nu sunt cauzate de prostia elevului ori a
profesorului, ele se datorează sistemului însuşi care de multe ori
este absurd, inuman, etc, precum şi unor probleme de ordin
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duhovnicesc pe care nu toţi pot să le rezolve la momentele
respective. Desigur, există şi cauze materiale, dar nu pot detalia in
extenso acest subiect.
Deci pledez pentru un echilibru în cadru şcolilor, o
decongestionare a materiei, vis-a-vis de o aprofundare calitativă a
acesteia, o apropiere clară faţă de natură, ca obiect de studiu fără
de care nu se poate, o prezenţă luminătoare şi neconstrângătoare
a religiei în şcoli, aşa cum de fapt, Biserica face, şi o relaţie de
prietenie curată între profesori şi elevi.
Precis că veţi crede că sunt utopic, dar aşa văd eu lucrurile.
Voi continua să completez, în măsura posibilităţilor această
lucrare.
Toate bune!
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ANEXA 6
O MICĂ BAZĂ EXPERIMENTALĂ ŞI EXPLICAŢIA EI

1.Problema cu triunghiurile echilaterale construite pe bazele unui
triunghi.
În unele cărţi pe care le am, această problemă era formulată
ca valabilă doar pentru unghiuri ale triunghiului mai mici decât
120 grade. În cazul de faţă am desenat, fără să vreau, un triunghi
cu un unghi obtuz, de 120 grade, dar problema am verificat-o şi se
realizează şi pentru unghiuri obtuze de peste 120 grade.
În desenele din această anexă nu doresc să abordez
problemele prin perspectivă logică pur funcţională, legată de
funcţii pe triplete, ci să dau explicaţia filosofico –duhovnicească a
acestor concurenţe.
Evident, fiecare punct din exteriorul triunghiului, generat de
triunghiurile echilaterale respective, este o funcţie pe triplet,
putând fi scris ca o propoziţie în cuvinte, referitoare la laturile
triunghiului. În plus, faptul ca triunghiurile respective sunt în
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exteriorul triunghiului cadru, cevienele aferente vor fi bine
orientate şi funcţii pe triplet. Concurenţa cevienelor se încadrează
deci în teoria gândurilor drepte, funcţii pe triplet şi bine orientate.
Cercurile aferente, construite pe triunghiurile echilaterale
sunt cele care nu stabilesc ele însele o ordine între puncte. Fără a
fi ironic în vreun fel, deoarece nu consider că a te lăsa orientat de
alţii mai buni ar fi o ruşine, le voi numi generic cercuri imature.
Aceste cercuri au o ordine indusă de ceviene, atât pe dreapta, cât
şi pe stânga, deoarece cevienele însele au o astfel de ordine atât pe
dreapta cât şi pe stânga,dată tocmai de propoziţiile generatoare
analoge pe ambele părţi.
Prin urmare cercurile, fiind bine orientate, referitor la
dreptele care sunt ele însele bine orientate, ajung până la urmă la
concurenţă.
Toate desenele referitoare la această problemă au avut
concurenţa clară, nu existau trei puncte foarte apropiate care să
poată fi puse în evidenţă, cursorul menit să sară la intersecţie nu
putea distinge astfel de puncte diferite.
2.Am reluat mai jos cazul cu cercurile de tip vârf al bazei, mijloc
de bază, simetricul vârfului faţă de bază .
(vezi desenele de pe pag. următoare)
În ambele desene, orientarea cercurilor mature nu era
deplină, deoarece unele realizau o ordonare nejustificată între
puncte a două laturi ale triunghiului. În cazul al doilea, de pe
următoarea pagină, se vede clar neconcurenţa cercurilor mature,
trasate cu magenta. În ambele cazuri cercurile imature erau
concurente, fapt verificat concret, cursorul calculatorului, menit a
sări la intersecţii, nu putea pune în evidenţă trei puncte distincte,
ci doar unul singur.
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3.Problema cu cele două seturi de ceviene, reluată.
(vezi desenul de mai sus)
Este vorba de două seturi de ceviene, pe care le-am construit la
întâmplare, e „problema interesantă” din cartea de bază. Totuşi,
spre surprinderea mea, nu am obţinut mereu concurenţă, şi
motivul nu era clar vizibil, deoarece cercul matur, verde din
dreapta desenului tăia latura din dreapta, ce pornea din
observatorul generator al cercului, într-un mod foarte fin. Deci se
obţinea o aproape concurenţă, care a putut fi observată, după cum
am şi scris cu sinceritate în trunchiul iniţial al cărţii.
În cazul triunghiurilor imature, exterioare, cercurile imature
aferente nu sunt, în mod clar concurente, vezi desenul. Aceasta
deoarece dreptele aferente, deci cevienele galbene care le
generează, nu sunt propoziţii pe triplet decât pe o parte, deci nu
pot realiza o orientare clară pe ambele părţi a cercurilor imature,
figurate aici cu albastru. Cercurile mature verzi, deşi pe desen pot
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părea concurente, sunt de fapt doar aproape concurente, tocmai din
motivele de orientare incorectă expuse.

4.Problema gândurilor combinate... şi a cercurilor duplicitare.
(vezi desenul de mai sus)
În interiorul unui triunghi avem două puncte, figurate cu cerculeţe
magenta. Se combină o ceviană ce porneşte din punctul din
dreapta al bazei, şi trece prin primul punct, cu altă ceviană ce
porneşte din stânga bazei şi trece prin al doilea punct. Intersecţia
acestor două ceviene generează un punctuleţ verde. Cevienele
albastre generate de punctele verzi cu vârfurile triunghiurilor sunt
concurente, dar atât cercurile imature generate de baze şi
punctuleţele verzi sunt neconcurente, cât şi cercurile mature
generate de vârf, punctuleţ verde, mijloc al bazei, sunt
neconcurente. Nu sunt sigur că am găsit explicaţia, dar încerc una
totuşi. Cevienele fiind drepte, nu pot realiza o falsă orientare între
baze, indiferent de structura lor. Fiind intersecţii de două funcţii
diferite, definite pe triplete, deoarece fiecare gând ceviană
generator e dat de punctul magenta aferent, punctele verzi sunt
funcţii pe triplet. Cevienele albastre sunt deci funcţii pe triplet, şi
prin natura lor de drepte, sunt concurente. Pe de altă parte,
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deoarece dreptele nu sunt ca cercurile, să aibă două ramuri, le
este suficientă o orientare unitară doar pe o parte, chiar dacă pe
alta orientarea poate diferi. Deoarece şi la teorema lui Ceva
dreptele erau date de o unică funcţie doar pe o parte, pe cealaltă
parte fiind vorba de funcţia inversă.
Cercurile mature sunt evident prost orientate, deoarece, de
exemplu, cel din stânga realizează o falsă orientare între baze.
Cercurile imature însă, trebuiesc privite fiecare ca fiind
formate de două ceviene gânduri diferite. De exemplu,
referindu-ne la cercul imatur cel mai de jos, el este generat de
ceviana roşie din stânga şi simultan de ceviana albastră din
dreapta.
Este adevărat că ar admite o unică orientare datorată
cevienei albastre-deschis,însă totodată este orientat în mod diferit
de cevienele componente, acestea fiind date, aşa cum am arătat, de
propoziţii diferite. Deci cercurile imature nu sunt orientate în mod
analog pe dreapta şi pe stânga, deci nu sunt bine orientate.
În problema cu triunghiurile echilaterale de pe exteriorul
bazei, şi celelalte probleme anterioare, în care aveam concurenţă,
toate cercurile imature erau orientate în mod analog, neduplicitar
deci, atât pe dreapta cât şi pe stânga.
Prin urmare, fiind duplicitare în orientare, aceste cercuri
imature nu sunt concurente.
Ca o completare, în cazul problemei 3 de mai sus, am găsit
situaţii în care, deşi nu se inducea o falsă ordine între baze,
cercurile mature nu erau, totuşi concurente, fapt pe care l-am pus
pe seama neorientării decât pe o parte a punctului exterior. Cercul
imatur este deci neorientat bine, în consecinţă şi punctul trebuie
considerat neorientat.
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ANEXA 7
CONCLUZII.ŞTIINŢA POATE FI FONDATĂ PE BAZA CELOR
ZECE PORUNCI.

Întâi vreau să spun că o formulare riguroasă a teoriei mele
legată de concurenţa cercurilor este riscantă, cel puţin în acest
moment. Vedem deci că oamenii care nu respectă în sufletele lor
dragostea faţă de aproapele, cei care sunt duplicitari, ori cei
neorientaţi, nu ajung la concurenţa cu Adevărul, pe care probabil
că ar dori-o. Aceste interpretări este necesar a fi făcute, în
legătură cu o bază experimentală mult mai largă, iar eu nu am
această posibilitate. Totuşi este printre primele idei în care se vede
clar că sensul duhovnicesc acţionează şi în ştiinţă.
Deoarece poruncile lui Dumnezeu sunt în afara planului
creaţiei, ele nu pot fi demonstrate ştiinţific, ci doar puse în
evidenţă, deoarece, aşa cum am mai spus, chiar principiul –
condiţia de impuls din logică, nu poate fi demonstrată, pe aceleaşi
considerente, şi anume că însăşi raţionamentele noastre ascultă de
aceste porunci.
Lucrurile sunt foarte interesante, probabil vor aprinde
imaginaţia multor tineri, dar nu este cazul de excese de nici un fel.
Trebuie să rămânem calmi, lucizi, Dumnezeu doreşte să fie
cunoscut şi ascultat de oameni echilibraţi, care întâi de toate sunt
gata să ducă o viaţă morală, curată, frumoasă în fond.
Desigur demersul din titlu nu este posibil a fi realizat aşa
brusc, şi fără o temeinică pregătire teologică şi ştiinţifică. Dar voi
face câteva constatări despre cele zece porunci, prin prisma
observaţiilor mele.
Porunca întâi se referă la interdicţia de a avea alţi dumnezei,
în afară de Dumnezeu însuşi. În termeni de geometrie, Dumnezeu
este punctul de concurenţă dorit de toţi creştinii, dar şi de alţii, de
alte religii, chiar dacă unii nu îşi dau seama de acest lucru. Deci
ne este fixat clar şi fără echivoc ţelul final, punctul corect în care
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vieţile, faptele şi gândurile noastre trebuie să concure. Aceasta nu
este o poruncă dată din vreun orgoliu dumnezeiesc, pur şi simplu
este doar o informaţie exactă. Indiferent de câte greutăţi am avea,
nu trebuie să uităm unde trebuie să ajungem, altminteri nu
Dumnezeu, ci noi, suntem cei care vom avea de suferit.
Concurenţa cu Dumnezeu este foarte dificilă, dar avem
certitudinea că ea poate fi realizată, şi din cuvintele Mântuitorului
Iisus Hristos, ”În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am
biruit lumea!”Prin urmare avem modelul, avem informaţia,
metodele de rezolvare, exemplul concret al sfinţilor din toate
vremurile, trebuie să punem în aplicare ceea ce ştim. Aici este însă
lupta, care cere hotărâre şi curaj.
Din punct de vedere matematic, a-l avea ca dumnezeu pe
Dumnezeu însuşi, înseamnă printre altele şi următoarele aspecte:
a fi cu cugetul curat când gândeşti, a-l păstra mereu pe Dumnezeu
în inima ta, chiar şi în procesul de gândire, pur şi simplu iubind
mereu, şi fiind pasionat de lucrurile interesante pe care le
descoperi. Repet ideea, că mereu, în orice problemă, cheia soluţiei
este a urmări principiile lui Dumnezeu, deci pe Dumnezeu însuşi,
Acesta fiind ca un fir al Ariadnei care te scoate din orice labirint.
Deoarece Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt ascunşi în poruncile
Divine.
Mergând cu dreaptă socotinţă, adică echilibrat, din poruncă
în poruncă, până la urmă vom ajunge la Dumnezeu.
Porunca a doua se referă la interdicţia de a te închina la chip
cioplit, la idoli, în fond.
Eu înţeleg această poruncă, pe lângă semnificaţia morală
care este cunoscută, şi într-un sens mai ştiinţific. Idol este orice
simplificare din comoditate ori frică, ori din lene sau alte motive, a
Adevărului Idol nu este doar un chip cioplit, pe care unii l-ar
crede ca dumnezeu, ci poate fi în fond şi orice teorie ştiinţifică
simplificatoare, care încearcă să explice adevărul din ştiinţă. Fără
îndoială, ştiinţa va lucra poate multă vreme cu modele
simplificate, prin însăşi natura ei, ca operă eminamente raţională,
dar nu trebuie să facem din ştiinţă o religie a noastră. Dumnezeu
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ştie că ştiinţa este şi ni se pare interesantă, dar dominanta noastră
nu trebuie să se limiteze strict la ştiinţă. Deci oricât de tari am fi la
matematică, să nu uităm niciodată să fim Oameni adevăraţi, cu
dragostea de Dumnezeu în noi.
Porunca a treia se referă la interdicţia de a lua numele lui
Dumnezeu în deşert.
Pe plan moral este, desigur, un lucru rău de a lua orice
nume, a oricărui om, să zicem, în deşert. Eu interpretez acest lucru
şi ca un îndemn spre statornicie, spre credinţa că mereu, numele
lui Dumnezeu, deci şi poruncile Lui, trebuiesc luate în serios. Prin
urmare, chiar dacă vreodată suntem tulburi de păcat, ori de
oboseală, ori din cine ştie ce alte motive, trebuie să rămânem cu
credinţa că tot ce a zis Dumnezeu este corect, este deci Adevărat.
În matematică eu am constatat că mereu, condiţia rezolvării
unei probleme dificile, este să crezi că o poţi rezolva. Dacă atunci
când cineva îţi propune o problemă, te laşi sugestionat de ideea că
nu poţi face acea problemă, nu o rezolvi niciodată. Deci mereu,
indiferent de câte cunoştinţe ai, trebuie să crezi cu tărie că
Profesorul tău ţi-a transmis toate cunoştinţele necesare rezolvării
acelei probleme.
Porunca a patra se referă la obligativitatea de a respecta
ziua de odihnă, ziua a şaptea, deci dumineca.
Dacă muncim mereu, chiar şi în zilele de odihnă, fie şi
intelectual, ajungem să fim foarte obosiţi, şi în cursul săptămânii
următoare să nu rezistăm la efortul necesar.
Desigur, un repaus total, pe plan mental, nu este de dorit, dar eu
cunosc foarte bine tentaţia de a te ţine de o problemă frumoasă
chiar şi în zilele de sărbătoare, fapt ce uneori te poate obosi peste
măsură.
Porunca a cincea se referă la cinstea pe care trebuie să o
acordăm părinţilor.
Desigur, acest lucru este necesar şi firesc, şi a cam fost uitat
de mulţi dintre noi, în prezentul tulbure în care trăim.
Aici însă constat un lucru foarte interesant. Şi anume că în
orice deducţie logică, aşa cum am arătat pe parcursul lucrării,
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propoziţiile deduse păstrează informaţia din propoziţiile părinţi.
Deci propoziţiile logice îşi respectă părinţii, şi iau mereu în serios
ceea ce aceşti părinţi-logici le-au transmis. Este prima poruncă,
pe care o văd funcţionând clar în planul strict matematic.
Aşa cum Dumnezeu promite viaţă lungă celor care respectă
cinstirea părinţilor, aşa şi propoziţiile deduse care sunt corecte
păstrează o viaţă lungă în analele istoriei matematicii, să spunem,
ori ale oricăreia dintre ştiinţele lumeşti.
Porunca a şasea, să nu ucizi.
Vorbind despre ştiinţă, eu înţeleg această poruncă în ideea
de a nu ucide sensul ştiinţei, frumuseţea acesteia, sensul ei
duhovnicesc, deci de a nu face încercarea criminală de a-L scoate
pe Dumnezeu din creaţia sa.
O propoziţie scrisă păstrează mereu în sine, sensul care i-a
fost acordat de autorul ei. Propoziţiile niciodată nu ucid sensul.
Din păcate, în multe vremuri tulburi, oameni întunecaţi la suflet au
distrus biblioteci întregi, dând omenirea cu sute de ani înapoi.
Porunca a şaptea, să nu fii desfrânat.
Din punct de vedere moral, cumpătarea în toate cele este o
condiţie necesară pentru o gândire de calitate. De multe ori, din
punct de vedere uman, chiar şi practicarea fără discernământ a
matematicii cred că se poate interpreta ca desfrânare. Acest lucru
poate duce până la urmă la o întunecare unilaterală a minţii, la
boală, ori la alte lucruri nedorite. Deşi ştiu pe proprie piele că e
greu să respecţi această poruncă, totuşi îndemn la rândul meu la a
fi respectată,în toate sensurile.
Spun aici unele cazuri, parţial trăite, parţial aflate, în care
unii profesori, mai sadici, obsedaţi de matematică, dădeau elevilor
lor probleme, despre care se demonstrase că nu pot fi rezolvate
într-un anumit câmp de cunoştinţe. Era deci vorba de a-i pune pe
bieţii copii să alerge după himere.
Nu este vorba aici, desigur, de probleme care încă nu
fuseseră rezolvate, acest lucru consider că este util a fi cunoscut
de elevi, ci de probleme imposibile. E de presupus că unii au făcut
multă vreme desfrânare(în sens matematic), încercând imposibilul,
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rămânând frustraţi în cele din urmă, cu rele rezultate asupra lor
înşile.
Porunca a opta, să nu furi.
Nu mă voi referi aici la furtul între oameni, de obiecte de
valoare ori chiar idei, ci de un aspect care l-am remarcat în logica
pură, şi pe care l-am şi demonstrat, ori justificat. Aceasta este a
doua poruncă pe care am constatat clar că propoziţiile însele o
respectă, şi anume că într-o deducţie logică, câtă informaţie intră,
atâta iese. Deci propoziţiile nu fură, nu pierd informaţie, ci o
conservă şi o dau mai departe.
De asemenea, logica umană, dacă este corectă , nu fură.
Prin urmare orice deducţie corectă trebuie făcută fără a pierde
informaţia totală, orice pierdere accidentală pe parcursul
raţionamentului matematic, poate duce de multe ori la eşec în
rezolvarea problemei.
Porunca a noua, să nu mărturiseşti strâmb împotriva
aproapelui tău.
Această poruncă nu este total sinonimă cu aceea de a nu
minţi, dar este pe aproape. Uneori o minciună bine intenţionată,
menită să împace spiritele este chiar binevenită, dar aici, desigur,
este necesar un adânc discernământ duhovnicesc.
În ştiinţă, acceptând modelul propoziţiilor înlănţuite după
modelul unui puzzle, al unei hărţi, observăm că propoziţiile
adevărate, puse într-un proces de deducţie logică, deci întrebate
logic care este adevărul, dau ca rezultat o altă propoziţie tot
adevărată. Deci propoziţiile nu mărturisesc nimic strâmb despre
aproapele lor, care este propoziţia dedusă.
Dacă acest lucru s-ar întâmpla cumva, întreaga ştiinţă s-ar
nărui.
Deci, în principiu, de fiecare dată când avem de-a face cu
oameni bine intenţionaţi, este necesar de a spune adevărul. Totuşi
discernământul duhovnicesc trebuie să ne îndemne şi că adevărul
nu trebuie spus oricui, oricând şi oriunde, din motive extrem de
concrete şi oneste, pur şi simplu pentru binele respectivului şi al
celor din jurul său.
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Porunca a zecea se referă la interdicţia de a dori ceva ce
aparţine aproapelui tău.
Din punct de vedere moral, această poruncă ne cere să nu
dorim obiecte, bunuri, obţinute prin munca altcuiva, ori care
aparţin pur şi simplu altcuiva.
Să însemne acest lucru şi să nu dorim vreuna din calităţile
aproapelui?Desigur, nu. Orice trăsătură pozitivă a celui de lângă
noi trebuie să fie un prilej spre imitaţie şi din partea noastră. Însă
calităţile morale sunt de la Dumnezeu, El le dăruieşte cui vrea, şi
nu sunt un bun exclusiv al aproapelui. Desigur, trăsătura bună, în
sine, a aproapelui, nu trebuie să o dorim, ci să dorim să primim şi
noi “una asemănătoare “ de la Dumnezeu, pe care să ne străduim
şi să o merităm.
În logică, propoziţiile respectă şi ele această poruncă, ele îşi
păstrează individualitatea, sensul, şi nu sunt o amestecătură fără
noimă de sintagme aleatorii, aparţinând uneia ori alteia din
propoziţiile vecine. Fragmentând aleator o propoziţie şi
combinând-o cu un alt fragment al altei propoziţii, nu mai obţinem
o propoziţie corectă, fapt ilustrat anterior în lucrare.
Ştiu din religie că toate principiile din aceasta pot fi derivate
din cele zece porunci. Desigur, pentru un astfel de demers concret,
este necesar un teolog foarte bine pregătit. Pe de altă parte,
poruncile însele se reduc, tot principial, la una singură, de natură
duală, şi anume cea care îndeamnă să-l iubim pe Dumnezeu din tot
sufletul nostru, precum şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine.
După cum am remarcat în geometrie, de porunca aceasta, adică
de a nu face distincţie între noi şi aproapele, ascultă şi orientarea
bună a cercurilor numite aici mature. Dacă un cerc matur
realizează o falsă, nejustificată orientare între puncte ale bazelor,
tăind deci interioarele bazelor, s-a văzut că concurenţa acestor
cercuri nu se realizează.
Nu pretind nicicum că aş fi în stare să explic toate situaţiile
care apar, dar se vede limpede că geometria este foarte complexă,
comparabilă şi corelabilă cu teologia.
279

Revin acum la problemele de geometrie, cu o ultimă
precizare. Se vede că relaţiile concrete între vârfurile triunghiului
bază, fac ca orientarea cercurilor care sunt construite în mod
asemănător, să difere, de la un caz concret de triunghi-bază, la
altul. Din acest motiv concurenţa nu se realizează mereu, în cadrul
unei aceleiaşi formulări a problemei. Deci, pe lângă orientarea
gândurilor, faptelor, vieţilor noastre, şi mediul în care trăim îşi
poate uneori pune amprenta asupra concurenţei cu Adevărul. Dar
aici intervine mila lui Dumnezeu, care reglează proniator
lucrurile.
În bunătatea lui Dumnezeu trebuie să ne încredem, şi nu
neapărat în faptele noastre, ori să ne temem de răutatea celor din
jur.
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ANEXA 8

TRAIECTORIILE DUHOVNICEŞTI
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Voi prezenta mai jos un model, evident simplificat, dar
conceptual valabil, al drumului de coborâre pe care mulţi îl
parcurgem în viaţă, până la pragul disperării, şi apoi urcuşul
duhovnicesc, până la momentul reîntoarcerii la starea de
concurenţă cu Dumnezeu.
Iniţial, când suntem copii, gândurile şi faptele noastre sunt
bune, şi suntem în armonie cu Dumnezeu din inimile noastre, cât şi
cu acelaşi Dumnezeu care ne umple întreaga viaţă.
Crescând noi, şi părându-ne a fi plăcută viaţa dezordonată,
în diverse păcate, începem un drum încet dar sigur de degradare
morală. Dacă nu ne întoarcem în chip conştient şi ferm, coborârea
continuă până la starea de disperare. În orice punct al coborârii,
dacă s-ar rupe firul care ne ţine legaţi de Dumnezeu, tangenta la
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traiectorie fiind negativă, am ajunge direct în iad. Este principiul
din religie care spune că în ce ne va prinde Dumnezeu, în aceea ne
va şi judeca.
În momentul disperări, omul nu mai ştie ce să facă. Tangenta
la traiectorie are orientări contrarii, ne apucă disperarea, şi în
cazurile foarte grave, omului îi vin în minte chiar şi gânduri de
sinucidere. În acest punct, odată ajuns, este necesar ca omul să se
roage lui Dumnezeu cu dragoste, tărie, smerenie, nădejde şi curaj.
În acest fel firul rămâne întins, ca un echilibru între forţa
centrifugă şi forţa centripetă. Traiectoria atunci suferă o
schimbare de semn a tangentei, şi omul începe urcuşul
duhovnicesc, începutul căutării lui Dumnezeu, de după starea de
disperare.
În orice moment al reîntoarcerii tangenta la traiectorie este
pozitivă, deci în mod normal, dacă firul vieţii s-ar întrerupe,
tragem nădejde că Dumnezeu ne va mântui.
Continuând urcuşul, ajungem la un punct C, în care tangenta
la traiectorie trece din nou prin punctul iniţial de concurenţă, prin
Însuşi Adevărul, prin Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Dar acest punct C nu mai este identic cu punctul A, deoarece
nu coincid în timp. Punctul C se realizează la o vârstă mai
înaintată, şi doar dacă facem efortul de a ne redresa.
Câtă vreme calea coborârii este presărată cu plăceri facile,
adrenalină, etc, calea urcuşului este plină de piedici.
Desenul de mai sus este în concordanţă cu principiul din
religie care spune că timpul necesar vindecării sufleteşti este, în
mod normal, aproximativ egal cu timpul cât ai persistat în păcat.
Desigur aici intervine proniator şi Dumnezeu, care uşurează mult
eforturile noastre,la fiecare pas de urcuş făcut de noi, El ne ridică
în mod amplificat.
E de remarcat că sunt posibile şi reîntoarceri din orice
punct, mai scurte, pe diverse corzi ale cercului, sau chiar
reîntoarcerea direct prin diametru, în sensul lui Dumnezeu din
inimă, care echivalează cu reîntoarcerea pe traiectoria firească.
Nu aprofundez fiecare caz, doar semnalez analogia.
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Desigur că aceste reguli sunt clar învinse de alţi factori,
printre care rugăciunile Bisericii, ale apropiaţilor, şi mai ales de
marea milă a lui Dumnezeu. O singură faptă bună făcută poate
mântui un om. Dar discuţia asta nu se termină niciodată, şi
depăşeşte înţelegerea omenească.
Se vede că Dumnezeu şi omul sunt ca două inele înlănţuite,
fiecare îl poartă pe celălalt în interiorul său, fără ca inelele să se
intersecteze propriu zis. Aşa este cazul între mire şi mireasă, şi
între Dumnezeu şi om.
Din punctul meu de vedere, orice boală are o natură
psihosomatică, fapt spus şi în unele cărţi bune de medicină, deşi
nu mă pricep la acest domeniu mai deloc. În religie găsim aceeaşi
idee că starea de boală trupească este o consecinţă a unei boli a
sufletului. Vindecând mai întâi sufletul, vindecăm apoi şi boala
trupească.
Orice neclaritate pe care omul o are, fie de natură
intelectuală,fie de natură pur duhovnicească, fie pur şi simplu
blocaje de ordin trupesc, constituie ceva asemănător cu un tromb
într-un vas de sânge. Clarificând toate neclarităţile, în fond
încercând să-l înţelegi pe Dumnezeu, te vindeci de boală.
Fiecare păcat pe care-l facem nu este decât o autoobturare a
legăturilor între Adevărul Iisus Hristos şi propriile noastre
organisme. Deci trebuie să renunţăm la păcate, şi să trecem la
însănătoşire, la măsuri practice.
Acest lucru se realizează prin diverse metode ca postul
(clarificarea trupească), citirea de cărţi duhovniceşti
şi
rugăciune, (clarificarea duhovnicească), prin Sfintele taine ale
Bisericii, cărora nu le găsim o explicaţie decât prin credinţă, deşi
le ştim rolul, (mă refer aici, de exemplu la Sf. Spovedanie), prin
mers regulat la Biserică, activitate cu multiple roluri, şi chiar la
mult hulita - de unii - matematică.
Făcând în mod corect matematică, fără excese, cu profesori
luminaţi şi cărţi bune, îţi clarifici multe dintre ideile din minte,
fiecare astfel de limpezire fiind o legătură în plus prin care
Adevărul comunică cu omul respectiv. Aşa se explică faptul că
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atunci când rezolvăm o problemă frumoasă simţim bucurie în
inimile noastre. Pur şi simplu am găsit încă o porţiune din Adevăr.
Adevărul nu trebuie înţeles doar duhovniceşte. El trebuie
înţeles şi se manifestă în toate planurile , este Însuşi Iisus Hristos.
Eu cred că toate planurile din ştiinţă, indiferent la care
ramură a acesteia ne referim, sunt în bijecţie, şi sunt sfere
determinate ale planului duhovnicesc. Am spus la partea de logică
faptul că orice sferă determinată este echivalentă cu sfera
determinativă, deci se comportă în mod analog.
De aceea putem doar să constatăm asemănări între planuri,
corelaţii cu planul duhovnicesc, dar nu putem propriu zis dovedi
nimic, doar eventual experia practic.
Oricum, Fiinţa lui Dumnezeu este dincolo chiar şi de planul
apofatic, şi bănuiesc că toate Sfintele Taine ale Bisericii, precum şi
poruncile care vedem că acţionează în univers, îşi au obârşia
tocmai în această Fiinţă .De aceea ştiinţific vorbind, oricât am
gândi şi afirma ceva despre acestea, ele rămân taine, deci
incognoscibile raţional,nu doar de către om, ci şi de către îngeri.
Însă această barieră a raţiunii se depăşeşte prin credinţă, nădejde
şi dragoste.
Dar Dumnezeu, vrând să fie cunoscut, a ales să comunice cu
noi prin toate aceste planuri ale cunoaşterii, cu fiecare om după
puterea lui.
Încercarea răului însuşi de a submina în vreun fel aceste
raţiuni este şi va rămâne mereu fără succes. Chiar dacă, oameni
fiind, vom mai cădea în greşeli, trebuie să credem că acele trasee
construite de Dumnezeu şi care constituie cărările mântuirii
noastre, sunt şi vor rămâne mereu deschise şi invulnerabile. De
aceea dacă vedem uneori, sau ni se pare, ori ni se sugerează, că
nu se mai poate merge pe drumul mântuirii, să nu credem acest
lucru, deoarece este doar o minciună gogonată.
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ANEXA 9
Sistematizarea teoriei de concurenţă
Concluzii privind concurenţa dreptelor şi cercurilor, o încercare de sistematizare
Principiul pur logic al concurenţei –f(A,B,C)  f(B,C,A) = f(C,A,B)
Prezumţia pur logică – propoziţiile însele sunt corect, bine, orientate,funcţii pe triplet.
Ce înseamnă orientarea concretă a propoziţiilor – capacitatea propoziţiilor de a avea un
sens univoc, deci unic, fără alte sensuri contrare implicate de către acesta.
Transpunerea în geometrieDrepte –să fie date de propoziţii analoge, cel puţin într-un sens, ori pe ambele sensuri,
pe stânga şi dreapta.Definirea unui sens pe o dreaptă să nu implice logic şi sensul
contrar.
Cercuri mature (generează o ordine între puncte) Fiecare punct să fie bine orientat, iar
curba în sine să fie bine orientată, atât ca ordine clară între punctele generatoare, cât şi
ca neimplicarea unei false ordini între puncte ale bazelor. Falsa ordine ar implica logic
şi ordinea contrară, de aceea nu e admisă.Două puncte de pe interiorul bazei, ori de pe
interioarele a două baze diferite nu e legitim a fi orientate.
Cercuri imature (orientate relativ la o dreaptă dată, ce porneşte din vârf, şi trece prin
intersecţia cevienelor, ori cercurilor, generatoare)-date de punctele bazelor, şi un al
treilea punct, intersecţie de ceviene. Punctul generator să aibă o orientare analogă pe
dreapta şi pe stânga.Cercul imatur este echivalent cu punctul generator, iar sensul e dat
de cevienele generatoare, în fond de propoziţiile totale care generează acest punct
generator, atât pe dreapta cât şi pe stânga.
Observaţii:Propoziţiile generatoare ale punctelor se transpun în termeni geometrici, şi
se referă la construcţii clare, de exemplu cu rigla şi compasul, în care intervin doar
elemente ale triunghiului, respectând regulile de logică anterior expuse, printre care şi
condiţia de impuls, adică orice punct să fie intersecţia a două gânduri a doi observatori
diferiţi, niciunul dintre ei nefiind pe gândul celuilalt.
Acest principiu este infirmat uneori, dar doar dacă există o altă generare care respectă
principiul.
Punctele se consideră analog orientate pe ambele părţi dacă sunt generate de propoziţii
analoage pe stânga şi pe dreapta, în care intervin doar elemente ale triunghiului, puncte,
segmente sau funcţii trigonometrice de unghiuri.
La fel, cercurile imature nu sunt bine orientate, decât dacă punctul care le generează, în
plus faţă de observatorii bazei, este identic (analog) orientat pe ambele părţi. De exemplu,
piciorul bisectoarei poate fi un punct de mijloc al unui cerc matur concurenţial, deoarece,
cum am arătat anterior, bisectoarea este identic generată pe dreapta şi pe stânga,ca funcţie
clară pe triplet. Un număr constant, dacă se repetă în două propoziţii prezumtiv analoge,
nu e neapărat un semn de reală analogie.Pentru ca două numere să fie analoge, ele trebuie
să fie rezultatul unor construcţii concrete care sunt analoge. Un punct în plan, prin
cevienele care le generează împreună cu vârfurile triunghiului trebuie considerat o
constantă, astfel că cevienele, privite într-un sens fixat, de exemplu cel trigonometric,
trebuie considerate ca funcţii pe triplet. Raportul de unghiuri nu e funcţie pe triplet.
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ANEXA 10
Despre nivelurile de înţelegere, nivelurile de
analiză,nivelurile de semnificaţie.
Din punctul meu de vedere, acum că a trecut ceva timp şi am
reuşit să recitesc lucrarea, ar mai trebui o uşoară clarificare a
ceea ce se înţelege prin nivelurile numite în titlu.
Voi trata problema în mod pragmatic, pe baza unui exemplu
practic, şi apoi voi extinde teoretic. Deci voi porni aşa cum este şi
cinstit, de la particular la general, deci de la experiment la teorie.
Am spus că la un nivel momentan există negare totală, fapt
care nu se petrece la nivelul absolut. Cum trebuie înţeles acest
lucru?
Întâi de toate voi ilustra cu exemplul tipic de negare –
disjuncţie semantică din matematică, aceea dintre numerele pare
şi impare. Dacă un număr natural e de forma 2k atunci se
numeşte par, dacă e de forma 2l+1,se numeşte impar. Se
demonstrează că cele două sunt diferite mereu, deoarece altfel ar
însemna că 2 îl divide pe 1, contradicţie. Deci se demonstrează
disjuncţia semantică între par şi impar. Din acest motiv, dacă la
nivelul momentan de înţelegere, şi anume cel numeric, arătăm că
un număr este par, şi un altul impar, atunci numerele sunt diferite,
orice nivel de analiză, ori semnificaţie am atinge. Cu alte cuvinte
indiferent ce substituţie folosim în locul lui k, respectiv ce alta
folosim în locul lui l,deci oricât şi oricum analizăm pe l şi k,
numerele par şi impar vor fi diferite.
Aici avem situaţia că f(x)=g(y) implică faptul că pe de o
parte x şi y trebuie să aibă ceva în comun, ceea ce s-ar putea, iar
pe de alta f şi g trebuie să aibă ceva în comun. Or f reprezintă, să
zicem, ideea de număr par, care este disjunctă de ideea de număr
impar, deci de g. Această disjuncţie se demonstrează la nivel
aritmetic. Este disjuncţia care poate fi observată şi mai general, la
nivelul gramatical, care in cadrul acestui nivel generează aşa
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numitele antonime. Oricare două antonime de nivel gramatical ar
putea duce la compuneri de probleme de tip neegalitate.
Par şi impar reprezintă în fond ideile de
“cu pereche”,respectiv ”fără pereche”.
Aceste două idei, privite gramatical, sunt evident în negare, ca şi p
şi non p din logică.
Ori cu ce puzzle substituţional l-am pava pe k, respectiv cu
orice alt puzzle substituţional l-am pava pe l, dacă la un nivel de
analiză, de semnificaţie, există disjuncţie, aceasta se menţine la
orice alt nivel de analiză.
Identitatea se produce doar la alt nivel de înţelegere,
semantic, e drept, dar care vizează sistemele implicate însele. Deşi
par şi impar sunt diferite, la alt nivel ele reprezintă ceea ce în
matematică se numesc numere naturale, să spunem. Deci la nivel
transsistemic cele două noţiuni nu sunt contradictorii.
Când Iisus Hristos se roagă Tatălui Ceresc ca toţi să fie
Una, se gândeşte probabil şi la faptul că oamenii, păstrându-şi
individualitatea, personalitatea, să ajungă la cunoştinţa
Adevărului, deci a lui Dumnezeu, fapt ce nu se poate întâmpla
decât atât prin cunoaştere teoretică, cât şi prin practică, ambele
căi trebuind îmbinate cu dreaptă socotinţă.
La nivel duhovnicesc scindarea se produce între Bine şi rău,
care este la toate nivelurile momentane. Răul ca principiu în sine
nici nu există, el este doar negarea Binelui, şi deci în Adevăr nu
există contradicţii. Toate entităţile din ştiinţă, chiar în disjuncţie
semantică, nu sunt la modul absolut în negare, în contradicţie, ele
se îmbină armonios, fiind cuvintele emise de Dumnezeu la
începutul creaţiei.
Deci disjuncţie semantică nu reprezintă contradicţie logică.
Există disjuncţie semantică în ştiinţă, dar niciodată chestiuni
absolut contradictorii, contradicţia logică apărând astfel doar din
cauza necunoaşterii aprofundate a lucrurilor.
Mereu dacă ajungem în ştiinţă la o contradicţie ştiinţifică,
aceasta trebuie căutată în noi înşine .Rezolvând prin vieţuire
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creştină contradicţiile interne, care pot foarte des apărea, vom
rezolva până la urmă şi contradicţia logică din mintea noastră.
Datorită răului, care a apărut şi datorită liberului arbitru,
deşi nu cunosc această problemă, nestudiind-o deloc, uneori
vedem că creaţia este într-o luptă cu ea însăşi. În momentul în
care fiinţele raţionale care pot cădea în păcat s-ar reîntoarce în
totalitate pe calea corectă, bună, răul ar dispărea automat.
Răul este doar un blocaj într-un angrenaj ce funcţionează
perfect, şi care a apărut deoarece o rotiţă şi-a imaginat că poate
conduce trenul…
Dar trenul poate fi condus doar de către Cineva care este
exterior trenului însuşi, deci omenirea nu poate fi condusă decât
de Dumnezeu, care este Singurul din exteriorul creaţiei.
Noţiunile din ştiinţă, natura însăşi, sunt perfecte în sine, dar
depinde în primul rând de noi, oamenii, ca să se restabilească
echilibrul. O minimă voinţă din partea noastră ar însemna un salt
uriaş. Nu e vorba de sforţări nechibzuite, deci nu e vorba de a-i
imita pe marii asceţi, ci doar de a începe uşurel-uşurel să ducem o
viaţă mai cumpătată, în conformitate cu prescripţiile Bisericii.
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ÎN LOC DE FINAL
Trebuie întâi de toate spus că această carte este sortită a nu
se termina vreodată. Deoarece cunoaşterea raţională nu se
termină, atâta timp cât are sens să vorbim de raţiune.
Nu sunt la nivelul cel mai înalt nici matematic, nici teologic,
şi nicidecum filosofic, totuşi am trecut aici nişte idei prin care
încerc să argumentez legătura clară ce se petrece între planurile
existenţiale.
Demersul meu a fost unul riscant, deoarece interpretat în
literă este posibil să fi şi greşit. Unele noţiuni din cartea aceasta
vor fi fiind în discordanţă cu termenii unanim acceptaţi, dar cred
totuşi că în principiu, este posibil să am dreptate.
Oricum, dacă cineva nu va înţelege că am făcut un efort
eminamente matematic, deci în scopul înţelegerii unor probleme
de matematică, este treaba lui.
În probleme de teologie, dacă va vrea să afle cum stau
lucrurile, mai corect decât am spus eu, îl rog respectuos să
citească cărţi de teologie potrivit nivelului la care a ajuns.
În toate aceste probleme, lucrurile stau aşa cum le spune
Biserica, în conformitate cu Sf. Scriptură, Sf. Tradiţie, şi în lumina
învăţăturii lui Iisus Hristos, a Sf. Apostoli şi a Sf. Părinţi.
Personal am scris cartea aproape în întregime “din mintea
mea”, mai consultând fugitiv cărţi de teologie, dar în ideile care
îmi erau deja familiare datorită unor lecturi anterioare, intense
ce-i drept, dar nesistematizate. Ghilimelele sunt puse deoarece
mereu, dacă ai descoperit ceva, nu este din mintea ta, ci este din
cadrul înţelepciunii lui Dumnezeu. De aceea noi nu putem inventa,
doar cel mult, descoperi.
Să nu-şi imagineze cineva cumva, dintre cei novici în
domeniile abordate, că aş fi ceva” pui de zmeu” duhovnicesc, sunt
un simplu amator, care a făcut un oarecare efort, şi care speră că
a şi reuşit ceva. Iar demersul meu a fost mai degrabă intelectual, şi
prea puţin, dar mai mult decât deloc, duhovnicesc.
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Am început cu logica, am trecut prin geometrie, cu viziunea
ei psihologică şi funcţională, paradoxele logice, teoria numerelor,
iar la final, de la geometrie am ajuns la teologie.
Sper că am clădit un început real de punte, între oamenii de
ştiinţă, care au inimi de copii, şi Dumnezeu, care mereu îi iubeşte
pe cei care au suflete curate.
Deşi pe măsură ce timpul trece, descoperirile mi se
decantează şi înţeleg din ce în ce mai bine, totuşi cartea aceasta e
posibil să pară altora destul de grea, fapt constatat chiar de mine
însumi.
Îi asigur pe cititori că nu este tocmai o ficţiune, şi că multe
din ideile de aici ar putea fi aprofundate de către ei înşişi,
deoarece câmpul de studiu s-a lărgit considerabil, prea mult
pentru un singur om.
Totuşi să nu se grăbească, aşa cum probabil consideră unii
despre mine, şi să studieze temeinic şi interdisciplinar faptele,
rămânând obligatoriu în contact atât cu Biserica, cât şi cu ştiinţa.
Deocamdată nu am forţa să trec un rezumat al ideilor, dar
fac trimitere la ceea ce scrie pe coperta din spate :
Ştiinţa are un sens duhovnicesc.

Doamne Ajută!
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Un fel de erată
Am scris această carte cu o mare tensiune interioară,
datorată complexităţii mari a teoriilor, în special a celei legate de
geometrie.
În mod cert, teoria geometrică expusă este incompletă şi
parţial inexactă, în sensul că nu am cum să o formulez până în
ultimele detalii, ci doar să dau un început corect în idee.
De exemplu, ca propoziţii, cevienele date de un punct interior
sunt analoge şi pe dreapta şi pe stânga, chiar dacă rapoartele pe
baze nu sunt egale pe dreapta şi pe stânga. Dar am spus că două
numere se consideră analoge dacă sunt rodul a două construcţii
analoge.
De asemenea, concurenţa geometrică,concretă, a curbelor,
pentru a se realiza, este necesară atât o concurenţă pe dreapta,
cât şi una pe stânga, deci în ambele sensuri de observar . Deci
toate punctele, fie că generează drepte ori cercuri, trebuie să fie în
primul rând, ele însele, orientate analog pe ambele părţi, şi nu
doar pe o parte.
Deci şi dreptele, ca şi cercurile, trebuie să fie analog
orientate pe ambele părţi, chiar dacă, datorită oboselii, nu am
remarcat complet acest lucru.
De asemenea, probleme ca cea de la pagina 273, cu”
cercurile dupliciare”nu sunt suficient de corect explicate, dar
problema respectivă ţine tot de orientare, deşi nu risc în acest
moment să generez o explicaţie grăbită.
Singurul lucru pe care mi-l pot reproşa este că nu am ajuns
la nivelul ultim cu teologia şi ştiinţa, dar nu văd, pe de altă parte
cum aş avea tupeul să îmi fac un astfel de reproş.
Dar concluziile cărţii sunt valabile, ştiinţa şi religia merg
mână în mână, iar, în ce priveşte concurenţa curbelor, ea nu este
doar o problemă de determinare pur analitică,ci este şi o
problemă, ori mai ales, o problemă de orientare.
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Deocamdată nu voi mai gândi pe aceste subiecte, doar
avertizez că sunt foarte complexe şi solicitante, şi ele trebuiesc
abordate cu grijă, răbdare, şi viaţă curată, duhovniceşte vorbind.
Las lucrarea deschisă spre noi completări.
Doamne ajută!
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ANEXA B1

PURITATEA IDEII
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Deocamdată nu priviţi la desenul de mai sus, voi face însă
nişte constatări în corelaţie cu problemele de acest tip.
Am scris în unele capitole anterioare nişte idei pe care le-am
observat în timpul scrierii cărţii şi pe care le voi justifica în
continuare, iar apoi exemplifică cu probleme de genul celei de mai
sus.
În primul rând apărea în text, şi apoi explicit, în erată, ideea
că funcţia care generează curbele prezumtiv concurente trebuie să
aibă valori egale pe dreapta şi pe stânga, ,şi anume curba
orientată semantic pe dreapta, respectiv pe stânga. De asemenea,
apărea ideea orientării curbei după o unică idee-dreaptă-deorientare. De asemenea, ideea că proprietatea care generează
curba trebuie să poată fi extinsă la toate punctele de pe curbă.
Cititorul atent va fi ţinut minte aceste idei. Acum le voi aprofunda.
Faptul că curbele trebuie să fie orientate analog pe dreapta
şi pe stânga îl consider clar. Acest lucru se demonstrează astfel:
Concurenţa în sensul S1 ,necesită ca f(A,S1,{A,B,C}) ∩
∩ f(B,S1,{A,B,C})=f(C, S1,{A,B,C}). Analog se scrie pentru sensul
S2. Egalând primii doi membr , respectiv din cele două relaţii, fapt
posibil, deoarece intersecţia într-un sens trebuie să coincidă cu
cea în celălalt sens geometric vorbind, rezultă că
f(C, S1,{A,B,C})= f(C, S2,{A,B,C}), ceea ce înseamnă că
f(C,A,B)este egal cu f(C,B,A).Deci, din punct de vedere al lui C,
curba ce trece prin C este analog orientată pe dreapta şi pe
stânga.
La fel se arată pentru toate vârfurile şi pentru orice fel de
curbă, deşi în această carte este vorba despre drepte şi cercuri.
Acum mă voi axa pe o altă consecinţă, şi anume că funcţia
respectivă trebuie să fie o relaţie de echivalenţă. S-a văzut că, în
cazul cevienelor, funcţiile respective se interpretau astfel:
(referitor la punctul C)“din punct de vedere al lui C prin prisma
funcţiei f ,avem că A este egal cu B”. În celălalt sens, aveam o
propoziţie analogă, în care se stipula că B este egal cu A. Deci
funcţiile generatoare de concurenţă erau mereu astfel încât (A,f,B
)echivalent cu (B,f,A). De asemenea, am stipulat că relaţia trebuie
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să poată fi extinsă la fiecare punct de pe curbă. Deşi acest fapt îl
voi aprofunda ceva mai încolo, se vede că funcţia f trebuie să fie o
relaţie de echivalenţă în ce priveşte vârfurile, sau altfel spus, o
relaţie de egalitate dintr-un anumit punct de vedere.
De aceea problemele de concurenţă în care interveneau
liniile importante, în general puteau să se realizeze, în timp ce
problemele în care interveneau două seturi oarecare de ceviene nu
dădeau, la cazul general, concurenţă.
De asemenea, într-o problemă anterioară, se vedea că
înălţimile plus medianele dădeau o unică funcţie h , cu alte cuvinte
se putea considera că reprezintă o unică funcţie ideatică, deşi între
f şi g apărea semnul de reuniune. Acest lucru trebuie justificat.
Mereu, în cazul când se combină două tipuri de linii
importante, se obţine o posibilă concurenţă, dacă celelalte condiţii
stipulate anterior, de exemplu cea a neinducerii unei false
orientări pe bază sau între baze, se realizează.
Acest fapt se întâmplă deoarece mereu, orice tip de linie
importantă conţine în sine ideea de echilibru, de echidistanţă,
dintr-un anume punct de vedere. Această idée, aparent ambiguă,
este suficientă pentru a genera concurenţa.
Acest lucru l-am sugerat prin titlul intitulat “Puritatea ideii”.
Am construit înălţimile roşii, iar medianele verzi, apoi am
construit trei puncte, respectiv, prin intersecţia înălţimii roşii din
punctul de pe bază din stânga, cu mediana verde, din punctul de pe
bază din dreapta.
Aceste trei puncte, împreună cu punctele bazelor aferente,
generează trei cercuri imature, orientate identic; analog, pe
stânga şi pe dreapta, tocmai prin prisma ideii unice, cea de
echilibru, conţinută ideatic atât în ideea de înălţime, cât şi în cea
de mediană.
Prin urmare fiecare cerc este analog orientat pe dreapta şi
pe stânga, prin prisma acestei idei unice, care este redată
geometric prin dreapta care uneşte vârful triungiului cu punctul
generator al cercului imatur.
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Deci apare din nou ideea orientării după o unică idéedreaptă-de orientare.
Cele trei cercuri imature au apărut pe desen ca fiind
concurente, cursorul specializat a sări la intersecţii nu punea în
evidenţă trei puncte, ci doar unul singur.
Prin urmare, deşi geometric un cerc trece mereu prin trei
puncte, nu orice astfel de cerc geometric este şi cerc ideatic,
deoarece ,pentru ca un cerc să fie ideatic, trebuie ca fiecare punct
de pe cerc să conţină în generarea sa unica idée despre care am
vorbit, şi care poate fi doar o relaţie de echivalenţă, după cum
avem cele trei tipuri de puncte de vedere, ca exemple (mijloc de
segment, bisectoare de unghi ori unghiuri egale făcute cu baza).
Dar probabil că se pot găsi şi alte combinaţii, de diverse tipuri.
Trebuie spus că reuniunea geometrică între mediană şi
înălţime, aşa cum apărea la o problemă dintr-un capitol
precedent, este dată din punct de vedere ideatic tocmai de
intersecţia sferelor semantice ale ideii de înălţime cu cea de
mediană, deci tocmai de f intersectat ideatic cu g. Deci cercul care
geometric era reuniunea dintre mediană şi înălţime, era ideatic dat
de intersecţia celor două idei.
Acest lucru poate fi ilustrat printr-o diagramă Van Euler în
care forma intersecţiei a două mulţimi determină prin prelungire
ideatică mulţimile însele, deci şi reuniunea lor. Dar nu aprofundez
subiectul.
Deci cercul geometric e dat de reuniunea unor puncte, în
timp ce acela ideatic e dat de ideea comună a punctelor
generatoare.
În fond şi cercul geometric e dat tot de o idée comună a trei
puncte, şi anume de acea idée că punctele sunt egal distanţate de
un punct dat, numit centru. Dacă considerăm că observatorul are
orice idée, deci punctele vârfuri pot fi dotate cu orice idée, atunci
mai rămâne că celelalte două puncte generatoare ale cercurilor
mature, respectiv punctul generator al cercurilor immature,
trebuie să fie rodul unei unice idei, atât pe dreapta cât şi pe
stânga.
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Practic se pot încerca multiple combinaţii cu liniile
importante, care pot genera concurenţă, în cazul în care şi
celelalte condiţii amintite în textul iniţial sunt respectate.
Aceste idei pot fi mult aprofundate, dar deocamdată le las în
acest stadiu. Mă voi juca poate şi pe viitor cu probleme de acest
tip.
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ANEXA B2
Clarificarea teoriei geometrice
Deocamdată teoria geometrică prezentată, deşi este foarte
interesantă, se vede că are mici inadvertenţe, însă doar în mod
aparent. Acestea apar în legătură cu dreptele concurente şi cu
cercurile imature concurente. S-a văzut că problema gândurilor
combinate şi a cercurilor duplicitare, după cum am numit-o, dă
mereu concurenţă în cazul dreptelor, dar doar pentru cele două
puncte centre ale liniilor importante generează concurenţă în
cazul cercurilor imature respective. Acest lucru poate contraria,
dar trebuie judecat puţin mai profund.
Pur şi simplu mai trebuie o interpretare în plus faţă de cele
date până în prezent, dar care este în ideea teoriei deja prezentate.
În cazul oricărei curbe trebuie să existe o orientare geometrică
bine precizată a curbei, iar dacă această orientare geometrică a
fost găsită, trebuie ca, în plus, orientarea semantică să fie, de
asemenea, univocă.
Luând, de exemplu, problema mai sus amintită, la cazul
general, punctele generatoare ale dreptelor orientează geometric
cele trei drepte concurente foarte bine, deoarece, pentru o dreaptă
ce trece prin vârf, un punct interior triunghiului o orientează
geometric în mod complet.
Sensul semantic este acelaşi pe ambele părţi, deoarece
propoziţiile generatoare ale punctelor sunt de tip “p şi q” pe o
parte, respectiv de tip “q şi p”pe partea contrară, deci, dată fiind
comutativitatea lui “şi”, de aceeaşi propoziţie, pe ambele părţi.
Această chestiune se realizează pentru orice tip de problemă,
deci oricare ar fi cele două puncte generatoare, fie că sunt centre
de linii importante, fie că sunt puncte oarecare.
În cazul cercurilor imature generate, lucrurile stau uşor
diferit,după cum se va vedea în problema de acelaşi tip de mai jos,
în care apar înălţimile şi bisectoarele.
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A se observa şi detaliul de pe pagina următoare.
Sensul geometric al cercului albastru cel mai de jos, de
exemplu, pe partea stângă, bunăoară, nu poate fi dat de un singur
punct, cum ar fi punctul generator al dreptei ce porneşte din vârf,
el este dat de tripletul (vârf, punct generator, centrul bisectoarelor
albastre).Pe partea dreaptă, sensul geometric este dat de tripletul
(vârf triunghi, punct generator, centrul înălţimilor roşii).
Deoarece un sens de rotaţie este dat mereu de trei puncte.
Acum trebuie arătat că aceste trei puncte au şi un sens
semantic unic, pe dreapta şi pe stânga,care completează
raţionamentul teoretic.
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Deoarece ortocentrul şi cercul cercului înscris au în comun
ideea de echidistanţă între punctele bazei, de echilibru, fiecare
dintr-un anume punct de vedere, această idée se păstrează şi
pentru punctul generator al cercului. Deoarece dacă p şi q au o
idée comună, această idée apare şi în conjuncţia dintre p şi q.
Existând şi o unică orientare semantică pe dreapta şi pe
stânga, cercurile sunt bine orientate, deci sunt concurente.
În toate problemele în care se obţinea concurenţă, tratate în
această carte, se observa că interveneau doar linii importante, mai
puţin în cazul concurenţei unor drepte. Totuşi acest lucru nu e
obligatoriu, ci doar suficient. Ideea e să obţinem mereu idei
comune de orientare.În cazul dreptelor, o propoziţie identică de
orientare pe dreapta şi pe stânga este suficientă, deci un punct
generator identic orientat pe ambele părţi este suficient, deoarece
şi dreapta formată cu vârful va fi identic orientată.
În cazul problemelor cu cercuri este necesar ca oricare două
din cele trei puncte generatoare să conţină o idée în comun, pentru
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ca orientarea semantică să fie consistentă, deci neduplicitară.
Desigur, acest lucru trebuie coroborat cu o ordonare geometrică
clară, care precede orientarea semantică.
De aceea, nu este suficientă buna orientare a fiecărui punct
generator, în cazul cercurilor mature, ci, în plus, trebuie ca cele
trei puncte generatoare să aibă o idée comună.
Ideea de echilibru, de echidistanţă, de identitate dintr-un
anume punct de vedere, este singura care poate asigura, în cazul
cercurilor, concurenţa, indiferent sub ce aspect se produce această
identitate, deci indiferent de punctul de vedere al acestei
echidistanţe.
Toate aceste considerente decurg în mod logic din teoria
anterior prezentată, ele reprezentând doar aprofundări ale
nivelului de interpretare.
Repet, orientarea geometrică a cercurilor imature se face
relativ la dreapta formată din vârful triunghiului cu punctul
generator, acesta din urmă format prin unirea înălţimii din
dreapta, cu bisectoarea din stânga, noi, ca observatory, situândune în exteriorul triunghiului şi privind spre vârfurile sale, prin
bazele respective.
Desigur chestiunile, cum am mai spus, pot fi mult
aprofundate, dar deocamdată e destul.
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Am scris în această carte ideile
principale ale muncii mele de peste trei
ani în domeniul matematicii.
Practic am tratat logica în sine,
aplicaţii ale logicii în geometrie,
precum şi o tentativă de demonstrare a
Marii Teoreme a lui Fermat, care mie
îmi pare plauzibilă. De asemenea sunt
tratate două din paradoxurile logice,
precum şi o posibilă demonstrare pe
bază de logică a axiomei paralelelor.
Edificiul matematic l-am colorat cu
idei din religia ortodoxă ,fără ca
acestea să influenţeze rigurozitatea
demonstraţiilor. Religia clarifică, o
dată în plus, multe din cunoştinţele din
ştiinţă, dându-le în fond sens
duhovnicesc.
Sensul suprem al ştiinţei este unul
duhovnicesc. Aceasta este ideea de
bază a cărţii, filosofic vorbind.
Nu este o carte foarte riguroasă, pot
încă mult s-o aprofundez, dar
reprezintă în linii mari un punct de
vedere asupra logicii.
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