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# 1 # 

 
Ce suntem noi în afară de un vis nebun al unui înger 

complexat de Sine pierdut undeva în Ierarhia Numerologiei? 
 Nimic nu este Adevărat.Totul este un vis. Realitatea nu 
există cum nu există nici viaţa sau moartea decât Iluzia lor. 
Toate stelele şi galaxiile care ne înconjoară, toate teoriile şi 
creaţiile filosofice nu reprezintă nimic altceva decât aşezarea 
Iluziei pe diferite căprării, sau punerea unui nimic, în diferite 
ranguri, tagme şi teorii. Omul nu cunoaşte Adevărul Absolut şi 
nu-l va cunoaşte Niciodată. Odată ce Adevărul Absolut rămâne 
o mare necunoscută, la care alt Adevăr ne raportăm? Nu la un 
Adevăr Iluzoriu? Orice Adevăr care nu este Adevărul Absolut , 
NU este Adevăr ci Minciună! Viaţa Omului este o Minciună, un 
fals. Odată ce Omul nu cunoaşte Adevărul Absolut nu cunoaşte 
nici Cunoaşterea Absolută. Orice alt tip de Cunoaştere este o 
Necunoaştere! În schimb orice Necunoaştere care devine 
cunoscută în sine prin Conştientizare se numeşte Iluzie. 

Astfel principiile Coaxialismului pe care mi le-am 
imaginat după lungi meditaţii reflectând la subiect  şi după care 
mă voi ghida sunt: 

 
   1)Unica filosofie adevărată este aceea care acceptă că            
Omul nu cunoaşte Adevărul, deci implicit , nici filosofia. 
 
     2)Omul nu va Cunoaşte Niciodată Adevărul Absolut şi nici 
Cunoaşterea Absolută , întrucât întreaga lui existenţă este 
axată pe Iluzia Vieţii. 
 
   3)Orice sistem filosofic sau filosof care va pretinde că spune 
Adevărul este mincinos. 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   5

 
  4)Coaxialismul este prin excelenţă filosofia care NU 
pretinde că spune Adevărul dar care acceptă aplicaţii care 
susţin raportarea Iluziei Vieţii la Adevăr. 
 
  5)Esenţa Adevărului constă în reflectarea acestuia la 
Elementele apărute înaintea sa, cum sunt cele ale Cunoaşterii 
Deschise  provenite din Starea de Fapt. 
 
  6)Coaxialismul acceptă operarea cu opuşii, opuşilor 
Existenţei, cu sau fără a fi necesară raportarea la    aceasta, 
determinând Coaxiologia.. 
 
    7)Fiecare Opus are la Infinit un alt Opus identic cu el. 
 
  8)Cu cât un Opus este mai depărtat , adică între el şi 
elementul opozabil sunt intercalaţi un număr mai mare de 
opuşi, cu atât similitudinile dintre aceştia vor fi mai 
pronunţate, iar cu cât numărul opuşilor intercalaţi între cele 
două Elemente va fi mai mic cu atât contrastele dintre aceştia 
vor fi mai pronunţate. 
 
    9)Cum putem vorbi de Universe fără substrat în Existenţă, 
putem vorbi de Cunoaştere fără substrat în esenţă, deci fără 
subiect. 
 
    10)Factorul va fi întotdeauna opusul infinităţii faţă de care 
se va raporta ca finit, la fel cum Cunoaşterea  se raportează 
la necunoaştere şi viaţa la Moarte. În accepţiune Coaxială, 
Factorul va echivala cu Dumnezeu,  Unicul Creator dar şi 
Întâmplător faţă de lumile sale. 
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  11)În lumile fiecărui Factor Creator şi Unic Întâmplător se 
vor reflecta toţi ceilalţi Factori Creatori şi Unic Întâmplători 
sub formă de numere, de la UNU, care este Factorul 
Primordial, până la un Infinit mius UNU de Factori Creatori 
şi Unic Întâmplători. 
 
        O viaţă întreagă trăim cu Iluzia că ştim cu adevărat cine 
suntem, cu toate că acest lucru nu-l vom afla Niciodată.  De ce? 
         Tocmai datorită străinului din noi. Este cu atât mai grav 
cu cât până şi cele mai inălţătoare sentimente cum ar fi iubirea 
sau plenititudinea spirituală , aparţin aceluiaşi străin din noi. 
Suntem adeseori duşmanii acelui străin tocmai pentru că nu îl 
înţelegem.Vrem să-l alungăm definitiv din viaţa noastră fără să 
înţelegem că acel străin suntem chiar noi înşine, şi prin urmare 
ne-am alunga pe noi din propriile noastre simţiri. Acesta este 
un mare rău al acestei vieţi, şi anume să ne naştem străini de 
noi şi să murim la fel de străini neînţelegând Niciodată că 
naşterea , viaţa  şi moartea aparţin doar simţirii noastre 
înstrăinate de noi înşine şi nicidecum străinului din noi, pe care 
dacă l-am înţelege am realiza că de fapt naşterea , viaţa şi 
moartea nici măcar nu există. Am înţelege că toate acestea sunt 
un fals, la fel ca tot ceea ce ne înconjoară, că doar ceea ce nu 
ştim că ştim devine adevărat.Viaţa şi moartea odată cunoscute 
sunt întru totul neadevărate. Omul nu ar trebui să fie angoasat, 
frustrat, chinuit şi împovărat de nevoi pe acest drum care se 
numeşte viaţa sa. Ar trebui să înţeleagă că pe moment visează , 
că trăieşte la maximum acel vis care de fapt este un coşmar ce 
va trece odată cu venirea zorilor. Va trebui să înţeleagă că 
atunci când se va trezi,va înţelege că cel de care alerga în 
timpul visului,era tocmai el.Îl va ajuta oare cu ceva acest vis? 
Da! 
        De ce? Fiindcă odată împrietenit cu străinul din el la 
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trezirea din coşmar va şti că unica sa alternativă de a se împăca 
cu el însuşi rămâne meditaţia profundă asupra propriului “Eu”, 
şi simţirea acestuia în raport cu Universul Iluzoriu care-l 
înconjoară. Iar el, un simplu Om, va şti că totul nu este nimic 
altceva decât o Iluzie,  şi nu poate face nimic altceva pentru a 
îndepărta vălul dens al Iluziei. În schimb va rămâne îngrozit 
pentru tot restul existenţei sale unde poate duce înstrăinarea de 
sine, ce tip monstruos de societate poate naşte, şi cât de mare 
devine mocirla abjecţiilor umane într-o atare ipostază. 
          Va şti că toate relele sociale, şi individuale, hoţia, furtul, 
crima, egoismul, nedreptatea şi lista ar putea continua, se 
datorează tocmai acestei înstrăinări de sine. Mai mult decât 
atât, Omul conştientizează moartea ca fiind o distrugere totală , 
acceptă inefabilitatea Destinului, ca fiind total potrivnic, 
neînţelegând că de fapt el însuşi i se împotriveşte propriului său 
“Eu”. Poate că acesta ar fi unicul sens al acestui coşmar, care se 
numeşte viaţă terestră, să te trezeşti odată cu venirea zorilor şi 
să ştii unde duce înstrăinarea de sine. 
 Cui nu i s-a întâmplat vreodată să simtă acel fior divin pe care 
numai dragostea îl poate da, acel: ceva? Oricât de mult am dori 
să aflăm de ce anume simţim acel fior pentru o anumită 
persoană şi nu pentru o alta nu vom şti Niciodată. S-a 
demonstrat că folosim doar 2 procente din materia noastră 
cenuşie.Oare celelalte 98 de procente să fie acel străin de care 
vorbeam adineaori? Mai mult decât atât, suntem cu adevărat 
aceşti oameni în carne şi oase care ne naştem pentru a muri şi 
murim pentru că ne-am născut? Cine suntem noi? O frunză 
purtată de vântul toamnelor şi aşezată pe solul rece mirosind a 
putrefacţie sau mugurii primăverii atunci când Soarele îi 
mângâie cu razele sale primitoare? 
 

# 2 # 
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Lumea pe care pretindem că o cunoaştem este aceasta 

pe care o ştim cu toţii după acelaşi tipar comun? În ce sens 
tipar comun? Fiecare ştim că ne aflăm pe planeta Terra, unde se 
află munţii Himalaya, oceanele Pacific şi Atlantic, etc. 

  Fiecare pretindem că ştim despre corpul omenesc că 
este alcătuit dintr-un trup , că are două mâini, două picioare, 
doi ochi, etc. Orice nu respectă acest principiu devine anomalie 
genetică sau cauzată de diferite accidente. Într-un cuvânt , tot 
ceea ce ne reprezintă cât şi tot ceea ce ne este prezentat trebuie 
obligatoriu să se includă într-un tipar, perfect valabil pentru 
fiinţele care alcătuiesc o anumită societate.  
           Este adevărat că acest tipar poate avea anumite fluctuaţii 
de la o societate la alta, care se datorează, momentului istoric, 
cunoştinţelor şi altor aspecte de ordin cultural,etc., dar cu toate 
acestea trăsăturile comune de bază, cum ar fi trupul uman sau 
ale unui animal, rămân aceleaşi.  

Ştim că fără acest tipar nu putem avea o anumită viaţă 
socială, caracterizată prin însăşi acest tipar care la rândul lui 
este controlat de Ierarhie. 
 Oricât de mult am dori să respingem ideea că Ierarhia este cea 
care ne dirijează, acceptând că tot ceea ce facem s-ar datora 
propriei noastre voinţe care se datorează Iluziei Vieţii, nu 
putem. Astfel nu facem nimic altceva decât să ne afundăm şi 
mai mult în mrejele Iluziei Vieţii printre care înnotăm de la 
naştere spre Moarte, la fel de iluzorii şi acestea.Voinţa este 
visul care ne face să ne credem liberi, să avem speranţe şi să 
credem că sensul existenţei noastre constă în forţa fiecărui om 
de a dobândi propriul său ideal. Este nemaipomenit să ai un 
ideal, să te ştii stăpân pe proriile tale forţe , pe Liberul Arbitru 
faţă de care ai Iluzia Vieţiică îţi aparţine. Oare ce s-ar fi făcut 
Omul fără o speranţă, fără un ideal? Ar mai fi fost astăzi 
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societatea umană? Nu cred. 
        Avem nevoie de minciună precum de aer pentru a putea 
exista. Ce ne-am face dacă am şti că totul este în zadar că de 
fapt nu există povestea cu Liberul Arbitru şi nici alte snoave de 
genul , Omul Stăpân pe Soarta sa, sau o altă bazaconie şi mai 
perfidă, lozinca de genul: Omul a învins pe această planetă, 
având realizări dintre cele mai importante, începând cu 
invenţiile epocale şi culminând cu marile opere culturale, etc. 
Toate acestea sunt o minciună, care nu face altceva decât să ne 
îndulcească coşmarul care se numeşte : Viaţă. De ce sunt toate 
o minciună? Fiindcă Omul este o minciună a naturii Factorului 
care l-a zămislit. 
        Scopul Omului constă în perpetuarea acestei minciuni şi 
ridicarea acestia la rang de sens al vieţii, uitând cu desăvârşire 
de adevăratul sens al vieţii  este acela de a iubi. Cum fiecare 
minciună are în ea un sâmbure de adevăr în care se ascunde 
mereu Factorul Primordial, şi Factorul Creator, acest sâmbure 
de Adevăr este în cazul Omului iubirea. Asta înseamnă că 
Factorul Creator sau Factorul Primordial sunt iubire. De ce  
anume sunt iubire , datorită conştiinţei de sine a Omului. 
Ierarhia este mai mult decât tiparul suprem al lumilor şi 
Universurilor în care se află aceasta , este prima legitate din 
Esenţa Totului, şi anume cea care determină Numerologia şi 
odată cu aceasta succesiunea, dar nu raportată dimensional, la 
Timp de exemplu, care nici nu exista în acea fază, ci raportată 
structural, la Factorul! Odată determinat Factorul Primordial va 
determina infinitatea de Factori la care se va raporta. Implicit 
cu aparţia Factorului Primordial, absolut orice avea să se 
producă la nivel de sistem, Matricea, sau la nivel structural, 
Stările de Fapt, avea să devină succesoral, deci Ierarhic, 
întrucât doar Factorul este acela care poate conştientiza, iar 
prima conştientizare a apărut odată cu Factorul Primordial iar                   
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Ierarhia este prin excelenţă primul produs al conştientizării. 
Întotdeauna primul produs al conştientizării va fi acela care va 
îngloba în sistemul său restul produselor rezultate din aceasta. 
Este o lege absolut valabilă pentru toate sistemele şi structurile 
succesorale conştientizante, începând cu Factorul Primordial şi 
terminând cu întreaga infinitate de Factori Creatori cât şi cu 
infinităţile de lumi şi Universuri ale acestora, în care se află alte 
şi alte infinităţi de spirite care pot Conştientiza. Astfel fiecare 
spirit în parte este şi un Factorul Creator la rândul său.  
Orice entitate care conştientizează se va afla în centrul 
Universului său, şi ale altor Universuri pe care aceasta le 
concepe, va realiza că toate acestea sunt în interiorul său şi nu 
în exteriorul său, fiindcă odată cu moartea ei , toate Universele 
vor dispare ca un nor de ceaţă, atunci când Soarele îşi trimite 
razele sale calde. Orice Om se va considera pe sine ca fiind 
centrul Universului gândurilor sale, chiar dacă se va amăgi şi 
minţi că el nu este nimic altceva decât o fărâmă din acesta. 
         Fiecare lume , este în funcţie de modul cum devine ea 
simţită de către sufletele care o reflectă. Suntem conştienţi că 
trăim pe planeta Terra deoarece cu toţii avem Iluzia că Terra 
este planeta albastră cu oceane şi munţi, cu jungle şi fluvii. De 
ce? Deoarece sub acest mod ne este reflectată Lumea de către 
Iluzia Vieţii pe care o trăim. Cu siguranţă că dacă ne-ar fi 
reflectată în alt mod, planeta albastră ar deveni planeta gri sau 
mov sau albă. Datorită tiparului fiecare gândim în această lume 
bivalent. 
 Ştim că alături de bine se află răul, alături de frumos , 
urâtul şi lista de exemple ar mai putea continua. Prin urmare 
folosim drept tipar de reflectare a lumii , nivelul binar al logicii, 
sau nivelul 2. Să ne imaginăm că am trăi într-un tipar ideatic al 
nivelului logic 3. Acolo alături de bine şi rău ar mai fi o a treia 
formă , la fel cum alături de Infinit şi finit ar mai fi un al treilea 
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Element.  
 Ce să mai spunem despre lumile care se reflectă 
fiinţelor lor prin nivele logice mult mai superioare cum ar fi cel 
de un miliard sau mult mai mari? Acolo sunt cu atât mai multe 
alte Elemente alături de finit şi Infinit sau alături de binele şi 
răul date de exemplul anterior. Unde sunt aceste lumi? 
 A spune că se află la miliarde de ani lumină distanţă 
este la fel de neadevărat precum am afirma că pământul e 
rotund! Da, este rotund dar numai pentru noi, pământenii! 
 Altor suflete posesoare ale unui alt nivel logic, 
pământul poate apărea total diferit. Ierahia apare nu numai la 
nivelele logice ale cunoaşterii ci şi în cadrul acestora, 
reflectându-se într-un mod difuz în funcţie de nivelul logic.  
 În cadrul lumii noastre , ce aparţine nivelului logic 2 , 
Ierarhia ne apare ca sub forma evaluării celor două alternative 
ale logicii.mic,mare,frumos,urât,etc. 
 Ierarhia nivelului logic 2 in care se află Lumea noastră 
nu ne permite decât să avem două tendinţe de ierarhizare şi 
anume cea crescătoare şi bineînţeles aceea descrescătoare.  
 Astfel nivelele logice privite prin prisma acestui nivel 
logic 2 vor tinde către un număr din ce în ce mai mare până la 
Infinit sau către un număr din ce în ce mai mic până la zero, 
întrucât dincolo de zero, inclusiv zero, Existenţa nu mai poate fi 
concepută, în cazul când zero devine exponentul nimicului. 
 Bineînţeles că matematic putem tinde pe latura către 
infinitul mic, dar Niciodată  dincolo de zero fiindcă acolo 
Existenţa devine nulă. 
 La alte nivele logice Ierarhia are cu siguranţă un număr 
mai mare decât cele două tinderi ale nivelului lumii noastre, 
acolo apărând cu certitudine mult mai mulţi corelaţi ai acestui 
zero şi mult mai multe Elemente care prin natura lor să 
determine o altă noţiune decât aceea a infinitului . 
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 Numărul acestor Elemente sau corelaţi fiind echivalenţi 
cu numărul nivelului logic.Cu toate acestea nici acolo nu se va 
putea trece frontiera dincolo de “nimic” atâta timp cât şi 
celelalte nivele logice aparţin Existenţei. 
 Astfel în cadrul Existenţei putem avea o infinitate minus 
Una de nivele logice care să se reflecte în lumile lor. 
 Nivelului logic 2 nu îi este permisă decât trecerea de la 
zero dincolo către infinitul mic, adică trecerea cu gândul 
dincolo de frontiera Existenţei care este Nonexistenţa. 
 La o infinitate minus Una de nivele logice vom avea o 
infinitate minus Una de posibile opusuri ale Existenţei, despre 
care îmi voi permite să vorbesc la timpul respectiv. 
 Revenind la frontiera dintre Existenţă şi celelalte 
Personalizări ale Factorului Creator şi Unic Întâmplător 
întrebarea care se pune este următoarea: cine a creat aceste 
frontiere şi cine anume se ascunde in spatele tuturor opuşilor 
Existenţei? 
 Factorul Nostru, Factorul Creator şi Unic Întâmplător. 
  

# 3 # 
 
 Iarăşi î-mi amintesc de Ierarhie şi mă întreb.Dar cine l-a 
creat pe Factorul şi cum anume? Ştiu că foarte mulţi din 
cititorii mei vor zâmbi la o asemenea întrebare fiind obişnuiţi 
cu scrierile biblice sau ale altor religii care afirmă că Factorul 
nu a fost creat de nimeni, că doar de aceea e  Factorul sau 
Dumnezeu! 
 Aici intervine un paradox care anihilează Ierahia. Ori 
Factorul Nostru a fost creat devenind El Însuşi creator , ori s-a 
creat pe sine şi astfel aruncăm la coş Ierarhia, întrucât 
întotdeauna acel “ceva” trebuie să fie determinat de alt “ceva”. 
 Dacă înfierăm acest aspect atunci înseamnă că ne 
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autonegăm, anihilând Ierarhia. O Ierarhie care are ca origine 
inversul său nu mai este ceea ce ar trebui să fie. 
 Mai mult decât atât, chiar dacă am face un compromis 
şi am admite aceasta, întrebarea care se pune imediat este de 
unde începe Ierarhia?  
 Imediat după Factorul, vor afirma unii. Imediat unde? 
La nivelul sfinţilor? Al suferinţei acestei lumi, din care Factorul 
se sustrage? Nu, nici într-un caz. 
 Atât Ierarhia cât şi orice altceva din această lume  
văzută prin vizorul logicii noastre bivalente  poate să fie 
infinită, atât către infinitul mare cât şi către cel mic. 
 Când eram copil, în primii ani de viaţă, unul din 
gândurile care mă frământau mereu era: cât de mic poate fi 
infinitul mic .El tot tinde către zero, dar nu ajunge acolo 
Niciodată că dacă ar ajunge nu ar mai fi Infinit. Atunci cât de 
mic e? Cel mai mic mic şi mai aproape de zero decât orice 
altceva. 
 Aşa să fie şi cu Ierarhia, care tot tinde către zero dar 
Niciodată nu-l va ajunge? 
 Să denumim acel zero , Factorul sau frontiera care-L 
desparte pe acesta de noi şi astfel să răsuflăm uşuraţi. 
 Factorul a scăpat de Ierarhie? Nu! De ce? 
 Întrucât odată ce se află peste aceasta se include 
automat în ea!  
 Prin însăşi faptul că este diferit de Ierarhie şi o 
determină sau doar o reflectă, se delimitează automat de ea, 
ocupându-şi un loc în sânul ei! 
 Dacă am raţionaliza cu o logică care ar avea un nivel de 
un miliard de miliarde de opusuri, Ierarhia ar rămâne 
neschimbată în picioare. 
 Am folosit cuvântul opusuri, întrucât fiecare nivel logic 
este echivalent cu numărul de opusuri pe care le pot reflecta 
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conştientizările din cadrul său. 
 Noi având nivelul 2 , cel cu bine şi rău, frumos şi urât, 
putem raţionaliza doar două opusuri, faţă de un nivel logic de 
un miliard care va raţionalza tot atâtea opusuri. 
 Ierarhia este superioară Marelui Nostru Creator şi Unic 
Întâmplător, întrucât şi acesta face parte din ea chiar dacă se 
delimitează de aceasta prin reflecţiile logicilor de un număr 
până la un Infinit minus Una de nivele. 
 De ce acest număr , ve-ţi afla curând. Dacă Ierarhia este 
superioară Factorului , atunci cine se ascunde în spatele 
acestuia? Dacă se află acolo, care este Scopul său? 
 Odată ce nuanţăm Ierarhia aceasta s-ar autorenega dacă 
şi numai dacă nu ar avea un Scop. Să fie acest Scop dorinţa ca 
lumile nivelelor logice să existe? 
 Ce se află dincolo de Existenţă. Raţionamentele logice 
ne arată cât se poate de simplu; un alt Opus. Nonexistenţa. 
 Dar pentru un raţionament al unei logici cu un nivel de 
un miliard? Se va afla un miliard de opuşi ai Existenţei, şi 
numărul acestora va tot creşte către Infinit odată cu Ierarhia. 
 Scopul nu este Ierarhie întrucât întruneşte o cu totul altă 
calitate, anume aceea de îndeplinire a unei acţiuni sau de 
finalizare a acesteia. 
 Pe de altă parte Scopul poate tinde şi către nefinalizarea 
unei anume acţiuni, dar atenţie, chiar şi împlinirea nefinalizării 
determină finalizarea Scopului în sine, ceea ce duce la 
raţionamentul că Scopul este Opus Ierarhiei! 
 Prin urmare Ierarhia având un Opus automat duce la 
faptul că într-o lume unde coeficientul logic este aproape de 
Infinit şi Ierarhia va avea tot atâţia opuşi, precum şi Scopul! 
 Scopul va deveni tot mai împlinit cu cât Ierarhia nu-şi 
va atinge Niciodată vârful. 
 Atunci care-i sensul lumilor? Constă acesta în propriul 
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lor nonsens tocmai pentru ca Ierarhia să ajungă cât mai aproape 
de vârf, iar Scopul cât mai departe de împlinire? 
 Sau invers?Atunci când Scopul va fi aproape atins 
Ierarhia va fi în cel mai pronunţat declin. Al cui anume este 
acest Scop? 
 Sau toate celelalte opusuri ale lui pe care noi , tributari 
logicii bivalente nu le putem desluşi? 
 Tot ce se poate deduce este că acel Scop nu a fost 
Niciodată agreat de Ierarhie! Mai pe Înţeles, Ierarhia care 
coordonează şi subordonează conştiinţele lumilor este 
duşmanul Scopului pentru care acestea au fost create! Prin 
urmare , noi nu ne-am născut în această lume cu Scopul de a 
suferi şi a ne “perfecţiona” prin tortura propriei vieţi de la 
naştere şi până la Moarte, ci cu Scopul de a fi fericiţi şi 
împliniţi, de a fi noi înşine şi nu străini de noi. 
 Scopul se află în puterea Factorului Nostru Creator şi 
Unic Întâmplător , dar nu şi Ierarhia! Întrucât Factorul Nostru 
face parte la rândul său din Ierahie. Scopul acceptă 
subordonarea pe când Ierarhia coordonarea. Prin urmare 
Scopul este reprezentat ca atribut suprem de subordonare faţă 
de un anume Element căruia îi imprimă acestuia Esenţa sa şi 
anume aceea de a urma o anumită cale prin meandrele atât de 
încâlcite ale Factorilor, pe când Ierarhia este reprezentată de 
atributul său suprem coordonarea, întrucât fiecare succesor 
devine un subordonat al Ierarhiei, al predecesorului. 
 Astfel Factorul nu coordonează Ierarhia, ci este 
coordonat de către aceasta, tocmai pentru ca Scopul pentru 
care ne-a creat să nu poată fi atins. De ce? Cine se află în 
spatele Ierarhiei? Diavolul vor spune unii. Pare simplu dar nu 
este deloc aşa, întrucât Diavolul care reprezintă răul, suferinţa, 
durerea, este la fel de necesar pentru binele nostru, precum este 
Factorul care reprezintă, fericirea, împlinirea, bunătatea, pe care 
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nu le-am putea afla Niciodată fără răul la care să le raportăm.  
 Dacă nu ar fi Diavolul, Factorul Creator ar fi în cea 
mai mare criză de identitate până când ar sucomba total. 
Interdependenţa Diavol-Factorul şi Factorul-Diavol este 
absolut necesară într-o lume cu acest coeficient logic 2. 
 Într-o lume cu un coeficient logic 100, vor fi o sută de 
Factori şi Diavoli dar nu cum îi putem noi gândi , împărţindu-i 
în două tabere, ci fiecare având propria sa tabără şi fiind opusul 
tuturor celorlalţi. 
 Mai mult decât atât, Factorul este unul dintre interpuşi 
alături de Diavol în cadrul Scopului, dar nu este cel care a 
enunţat Scopul de la început, fapt ce duce Ierarhia la o 
ascensiune continuă. 
 Cine se află în această Ierarhie?  
 Bineînţeles că Factorul.Este adevărat dar deasupra Sa 
mai este ceva . 
 Dacă nu ar mai fi acel “ceva” atunci cu siguranţă că şi 
Ierarhia ar dispărea cu totul. 
 Scopul Factorului este acela de împlinire a propriului 
Scop, dar Ierarhia este cea care face tot posibilul pentru ca acest 
Scop să nu se împlinească Niciodată fiindcă aceasta ar dispare. 
 Când a apărut Ierarhia?  
 Cu siguranţă că atunci când Scopul Factorului a dat 
primele semne de neîmplinire! Mai precis atunci când a 
intervenit undeva o “eroare” de la care n-i se trage în Lumea 
noastră cu logică bivalentă, deci de  nivel 2, Păcatul Originar. 
 Ce anume a determinat “eroarea” respectivă? A fost 
înainte de Factorul, Ierarhia sau după Factorul? Voi reveni la 
momentul respectiv când vor fi suficiente Elemente de a 
explica conjunctura ca atare.Acum pot să spun doar că Păcatul 
Originar se datorează Existenţei şi Fiinţei,cât şi distanţării 
Fiinţei faţă de Om,care este un Element al Existenţei. 
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 Dacă a fost creată după Factorul, înseamnă că şi Ierarhia 
este opera Sa, iar dacă nu, atunci a cui operă poate să fie?  
 Poate ca “ceva” să fie creat înainte de Creator? Da! 
Creatorul devine Scop în momentul propriei sale creaţii şi nu 
Ierarhie. Abia după ce Scopul a fost creat de către Creator poate 
fi introdus la rândul său în Ierarhia unde mai sunt întotdeauna şi 
alte Elemente şi Niciodată invers. 
 Ierarhia este mereu înaintea Scopului dar întotdeauna cu 
alte Scopuri ale propriilor sale Elemente! Dacă nu era Ierarhie 
în momentul creării Scopului acesta nu ar fi putut să fie creat , 
întrucât Scopul este cel care este introdus în Ierarhie şi nu 
Ierarhia în Scop!  
 Cu toate acestea Niciodată nu va putea fi creată o 
Ierarhie care la rândul său să creeze Scopul, întrucât orice 
Ierarhie include deja în cadrul său anumite Elemente 
structuralizate după legile Ierarhice respective care au avut la 
rândul lor Scopurile lor precise pentru care au fost create 
cândva, şi astfel Scopul a devansat Ierarhia, dar Ierarhia devine 
Scopul tuturor elementelor care o cumpun, precum Scopul 
rămâne Scopul unui singur Element.  
 Diferenţa dintre Scop şi Ierarhie este că Ierarhia este 
suma diversităţii Scopurilor pe când Scopul este unul singur. 
  
 Ierarhia devine astfel diversitatea iar Scopul unicitatea. 
 De ce să fie diversitatea inamicul numărul unu al 
Factorului nostru? După cum am mai amintit mai sus, Ierarhia 
este inversul Scopului pentru care ne-a hărăzit Factorul. 
Gândul Factorului a fost bruiat de către Ierarhie. Factorul nu 
ne-a creat pentru a suferi sau pentru a ispăşi pedeapsa faptului 
că existăm, dar cu certitudine, Ierarhia face tot posibilul pentru 
a ne reflecta această debusolare a vieţii, angoasă a propriei 
noastre exitenţe prin care suntem întreaga noastră viaţă atât de 
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străini de noi înşine. Şi Factorul Nostru este unul dintre 
Creatorii sau demiurgii aflaţi în Ierarhie. 
 Cine anume se află la originea acestei Ierarhii? Care 
este acel Scop, care a fost primul inclus în Ierarhia deja 
determinată de acel “ceva” care orice ar fi putut avea dar numai 
Scop nu, întrucât dacă ar fi avut cel mai neînsemnat Scop nu ar 
fi fost Niciodată Ierarhia! 
  

# 4 # 
 
 Ce a determinat Ierarhia şi care a fost pe urmă primul 
Scop inclus în aceasta? După cum am mai scris într-o altă carte 
de-a mea, The Origin of God, la baza tuturor câte sunt dar mai 
ales câte nu sunt se află Factorul Primordial sau Factorul 
Unicităţii Absolute a Infinităţii, cum l-am mai denumit. 
 Acest Factorul, este cel care se defineşte prin Adevărul 
Absolut şi Conştientizarea Scopului Matricei a propriului Său 
Instinct, care-şi conştientizează propria Persoană, ”EU”, 
determinând Cunoaşterea Absolută, dând astfel naştere 
Gândului Originar. 
  Toate acestea se petrec o singură dată. Odată format 
Gândul Originar acesta determină Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători.  
 Astfel Factorul Primordial devine finitate faţă de 
infinitatea Marilor Creatori şi Unic Întâmplători a căror 
număr se vor scădea din eternul UNU al Factorului 
Primordial, dar care la rândul Lui îşi va scădea din propria 
infinitate etern, fiecare Mare Creator şi Unic Întâmplător în 
parte devenind din opusul acestora echivalentul lor, întrucât 
fiecare Mare Creator şi Unic Întâmplător are propriul Său 
Opus într-un alt Mare Creator şi Unic Întâmplător. Aceasta 
este originea Numerologiei. 
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 Odată ce numărul acestora este o infinitate minus 
UNU, înseamnă că opusul , opusurilor fiecăruia în parte 
devine echivalentul lor, rămânând ca raportare doar Factorul 
Primordial, a cărui opoziţie nu va putea fi schimbată de către 
Marii Creatori. Cu toate acestea Factorul Primordial nu are 
Opus în suma Marilor Creatori întrucât fiecare Opus al 
opusului reflectat în infinitate devine inversul său. Astfel, 
doar Factorii Creatori şi Unic Întâmplători au opuşii lor dar 
nu şi Factorul Primordial care se delimitează de aceştia 
devenind finitate pentru a le reflecta infinitatea LOR. 
 După cum se vede, cel mai important aspect al 
Factorului Primordial este Instinctul, care precede absolut 
TOTUL prin Adevărul Absolut despre propria sa 
conştientizare care este de fapt Conştientizarea Scopului 
Matricei, conştientizare care determină Cunoaşterea 
Absolută, acel număr UNU la baza unui Infinit de numere 
ale cunoaşterii. 
 Astfel Cunoaşterea Absolută este cea mai simplă 
cunoaştere posibilă, care s-ar fi suprapus aproape în întregime 
cu Conştientizarea Scopului Matricei dacă nu ar fi fost acel 
“EU”.  
 În acest “EU” se află cele mai profunde şi infinite 
cunoaşteri posibile şi imposibile, întrucât toate acestea 
indiferent de gradul lor se vor raporta mereu şi se vor 
autodetermina tot prin acest “EU”, care este conştientizarea 
Factorului Primordial, conştientizare ce a determinat Gândul 
Originar şi odată cu acesta pe Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători care odată şi numai o singură dată formaţi, au 
conştientizat propriul Lor “EU”, dând astfel naştere Cunoaşterii 
Absolute a fiecăruia care alături de Adevărul Absolut prin care 
aceştia conştientizau, au determinat fiecare în parte propria Lui 
Conştientizare a Scopului Matricei, iar de aici înainte fiecare 
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Mare Creator şi Unic Întâmplător are propria Sa schemă de 
dezvoltare a propriului Său statut creator. Adevărul Absolut a 
apărut înainte de Conştientizarea propriului “EU” al 
Factorului Primordial iar Cunoaşterea Absolută după aceea. 
Acest fapt indică că Esenţa Adevărului nu stă în Cunoaştere 
precum Esenţa Cunoaşterii nu stă în Adevăr. 
  Acest lucru înseamnă că între Adevăr şi Cunoaştere 
există doar o anumită interdependenţă în ceea ce priveşte 
însuşirile şi calităţile acestora dar nicidecum între esenţele lor 
care prin excelenţă simbolizează un lucru total diferit una faţă 
de cealaltă. Odată ce Cunoaşterea nu are nimic în comun cu 
Adevărul, decât o însuşire a sa de a se raporta la Adevăr 
indiferent dacă aceasta este sau nu adevărată sau falsă, la fel 
cum şi Adevărul la Cunoaştere, înseamnă că ambele sunt 
Elemente ale Absolutului, care se pretinde de sine stătător şi 
atoateştiutor în Tot şi Toate. Întrebarea care se pune este dacă 
ar fi două sau mai multe astfel de Absoluturi? Dacă Absolutul 
nu ar avea forma de ou ci de găină care dintre aceste două ar fi 
cel adevărat? Oul sau Găina? Curcanul voi afirma eu. 
 De ce? Deoarece nu pot fi două Absoluturi şi prin 
urmare nici unul nu este cel Adevărat. Vorbim de Absoluturi , 
de faptul că nu pot fi decât un Absolut, deci Un Singur Adevăr 
Absolut şi o Singură Cunoaştere Absolută, dar Niciodată două. 
  Cu toate acestea apare necontenit o întrebare la fel de 
tulburătoare ca şi prima.Oare Absolutul Există? Bineînţeles că 
acesta a apărut cu mult înainte de Existenţă dar eu îi atribui 
această calitate întrucât în această lume nu poate exista un 
vocabular care să elimine total Existenţa din raportare sau 
conţinut. Da, voi răspunde gândindu-mă la Adevărul Absolut şi 
la Cunoaşterea Absolută. Tot ce ştiu este că Esenţa Adevărului 
nu stă în Cunoaştere, deci nu va putea fi cunoscut Niciodată, 
precum nici a Cunoaşterii în Adevăr, deci nici o Cunoaştere 
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indiferent că este Absolută sau nu, nu va aparţine Adevărului 
deci va fi o Cunoaştere falsă. O Cunoaştere falsă este o Iluzie? 
Nu! Iluzia apare abia de la nivelul ierarhic al Persoanei în jos.În 
schimb o Cunoaştere falsă nu este şi Adevărată! Odată ce 
Cunoaşterea nu este Adevărată înseamnă că ceea ce se cunoaşte 
nu reprezintă elementul care se reflectă în conştientizarea 
actului de cunoaştere. Prin urmare în loc să fie cunoscută găina, 
este cunoscut oul, chiar dacă găina este cea care l-a creat? 
Posibil, dar diferenţierile sunt cu siguranţă mult mai mari. 
Astfel  
 Conştientizarea este Urma în care se va turna Forma 
Cunoaşterii, cu ajutorul unui Element Oglindă. 
 Prima Conştientizare a Scopului Matricei apare 
odată cu Adevărul Absolut.Din acel moment orice Element 
care este definit în calitate de Scop faţă de Ierarhie poartă 
denumirea de Conştientizare a Scopului Matricei. 
 
 Orice Conştientizare trebuie să întrunească trei 
Elemente: Scopul, Adevărul Absolut sau unul din 
Adevărurile Anoţional şi Noţional şi Ierarhia. Scopul 
Matricei provine de la Matricea Scop care precede 
Instinctul, primul Element al Ierarhiei, deci al Cauzei 
Scopului, care determină la rândul său propriul său Scop: 
Adevărul Absolut, şi astfel se împlineşte Prima 
Conştientizare a Scopului Matricei. Până în acest moment 
Scopul Matricei nu era Conştientizat. Odată Conştientizat, 
prin apariţia Adevărului Absolut, Conştientizarea Scopului 
Matricei foloseşte Instinctul drept Primul Element Oglindă 
prin care să-şi determine inversul său,şi anume 
Cunoaşterea. Prima Conştientizare a Scopului Matricei este 
momentul când  apare Factorul Primordial şi spune ”EU” 
oglindindu-se în Instinctul Primordial, moment din care 
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apare Cunoaşterea Absolută, inversul Conştientizării. 
Odată cu aceasta se formează Gândul Originar al 
Factorului Primordial, compus din Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută. Gândul Originar este cel ce 
determină infinitatea de Factori Creatori, unde fiecare în 
parte se raportează la Factorul Primordial. Fiecare 
Factorul Creator va prelua de la Factorul Primordial 
Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută pe care le va 
raporta la sine determinând Gândurile Pure. Gândul Pur al 
Factorului Nostru Creator a determinat Persoana, 
Personalizările acesteia şi Noţiunea. Odată cu Noţiunea se 
naşte Adevărul Noţional, care se va raporta la Adevărul 
Anoţional determinat înaintea sa de către Gândul Originar 
al Factorului Primordial. 
 
 Cunoaşterea este actul de reflectare al Conştientizării, 
într-un Element Oglindă. Inversul Conştientizării. 
 
 Adevărul Absolut este Scopul Instinctului. 
 
 Adevărul Anoţional, apare odată cu Gândul Originar, 
şi este compus din Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută  
 
 Destinul Anoţional apare odată cu Adevărul  
Anoţional. 
 
 Adevărul Noţional apare odată cu Noţiunea. 
 
 Destinul Noţional apare odată cu Adevărul Noţional, 
începând cu Noţiunea. 
 
 Iluzia Vieţii se raportează numai la Adevărul 
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Noţional, împreună cu toată scara ierarhică începând cu 
Noţiunea, şi terminând cu infinitatea de lumi şi Universuri 
ale Iluziei. 
 
 Revenind la Absolut , acesta este în funcţie de Matrice , 
Scop şi Ierarhie. Dacă sunt mai multe Matrice care fiecare îşi 
dezvoltă proprii lor Factori Creatori, atunci care este Absolutul 
la acest nivel considerând că fiecare Matrice ar avea propriul ei 
Absolut? Nici o altă Matrice nu va mai avea propriul ei Absolut 
întrucât nu poate avea Ierarhia . Dacă oricare altă Matrice ar 
avea Absolutul atunci ar trebui să se supună unei anumite 
Ieararhii, întrucât Matricea noastră se bazează pe o anumită 
Ierarhie, ar trebui să dezvolte Adevăruri Absolute şi în caz de 
conştientizare : Cunoaşteri Absolute, ceea ce nu ar face decât să 
ducă la un paralelism Universal, paralelism care odată creat ar 
determina o Ierarhie Matriceală Universală, fapt pe care-l 
consider imposibil, întrucât ar dispare cu desăvârşire Adevărul 
Absolut, care nu poate fi decât Unul singur, la fel ca şi Scopul. 
Două Scopuri perfect identice ar duce la dezvoltări perfect 
identice creînd din determinările Matricelor una şi aceeaşi 
determinare, sau grupuri identice de determinări, care ar defini 
un număr limitat de Scopuri şi implicit de Matrici atentând 
astfel la imaginea de Infinit. 
 În cazul Universurilor Factorului Creator şi Unic 
Întâmplător al nostru, voi reveni curând mult mai pe larg asupra 
schemei în care acesta se structuralizează, dar, mai pe scurt, 
Adevărul Absolut care-L defineşte şi-I defineşte propria Sa 
conştientizare atât faţă de Factorul Primordial cât şi faţă de 
ceilalţi Mari Creatori, va determina, la fel ca şi în cazul 
Factorului Primordial prin conştientizarea Adevărului Absolut, 
Cunoaşterea Absolută şi implicit cu aceasta propriul Său Gând 
Originar care nu este altceva decât Conştientizarea Scopului 
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Matricei. 
  Conştientizarea Scopului Matricei sau Gândul Pur în 
cazul de faţă este cel care determină la rândul lui, Persoana, ce 
se multiplică într-o infinitate minus UNA de Personalizări, o 
astfel de Personalizare fiind Existenţa. 
 Întreaga sumă de Personalizări determinate de către 
Persoană, determină la rândul lor Noţiunea.Personalizările nu 
sunt altceva decât Structura infinită al Întregului care se 
numeşte Persoana. Odată ce Persoana este un Element 
provenit dintr-una din Conştientizările Scopului Matricei, care 
este Gândul Pur al Factorului Creator este un Element de 
Ierarhie,care se defineşte ca fiind Întregul. Acesta are o 
structură în Personalizările sale, pe care o determină, prin 
sintagma: Orice Întreg îşi determină propria sa structură prin 
calitatea de a fi Întreg deci de a Întregi o structură. Aceasta 
este Scopul Întregului: Personalizările. Astfel personalizările 
sunt Elemente ale Scopului deci ale Conştientizării Scopului 
Matricei. Întregul prin Esenţa sa este dual, deoarece aparţine 
atât Ierarhiei  ca Întreg, cât şi Scopului, ca structură. Suma 
Conştientizărilor Scopului Matricei din acest întreg care sunt 
Personalizările, nu vor putea defini la rândul lor Întregul, ci un 
Element total diferit de acesta: Noţiunea. În acest moment se 
naşte Iluzia, Adevărul Noţional, Destinul Noţional şi 
Cunoaşterea Închisă. 
  

 
 

CAPITOLUL II  
 
 

 INSTINCTUL, MATRICEA, ORDINEA ŞI 
DEZORDINEA, DOGMA 
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# 1 # 
 
 Ce este Instinctul?  
 O stare de spirit? O angoasă ce stă la temelia Totului? 
Un sentiment de plenititudine şi înălţare spirituală, ceva definit 
doar prin conştientizarea unui nimic? Ce anume?  
 Gândind în termenii unei fiinţe pământeşti, ce anume 
simte un om când afirmă pur şi simplu despre sine:”EU”. 
Depinde de ce crede acesta despre sine. Dacă va fi o persoană 
plină de sine acel Gând va fi deosebit faţă de un om 
deznădăjduit sau umilit.  
 Putem oare să atribuim temeliei Totului astfel de 
supoziţii? 
  Să fi fost umilit sau deznădăjduit Instinctul primar al 
Factorului Primordial sau să fi fost plin de speranţă şi 
plenititudine?  
 Cu siguranţă că nici una, nici alta, întrucât Factorul 
Primordial nu avea înainte de acea primă şi UNICĂ dată când 
şi-a conştientizat “EUL” prin propriul Instinct o anumită 
Persoană sau Identitate.Am spus Conştientizat şi nu Cunoscut 
întrucât nu trebuie să facem greşeala de a încurca 
Conştientizarea cu Cunoaşterea,întrucât Cunoaşterea apare 
imediat după Conştientizarea “EULUI” şi nu înainte de 
aceasta. 
 Unica sa identitate era NEANTUL , dar un neant 
conştient de propriul său “EU”. Imaginaţi-vă un film fotografic 
pe care nu se află nici o imagine. Chiar dacă imaginea nu există 
filmul este! Bineînţeles că vorbesc aici în calitate de fiinţă 
terestră cu exemple care aparţin Existenţei, fiindcă orice altă 
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raţionalizare este total imposibilă. Ei bine, chiar dacă nu se afla 
nici o imagine pe acel film primordial, asta nu înseamnă că 
acele imagini nu aveau să existe.  
 Astfel Instinctul Primordial călăuzit de Adevărul 
Absolut şi mai pe urmă prin propria Sa Conştientizare de 
Cunoaşterea Absolută, nu avea un Scop? 
 Este Instinctul un Scop în sine? Poate deveni Scop doar 
pentru un Instinct care nu este primordial, deoarece Scopul 
respectivului Instinct trebuie să fie determinat de o anumită 
Cauză, iar Instinctul să devină Efectul Cauzei, şi astfel Efectul 
Cauzei ar deveni Scop.  
 Adevărul Absolut nu are funcţie de determinant al 
Instinctului ci de determinat! 
 Astfel Adevărul Absolut devine implicit Primul Scop 
Conştientizat al Matricei   de la temelia Totului, în schimb 
Instinctul , prima treaptă a Ierarhiei de la temelia Totului. 
 Aici este Marea Cumpănă de unde se despart cele două 
mari braţe ale grandiosului fluviu al Totului, astfel Ierarhia 
devine Cauza iar Scopul Efectul. Niciodată acestea nu se vor 
putea inversa. Întotdeauna Cauza va preceda Efectul iar 
Ierarhia, Scopul,chiar dacă înainte de acest moment a fost total 
invers,şi anume Scopul Matricei determina Cuza astfel Scopul 
preceda Cauza.Această inversiune survine odată cu apariţia 
Adevărului Absolut care are cea mai importantă calitate şi 
anume aceea de:Conştientizare a Scopului.Prin urmare 
Conştientizarea este aceea care determină inversiunea Cauză – 
Efect.Dacă calitatea Adevărului Absolut devine Prima 
Conştientizare a Scopului Matricei datorată Instinctului ,Prima 
Stare de Fapt, calitatea Conştientizării este Energia. 
 Factorii Creatori şi Unic Întâmplători care se nasc doar 
o singură dată pentru eternitate, sunt Scopul, deci Efectul, al 
căror Cauză şi Ierarhie este Factorul Primordial, fiind obligaţi 
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prin propriile Lor caracteristici să accepte mereu cauza şi 
Ierarhia în lumile fiecăruia, chiar dacă acestea sunt exprimate 
printr-o infinitate minus UNA de lumi cu tot atâţia coeficienţi 
sau nivele logice.  
  Ce anume a determinat Instinctul şi cu ce Scop?  
 Scopul Ierarhiei era de a fi CONSFIINŢITĂ de 
Adevărul Absolut , Primul Scop  , tocmai pentru ca 
ORDINEA Sa , să nu poată fi Niciodată tulburată. Odată 
consfiinţită de Adevărul Absolut, Conştientizează propriul 
“EU” al doilea Element al Ierarhiei, deci propria Sa Ordine, 
determinând astfel Cunoaşterea Absolută , şi Gândul Originar  
 Dacă Instinctul este este Forma care a devenit astfel 
datorită unei Urme, ce anume este Urma? Urma va fi inversul 
Formei,sau negativul acesteia.Dacă Forma se caracterizează 
prin Ordine , Urma va fi inversul Ordinii, Dezordinea. 
 Dezordinea este cea care stă la originea Ordinii. Dar 
la originea Dezordinii ce anume stă? Haosul. Ce este 
acesta? Dezordine! De ce nu este ordine? Dacă ar fi Haosul 
Ordine ar trebui să fie ordonat de “ceva”, iar acel 
ordonator , s-ar raporta la rândul său tot la Dezordine! 
  Ce anume este această Dezordine? Prin ce se defineşte 
ea?  
 Dacă Instinctul devine prima imagine a Ordinii,  deci a 
Ierarhiei, imaginea Dezordinei va fi inversul Instinctului 
caracterizat de calitatea Matricei, prin expresia: orice Matrice  
este predestinată  formei care o va întregi. 
 Cum Instinctul este diferit de Scop,determinându-l pe 
acesta, iar Scopul este un Efect al unei Cauze care era 
Instinctul,iar Dezordinea este opusă Instinctului caracterizat 
prin apartenenţa sa Ierarhică la Ordine,înseamnă că: 
Entropia, Dezordinea, Scopul sunt inversul Instinctului. 
  Întrucât orice predestinare are un Scop, al cui a fost 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   28

acel Scop?! Prin urmare vorbim despre o predestinare. A cui 
este această predestinare ? 
 De data aceasta nu mai poate fi vorba de Ierarhie. 
Aceasta nu se afla deja aici , şi totuşi avem de a face cu un 
Scop, cu un efect dar al cărei cauze?  
 Ne aflăm în aria unde încă nu s-a născut nici Adevărul 
Absolut darămite Cunoaşterea Absolută. 
 Instinctul este pe cale să apară în Matricea care se 
pregăteşte, pentru acesta Prin urmare Scopul este determinat 
de Matrice şi Matricea de Scop. Acesta este punctul 
primordial care stă la cumpăna totului!  
  Deci atât Scopul cât şi Matricea nu numai că se 
suprapun dar sunt una şi aceeaşi entitate, cu două 
caracteristici diferite. 
 La început a fost Scopul ,Dezordinea şi Entropia, 
care era Matricea a tot ceea ce urma să vină! Pe urmă a 
apărut Instinctul, Ierarhia, Ordinea şi Armonia. În toate 
Universele posibile ale Marilor Creatori se vor afla toate 
acestea. 
 Fiecare Univers va tinde către Armonie, Ordine şi 
Ierarhie, până când va ajunge într-un punct de unde va tinde 
către Dezordine , Entropie şi Scop. De ce? Dacă luăm doar 
cazul Universului nostru, acesta tinde către Armonie , pierzând 
Lucru Mecanic cu cât se depărtează de Marea Explozie, Big 
Bang.Personal nu cred în Big Bang ca fiind o ciorbă din 
care s-ar fi creat Universul,întrucât această Explozie ne apare 
nouă astfel regizată de către Coeficientul Logic 2 al lumii 
noastre,dar în realitate această Explozie poate indica un grad 
MAXIM de ENTROPIE , DIZARMONIE reliefat nouă sub 
această formă. Big Bang-ul poate fi orice altceva. Important 
este să facem distincţia întrea Armonie şi Dizarmonie. Astfel 
Universul pierde Lucru Mecanic odată cu expansiunea sa de la 
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Big Bang. Dacă nu ar reveni de la un anumit moment critic 
iarăşi către Dizarmonie , s-ar autodistruge, întrucât Lucrul său 
Mecanic s-ar pierde definitiv în totalitate. Undeva în faza sa 
Armonică Universul este împins de “ceva” să revină către faza 
Dizarmonică. Această revenire din faza Armonică este cauzată 
de un punct critic, când Universul este pe Moarte, ajungând 
Lucrul său Mecanic aproape de zero. Ce anume se întâmplă?  
 Cu siguranţă este vorba despre o explozie de tip Big 
Bang, la fel ca şi aceea care se produce  la nivelul de maximă 
Dizarmonie, atunci când Lucrul său Mecanic este la cel mai 
înalt nivel, şi acum la nivelul de  maximă Armonie când acesta 
este scăzut.Ce se întâmplă de fapt? 
 Înseamnă că Universul nostru este un Univers de tip 
Dual, un ciorchine format din două Universuri care sunt opuse 
unul altuia. Atunci când Lucrul Mecanic scade în altul, creşte în 
celălalt, iar atunci când Universul este pe Moarte, ajungând 
undeva la o fază de Armonie maximă, celălalt Univers este în 
culmea vieţii, fiind la cel mai ridicat nivel al Lucrului Mecanic, 
deci al entropiei, care-l duce în faza de Explozie, de tip Big 
Bang. 
 Prin urmare atunci când un Univers tinde către 
Entropie, o face până când se ajunge din nou la Big Bang ca pe 
urmă să tindă iarăşi către Armonie, fiind ajutat de opusul său un 
alt Univers alături de care formează un ciorchine. 
 Sunt de acord că numărul Universelor din cadrul unui 
ciorchine sunt egale cu Coeficientul Logic care le 
raţionalizează. Dacă noi avem Coeficientul Logic 2, cu 
siguranţă că vor fi doar două Universuri la un ciorchine, dar 
dacă am avea Nivelul Logic cinci miliarde cu siguranţă că vor 
fi cinci miliarde de Universuri într-un ciorchine. În acest caz se 
poate realiza o relaţie între Coeficientul Logic şi numărul 
Universelor din cadrul unui ciorchine, şi anume că numărul 
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Universelor din cadrul unui ciorchine va fi echivalent cu 
Coeficientul logic, astfel odată ce pot exista o infinitate minus 
Una de Coeficiente Logice, vor exista şi posibilitatea ca într-un 
ciorchine să fie o infinitate minus Una de Universuri, ceea ce 
denotă faptul că Infinitul în sine are aceste caracteristici, şi prin 
urmare şi cele două Stări, Armonia şi Dizarmonia pot avea 
opuşi la rândul lor de un număr Infinit minus Unu, astfel se 
realizează tabloul ciorchinilor sau al Multiversurilor, şi relaţia 
care le determină, relaţie eminamente mentală, fiind 
determinată de către Coeficientele Logice. 
 Deci în concluzie, Marea Explozie, este reprezentată 
doar de către Cunoaşterea noastră Închisă pe care o cunoaştem 
la fel cum ne cunoaştem, creierul , întrucât toate nu fac parte 
decât din Iluzia Vieţii. Dar este un mod de a realiza, la fel ca şi 
bivalenţa noastră logică ce pulsează între bine şi rău, că şi 
Universul în care ne încadrăm pulsează între cele două extreme, 
Armonie şi Dizarmonie.Dacă am avea o Iluzie a Vieţii bazată 
pe un alt fel de Coeficient Logic, pe un miliard de exemplu, 
atunci cu siguranţă că tinderea dintre Armonie şi Dizarmonie şi 
invers ar fi între sute de milioane de opuşi ai Armoniei dar care 
fiecare este altceva decât Armonie şi alte sute de milioane de 
opuşi ai Dizarmoniei, în care fiecare este altceva decât 
Dizarmonie, iar tinderea Universului, nu ar fi doar între cele 
două tabere chiar formate din sute de milioane de opuşi, ci între 
un miliard de tabere!Astfel că Big Bang-ul la fel ca şi creierul 
nostru poate fi un adevăr doar dacă îl raportăm la Iluzia Vieţii. 
  

# 2 # 
 
 Mai precis am putea concluziona că la început a fost 
efectul propriei cauze. 
 Acesta fiind şi unicul raţionament posibil pentru logica 
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bivalentă a lumii în care trăim. 
  În sânul unei Matrici a curs plumbul topit al Ierarhiei, 
pentru a se închega astfel imaginea tulburătoare a infinitelor de 
lumi ce aveau să vină. Folosesc expresia ce incubă într-un fel 
sau altul temporalitatea , deoarece este imposibil să exprim 
altfel întâietatea, dar nu trebuie să uităm că în acest stadiu de 
început nici nu poate fi vorba de Timp sub nici un aspect sau 
altul.  
 Chiar şi la acest nivel al Matricei, intervine Iluzia Vieţii, 
cu ajutorul căreia cunoaştem, întrucât totul în spiritul nostru se 
rezumă la un Început, indiferent cum , dar acel Început trebuie 
să existe. 
 În realitate acel Început nu Există, întrucât el se situează 
cu mult înaintea Existenţei, şi astfel Matricea nu are nici o 
tangenţă cu Existenţa, cu Începutul a “ceva”,ea este un 
determinant al Scopului şi Scopul al Matricei. Aceste două se 
împletesc, fiind un Fenomen  cu două caracteristici. Nu au nici 
măcar caracteristica de Întreg , care vine abia după aceasta. 
 Mai mult decât atât aceste două caracteristici ar putea 
ajunge la o infinitate de caractersitici, din care nu s-ar scădea 
nici măcar Factorul Primordial care nu se născuse. 
 Iarăşi numărul celor două caracteristici este dat de către 
Coeficientul Logic 2 al lumii noastre, dacă ar fi un Nivel Logic 
Infinit atunci Matricea şi Scopul ar avea un Infinit de 
caracteristici deci alături de Matrice şi Scop ar mai fi încă o 
infinitate de Fenomene asemenea lor. De ce folosesc definiţia 
de fenomene şi nu de Elemente? 
 Datorită faptului că prin definiţie elementul înseamnă 
prin excelenţă un Întreg care are anumite caracteristici, pe când 
aici la acest nivel matriceal nici nu poate fi vorba de Întreg, 
întrucât nu numai că nu se raportează la nimic dar nici nu se 
delimitează de ceva anume.  



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   32

 Astfel Noţiunea oarecum superfluă de Fenomen mi se 
pare cea mai potrivită chiar dacă pe parcurs voi putea folosi şi 
Noţiunea de Element pentru Scop şi Matrice.  
 Aceasta o voi face doar pentru a mă face cât mai bine 
Înţeles şi a nu mai complica şi mai mult lucrurile, care , de ce 
să nu recunoaştem , sunt destul de complicate pentru Lumea 
noastră cu logică bivalentă. 
 Temporalitatea avea să apară atât ca Dimensiune cât şi 
ca energie spirituală mult mai târziu, prin urmare nu este corect 
să enunţăm “a fost înainte” sau “ a fost după” dar şi acest 
artificiu este unicul care ne permite o mai bună înţelegere al 
acelui fenomen sau infinitate de fenomene, dacă le cosiderăm la 
nivel structural. Astfel Infinitul luat ca sistem devine un 
fenomen iar la nivel de structură , o infinitate de fenomene.  
 De ce această Matrice avea să devolte în sânul său 
Instinctul , deci Ierarhia? Pentru a se împlini acest tip de 
Universe, cu Factorul Primordial şi Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători. 
 Ce se înţelege de fapt prin termenul :a se împlini? Este 
împlinirea un Scop? Da, este un Scop. Dacă este un Scop, al cui 
este acest Scop, dacă nici măcar Factorul Primordial nu era 
format? Al Matricei. Dar oare Matricea nu face parte din 
acelaşi Fenomen care este şi Scopul şi alte caracteristici până la 
Infinit? Este cât se poate de adevărat, face parte din acest 
Fenomen. 
 Atunci Matricea este Scop, şi Scopul Matrice, dar 
celelalte caractersitici ce sunt? Logica bivalentă a lumii noastre 
nu le poate determina, decât poziţiona. Atunci înseamnă că la 
baza tuturor se află un Fenomen cu caractersitici de Matrice, 
Scop şi un Infinit de alte caractersitici , prin extrapolare, 
Matrice, Scop şi Infinit, care de fapt este Matricea a tot şi 
toate, întrucât toate se reduc la Scopul Împlinit al Matricei şi al 
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Matricei în toate celelalte caractersitici. Aceasta este baza a tot 
şi a toate. 
 De aceea fenomenul poate fi denumit: Matrice. Prin 
aceasta cauza devine Efect şi invers. Această inversiune duce 
la dezvoltarea şi determinarea Totului. Absolut orice 
dezvoltare nu  se face  decât în funcţie de logica bivalentă a 
lumii noastre, în caz contrar alături de cauză şi Efect ar mai fi 
tot atâtea alte Elemente câte nivele logice ar avea mintea ce ar 
gândi şi raţionaliza toate acestea. Deci, ne aflăm la momentul 
de început când Cauza şi Efectul nu sunt încă bine determinate 
şi structuralizate, se află într-un stadiu de interdeterminare, 
când fiecare în parte poate fi atât Cauză cât şi Efect. 
Determinarea va începe odată cu Instinctul când întotdeauna 
fiecare Cauză va avea un Efect, nemaiputând exista inversarea 
acestora. 
 Ce ar fi fost dacă în această Matrice nu ar fi gestat 
Instinctul, ci Adevărul sau orice altă noţiune posibilă sau 
imposibilă? Cu siguranţă că lumile ar fi fost total diferite. Am 
spus Adevărul, chiar dacă acesta nu avea cum să fie determinat 
înaintea Instinctului, dar, doar pentru a da un exemplu oarecare  
pe care vreau să-l dau cititorilor mei.  
 Scopul Matricei  a fost Ierarhia. 
 Oare sunt posibile şi alte Scopuri sau Matrici în afară 
de aceasta care ne -a creat pleiada de lumi şi universuri? Da! 
 Ce anume ascund celelalte Matrici în măruntaiele lor? 
Sunt ele un Scop sau nu, care este primul Element pe care îl vor 
determina asemeni Matricei noastre Instinctul? Logic, ar trebui 
ca fiecare Matrice să poată îngloba practic absolut orice 
Element cunoscut sau Necunoscut. 
 Imaginaţi-vă cum ar arăta Universurile unde la sorocul 
lor în locul Instinctului să se afle fericirea , sau frumuseţea? Cu 
certitudine că acestea în acel moment ar avea o cu totul altă 
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conotaţie faţă de spiritele care le-ar reflecta, şi totuşi? 
 Am Înţeles că fiecare Matrice este şi cauză şi Scop în 
acelaşi timp, dar, totuşi, cine anume creează toate acestea? Vin 
din neant? În nici un caz, deoarece nici neantul nu vine din 
neant, întrucât neantul nu există, decât pentru cei care reflectă 
neantul drept neant! În nici un caz nu poate fi vorba de Fiinţă la 
acest nivel. Atunci de ce?  
 Ce anume determină acest mirific dar şi tulburător 
paradox? Noţiunile de frumos sau paradis nici nu au cum să 
existe acolo pentru a înlocui Instinctul, întrucât toate aceste 
noţiuni sunt reflectate de sufletele lumii noastre după un drum 
fantastic de lung de la apariţia Instinctului, dar aceste noţiuni 
pot fi înlocuite în alte Matrici cu alte infinităţi de alte noţiuni 
care să înlocuiască Instinctul?  
 Teoretic da, dar practic, nu, întrucât nu putem şti dacă 
poate fi vorba de alte infinităţi de diverse noţiuni care să 
înlocuiască Instinctul , întrucât infinitatea începe să fie 
determinată odată cu Ieararhia deci cu Instinctul care se află în 
vârful acesteia. 
 Numărului Unu îi aparţine Instinctul care este în tot şi 
în toate. 
 Fără acest număr nici o infinitate nu ar mai fi ci s-ar 
prăbuşi sub propria sa greutate. Oare cum ar arăta acele 
formaţiuni ale altor Matrici fără numere? Cu siguranţă că 
nimeni nu poate să-şi imagineze concret. Dar noţiunile 
lucrurilor şi fenomenelor fără acestea? În ochii cui ar mai 
străluci frumosul dar împlinirea? 
 Ce pot să afirm este că toate acestea pot străluci dar pe 
alte căi cu totul şi cu totul diferite. Au fost toate acestea 
hărăzite? DA! Ele sunt hărăzite dar nu şi predestinate, întrucât 
sunt propriul lor destin! 
 După câte se vede există o oarecare asemănare  între 
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toate Marile Cumpene ale Totului  cât şi ale altor Toturi. Spun 
ale altor Toturi deoarece prin “Totului” include “Totul” fără 
nici o altă posibilitate de “alte “ Toturi , dar în acest caz unde 
vorbim de alte Matrice în sânul cărora nu mai gestează 
Instinctul , şi nici o altă Formă a Ierarhiei şi Numerelor, unde 
UNU şi Infinitul nu există, înseamnă că “Totul” nu este 
singular faţă de alte “Toturi”, prin urmare nu devine nici 
pleonasm şi nici greşeală de expresie. 
 Care este simetria? Matricele îşi predestinează 
determinantul, Instinctul în cazul nostru. Cum fiecare 
determinant va avea determinantul său , după chipul şi 
asemănarea Matricei.  
 În cazul nostru fiind vorba de Scopul Instinctului care 
este Adevărul Absolut prin care acesta se legitimează. Fiecare 
determinant al Matricelor devine un Factorul Primordial. 
Fiecare Factorul Primordial, odată conştientizat sau altfel 
structurat în cazurile altor Matrici, îşi va determina propria sa 
identitate, chiar dacă nu va ajunge la Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători ca în cazul lumilor Factorului Nostru Primordial 
întrucât acolo nu mai poate fi vorba de numere. 
 Astfel la baza totului şi toatelor se află asemănarea 
Matriceală a totului în toate a unicităţii şi diversităţii care se va 
afla în toate lumile posibile indiferent dacă au conştiinţa 
numerologiei sau nu. 
 Am spus asemănare şi nu simetrie întrucât la acest nivel 
nici măcar opuşii nu au fost determinaţi 
 Din punctul meu de vedere chiar dacă vom atribui 
aceste asemănări  numărului de o infinitate de Matrici, acest 
număr nu este valabil întrucât acolo el nu există, decât în 
ograda Factorului Nostru Primordial al Ierarhiei, unde există 
Numerele.  
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# 3 # 
 
 Putem însă să vorbim de o sumă a acestor Matrici? A 
vorbi de o sumă vom avea nevoie să ştim dacă la nivelul 
acestor Matrici există cel puţin un singur număr, iar ca acesta să 
existe va avea neapărată nevoie de numărul UNU.   
 Nu există aşa ceva. Prin urmare nu putem vorbi nici 
măcar despre o sumă a acestor Matrici darămite despre o 
anume infinitate. Şi cu toate acestea ştim că sunt mai multe 
astfel de Matrici , doar că acest “ mai multe” o folosim ca 
noţiune numerică datorită logicii lumii noastre. 
 Putem doar să admitem atunci când suntem nevoiţi să 
folosim pluralul despre unicitatea în diversitate. Cum se poate 
vorbi despre diversitate fără un anumit mod de a conştientiza 
numerele, dar despre unicitate atâta timp cât nu se află acolo 
numărul UNU? După cum am mai spus acesta este unicul mod 
al logicii lumii în care ne-am născut de a reflecta acest fapt. 
 Odată ce vorbim de unicitate în diversitate, Existenţa 
acesteia din punctul nostru de vedere este un Adevăr, şi prin 
urmare poate fi Adevărul de dinainte de a fi creat de către 
Instinct?   
 Unicitatea în diversitate este atribuită Adevărului tot de 
către logica noastră bivalentă care nu poate opera altfel, dar 
unicitatea în diversitate în acel moment, se afla cu mult înaintea 
Adevărului, astfel până şi expresia de unicitate în diversitate nu 
este potrivită în totalitate dar nu poate fi exprimată printr-un alt 
mod, întrucât ea nu poate fi delimitată nici de către Adevăr şi 
nici de către numere, prin urmare cea mai probabilă denumire 
ar putea fi: Fapt ! Faptul va fi Prezent în tot şi în toate. 
 Acesta fiind Scopul Matricelor. Prin urmare Scopul 
Scopului, al scopului la Infinit, întrucât fiecare Scop trebuie să 
aibe propriul său Scop la Infinit. Care este Scopul Scopului? 
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Faptul! În Existenţă am spune Faptul Împlinit, dar aici ne 
aflăm cu mult înaintea Existenţei. 
 Ce este o Matrice? Forma în care se toarnă “metalul 
incandescent , care după ce se va întări” va primi 
consistenţa unei anumite Stări de Fapt, Instinctul în cazul 
Factorului nostru Primordial. Starea de Fapt nu este acelaşi 
lucru cu Faptul, întrucât Instinctul se deosebeşte de faptul 
în sine care este cu totul altceva, şi anume reprezintă 
“turnarea metalului incandescent” în Matrice. Instinctul 
este rezultatul acestei operaţiuni.  
 Ce anume a determinat această formă? Propriul Scop 
al Matricei. Astfel Matricele nu au OPUŞII lor iar toate 
celelalte Matrici chiar dacă, fiecare, au proprietăţi total 
diferite de restul, nici una nu este OPUSUL alteia. 
 Opuşii şi simetria vor apare mult mai târziu. Prin Opus 
înţelegem inversarea proprietăţilor unui Element faţă de altul, 
ceea ce nu este cazul aici. 
 Matricea care a determinat Factorul Nostru Primordial 
este un Scop  care determină Instinctul ca şi cauză pentru care 
această Matrice sau Scop există, după cum putem afirma 
aproximativ în termenii logicii noastre, întrucât la acel nivel 
nici măcar nu fiinţa Existenţa. Prin urmare cauza pentru care 
Matricea noastră exista era Ierarhia! Precum cauzele altor 
Matrici sunt total diferite. După cum Matricile nu au opuşi, ele 
nu vor putea avea nici o altă Matrice similară cu Ea,  întrucât  
s-ar autodistruge ambele. 
 Ce ar însemna ca două Ierarhii să se ciocnească, ambele 
fiind la fel de puternice? S-ar anihila reciproc, întrucât regula 
de bază a Ierarhiei este Vârful acesteia. Unde s-ar mai afla 
Vârful acesteia dacă acesta ar fi înlocuit cu Vârful celeilalte iar 
al celeilalte reciproc cu acesta? Nicăieri!  
 Cu toate acestea a spune despre determinanţii altor 
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Matrici ce anume sunt aceştia este la fel de greu, dacă nu mult 
mai greu, cu a spune despre lumile şi Universurile pe care le 
dezvoltă alţi Mari Creatori şi Unic Întâmplători din cadrul 
Matricei noastre, dar care sunt opuşii , opuşilor până la  Infinit 
minus UNU al Marelui nostru Creator şi Unic Întâmplător. 
  Fără să mai adăugăm lumile şi Universurile dezvoltate 
de către Factorul Nostru Creator şi Unic Întâmplător , odată cu  
Conştientizarea Scopului Matricei, determinată de Adevărul 
Său Absolut şi Cunoaşterea Sa Absolută de unde provine 
Persoana, cea care va determina Personalizările, de un Infinit 
minus UNA ca număr, una dintre acestea fiind Existenţa, în 
care se află şi Universul nostru. 
 Astfel Matricea noastră a determinat Factorul 
Primordial prin Instinctul care l-a determinat, născând 
Ierarhia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL III 
 
 

STAREA DE FAPT, CUNOAŞTEREA DESCHISĂ ŞI 
CUNOAŞTEREA ÎNCHISĂ, COAXIALISMUL ŞI 
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COAXIOLOGIA 
 
 
 

# 1 # 
 
 Factorul Primordial se va determina prin Instinct doar 
o singură dată , prima şi ultima dată, când se va determina în 
funcţie de infinitatea Marilor Creatori şi Unic Întâmplători, 
devenind finit faţă de aceştia. În schimb Matricea, se va 
determina etern născând Fapt după Fapt, în propriul său 
creuzet devenind  atât determinant al Iererhiei, susţinător al 
acesteia cât şi  adversar. 
 Noile STĂRI DE FAPT  ale Matricei NU vor mai 
determina un alt Factorul Primordial, nefiind posibil acest 
lucru, întrucât delimitarea şi conştientizarea “EU”-lui , cât şi a 
infinităţii de finitate s-a produs, dar Matricea va continua să 
producă alte Stări de Fapt ce vor deveni legi, forţe sau energii, 
în Universurile Existenţei, sau având o mare importanţă 
spirituală în Universurile Marilor Creatori şi Unic Întâmplători, 
ajutându-I deseori pe aceştia să lupte împotriva Ierarhiei în care 
FĂRĂ VOIA LOR SE AFLĂ.  
 Stările de Fapt sunt cele care alimentează mereu   
Gândurile Pure ale Marilor Creatori şi Unic Întâmplători, 
menţinând vie tendinţa de expansiune ale acestora.  
 Fără Stările de Fapt ale Matricei noastre , nu ar fi 
posibile nici Infinitul şi nici Finitul, precum nici una dintre 
Dimensiunile posibile sau imposibile ale lumilor, pentru 
simplul fapt că toate acestea, aici mă refer la toate Universurile 
posibile şi imposibile ar rămâne nişte simple cuşti închise, 
închistate doar în Cunoaşterea lor originară, neputând trece 
Niciodată de un anumit prag, astfel încât dimensiunile ar fi 
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rămas finite pentru totdeauna în cazul Universurilor Existenţei 
fără a se putea raporta vreodată la infinitate. 
 Din acest punct de vedere infinitatea aparţine Stărilor de 
Fapt. Cum ar rămâne, mai concret aceste Universe închise?   
 Dacă am lua Cunoaşterea lor Absolută, ce provine din 
Gândurile Pure ale Marilor lor Creatori, aceasta s-ar 
autodetermina pe sine, reflectându-se numai în sine fără 
posibilitatea de a se raporta la exteriorul său care nu există, pe 
când acest exterior este menţinut de Stările de Fapt.  
 Astfel la nivelul Gândurilor Pure ale Marilor Creatori şi 
Unic Întâmplători, prin Cunoaşterea Absolută se raportează 
mereu Stărilor de Fapt la fel ca şi Adevărul Absolut, întrucât 
Conştientizarea Scopului Matricei de către Marii Creatori şi 
Unic Întâmplători este formată la fel ca şi la Factorul 
Primordial din Adevărul Absolut al acestora şi din Cunoaşterea 
Absolută. 
 Paradoxal fiecare Stare de Fapt care se reflectă în 
Universele Marilor Creatori şi Unic Întâmplători devine un 
Element al Ierarhiei chiar dacă acest Element este în totală 
contradicţie cu Instinctul sau cu alte Elemente care acceptă 
Ierarhia. Astfel prin excelenţeă Ierarhia va îngloba în cadrul 
său absolut totul chiar dacă iniţial o respinge. Caractersitica de 
bază a Ierarhiei este tocmai Ierarhizarea, fapt care i-a adus o 
atât de mare importanţă până şi în reflectarea psiho-socială a 
lumii noastre. Omul de exemlu, oricât de mult va încerca să 
elimine Ierarhia nu va reuşi tocmai pentru că Ierarhia , chiar 
dacă este călcată în picioare există Ierarhizând. Este poate cel 
mai sublim dar şi cel mai perfid instrument pe care l-a inventat 
propria noastră Matrice prin propriul Său Scop. 
 Fiecare Stare de Fapt  devine un Element pentru Scop 
sau Ierarhie, provenind din Matrice, pentru a fi conştientizată 
de către Ierarhie, respectiv Factorul Primordial, de Cunoaşterea 
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Absolută a acestuia, pe urmă de Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători, de Adevărurile lor Absolute şi de Cunoaşterile lor 
Absolute , întrucât fiecare Mare Creator are propriile sale 
Adevăruri şi Cunoaşteri Absolute întregind cu acestea  
Gândurile Pure care sunt asemeni Gândului Originar al 
Factorului Primordial. 
 Oare Cunoaşterea Absolută poate Conştientiza?Se ştie 
că Cunoaşterea este inversul Conştientizării,cum poate aceasta 
Conştientiza? 
 Orice Cunoaştere devine la rândul ei un Element 
odată ce s-a săvârşit actul de Cunoaştere ca fiind inversul 
Conştientizării,precum orice Conştientizare devine la 
rândul ei Element odată ce s-a săvârşit actul Conştientizării 
ca fiind inversul Cunoaşterii. 
 Elementul ca rezultat al acestora va fi cel apt de 
Cunoaştere sau Conştientizare şi nu Cunoaşterea sau 
Conştientizarea în sine. 
 Pot exista mai multe Adevăruri Absolute şi Cunoaşteri 
Absolute pentru fiecare Mare Creator şi Unic Întâmplător în 
parte? Precum un alt Adevăr Absolut şi o altă Cunoaştere 
Absolută pentru Factorul Primordial?  
 Dacă sunt mai multe Adevăruri Absolute care este cel 
Adevărat şi care este cel fals, întrucât, nu pot exista mai multe 
Adevăruri Absolute sau Cunoaşteri Absolute decât UNA 
singură! Este cât se poate de adevărat. În schimb fiecare în 
parte pot avea o infinitate minus Unu de opuşi dacă sunt 
raţionaţi prin prisma unei logici de un nivel echivalent cu un 
Infinit minus Unu, faţă de Coeficientul Logic 2 al lumii noastre. 
 Nu pot exista mai multe Adevăruri Absolute şi Nici 
Cunoaşteri Absolute decât un singur Adevăr Absolut şi o 
singură Cunoaştere Absolută! 
 Totul în această privinţă se datorează STĂRILOR DE 
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FAPT, care îmediat ce sunt determinate de către Matrice, devin 
reperate de cătrea Adevărul Absolut al Factorului Primordial, şi 
conştientizate de către “EUL” acestuia  şi atribuite Cunoaşterii 
Sale Absolute pentru a fi Ierarhizate, indiferent că sunt 
Elemente de Scop sau Elemente pentru Ierarhie. 
 Odată Ierarhizate ele devin parte a unui segment din 
Ierarhie care aparţine Marilor Creatori şi Unic Întâmplători, 
după , şi numai după ce aceştia au Ierarhizat Starea de Fapt 
tradusă în Element de Scop sau Element de Ierarhie , prin 
Adevărul Lor Absolut, Cunoaşterea Lor Absolută, care 
împreună întrunesc Conştientizarea Scopului Matricei, a 
fiecărui Mare Creator în parte. 
 Adineaori am spus că fiecare Mare Creator şi Unic 
Întâmplător ar fi rămas cu toată Cunoaşterea Lor Absolută şi 
Adevărul Lor Absolut pe care-l deţin închişi ca într-o cuşcă 
dacă nu ar fi fost aceste Stări de Fapt ale Matricei, care îi 
alimentează mereu cu noi şi noi Elemente spre cunoaştere, 
având posibilitatea să se raporteze mereu, la acel “ceva”, astfel 
ar fi rămas în închistarea de care am vorbit.  
 Acest fapt ne demonstrează că, Conştientizarea 
Scopului Matricei a fiecărui Mare Creator şi Unic 
Întâmplător posedă două tipuri de cunoaştere, o Cunoaştere 
Deschisă provenită de la  Stările de Fapt şi o Cunoaştere 
Închisă care se dezvoltă fără intervenţia acestor Stări de 
Fapt şi fără a se raporta în vre-un fel sau altul la Factorul 
Primordial, Cunoaştere Închisă, care provine direct de la 
Factorul Nostru Creator. Cunoaşterea Deschisă este forma 
care îşi imprimă tiparul lăsând o urmă în Cunoaşterea 
Închisă,dar Cunoaşterea Închisă mai posedă şi alte  Elemente 
care nu se datorează şi Cunoaşterii Deschise. 
 Cunoaşterea Deschisă nu va putea fi cunoscută 
Niciodată de către om, în realitatea ei decât ,urma pe care 
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aceasta o lasă în Cunoaşterea Închisă a acestuia. O astfel de  
urmă este Destinul şi Întâmplarea. 
 Astfel Cunoaşterea Deschisă nu are un subiect asupra 
căruia se răsfrânge, faţă de Cunoaşterea Închisă care are, cum 
ar fi: omul ştie că cel care se află înaintea sa e un lucru sau un 
fenomen dar nu va şti Niciodată ce este întâmplarea sau 
destinul decât sub forma unei simple generalizări. 
 Una dintre întrebările care se pun este de ce sunt 
necesare aceste două tipuri de cunoaşteri la nivelul Marilor 
Creatori. Răspunsul este simplu şi anume Cunoaşterea 
Absolută a Marilor Creatori şi Unic Întâmplători este îndreptată 
atât spre interiorul Lor, respectiv lumile Lor cât şi spre exterior, 
respectiv Factorul Primordial. Marii Creatori se raportează la 
Factorul Primordial pe care-l determină ca fiind un oarecare 
Opus al acestora, precum Factorul Primordial la rândul Lui nu-I 
consideră pe Factorii Creatori şi Unic Întâmplători ca fiind 
Opusul Lui, ci ca făcând parte integrantă din Ierarhia Sa. 
 Al doilea tip de cunoaştere “închisă” se datorează şi 
luptei pe care o duce Scopul împotriva Ierarhiei, şi nu în ultimă 
instanţă, dezvoltării propriilor Universuri cognoscibile care 
sunt structuralizate de la caz la caz.   
 În cazul Marelui Nostru Creator şi Unic Întâmplător, 
Conştientizarea Scopului Matricei Sale, compusă din Adevărul 
Absolut şi Cunoaşterea Absolută ale Sale, a determinat 
Persoana. 
 

# 2 # 
 
 Prin Persoană, se înţelege prima delimitare a        
Conştiinţei de Sine, faţă de creatorul său. Această Conştiinţă de 
Sine care este Persoana nu ar fi avut nici un alt parametru dacă 
nu şi-ar fi recunoscut Structura, şi implicit, raportarea SA ca 
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ÎNTREG în Înfinitate.Această infinitate sunt Personalizările. 
 Una dintre aceste Personalizări este Existenţa. Celelalte 
sunt opusuri ale opusurilor Existenţei la nesfârşit. Cu toate 
acestea Personalizările la fel ca şi Persoana aveau doar propria 
conştiinţă de sine prin care se delimitau de Persoană la fel cum 
se delimitaseră Persoana faţă de Factorul Creator. Această 
conştiinţă de sine nu includea vre-o noţiune anume despre sine, 
ci era asemeni “filmului” din aparatul de fotografiat care nu 
avea nici o imagine inscripţionată pe el. Era momentul când 
toate Personalizările se raportau la Persoană.  
 Tocmai această raportare la un Întreg care era Persoana, 
a multitudinii ce erau Personalizările, cu o multitudine de 
conştiinţe de sine  pentru fiecare în parte au determinat 
Noţiunea, ca un al doilea Întreg, devenind şi Noţiunea de bază a 
Persoanei.  
 Atunci când Personalizările s-au raportat la Noţiune au 
primit fiecare alături de conştientizarea de sine care o aveau 
până acum, şi un fel de conştiinţă doar a întregului ce-l 
reprezenta în diversitate, fără alte noţiuni posibile, deci o 
conştiinţă practic goală de alte Elemente ale cunoaşterii. Acum 
odată raportate la Noţiunea care se reflectă în ele, 
Personalizările capătă fiecare în parte Noţiunea cunoaşterii de 
sine mai întâi, ca pe urmă să primească pe rând şi Noţiunile 
cunoaşterii de sine ale altor Personlizări, şi astfel Factorul 
Creator şi Unic Întâmplător a creat aparatul necesar captării 
cunoaşterii de sine, care va dezvolta Cunoaşterea Închisă, dar 
care alături de aceasta , prin Destin , şi Întâmplare , ce aparţin 
Cunoaşterii Deschise  ce provine de la Starea de Fapt eternă a 
Matricei noastre. 
 Astfel, Cunoscutul aparţine Cunoaşterii Închise iar 
Necunoscutul Cunoaşterii Deschise , deci Stării de Fapt. De 
abia pe urmă Una dintre infinitatea de Personalizări va crea 
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Existenţa , cu infinităţile sale de Universuri , şi abia din acest 
moment am putea vorbi de ontologie ca şi teorie a Existenţei, 
dar până aici sub nici o formă ontologia nu mai este valabilă. 
 Totul se suprapune cunoaşterii, chiar şi ontologia. 
Persoana, Personalizările şi toate celelalte structuri ale 
Factorului Creator şi Unic Întâmplător aparţin Cunoaşterii 
Închise ale acestuia, care nu se raportează la Factorul 
Primordial.Teoria Cunoaşterii Gnoseologia sau a cunoaşterii 
fără subiect, Neognoseologia, devine  coaxială cu teoria 
existenţei Ontologia sau a substraturilor opuse existenţei 
Neoontologia  determinând Coaxialismul sau  Teoria Opusului 
Neutru. 
 Fiecare Opus , opozabil la Infinit faţă de un alt Opus va 
avea exact aceleaşi calităţi ca opusul faţă de care se află în 
opoziţie.Astfel Existenţa are o infinitate minus  unu  de opuşi 
dar şi pe acel Opus “unu” care are exact aceleaşi calităţi şi 
însuşiri ca şi Existenţa, dar nu este Existenţă. Prin urmare 
opuşii pot deveni neutri unii faţă de alţii sau total opozabili în 
funcţie de şirul în care sunt expuşi unii faţă de alţii. 
 Dacă până acum  ontologiei ca teorie a existenţei îi 
revenea numai Existenţa şi gnoseologiei îi revenea 
Cunoaşterea acesteia, de acum încolo  Existenţa poate fi  
înlocuită  cu alte şi alte Personalizări, opuşi ai opuşilor 
Existenţei, astfel se naşte Coaxialismul, o nouă filosofie care  
suprapune Cunoaşterea pe substratul ce aparţinea 
Existenţei, atribuindu-l altor opuşi ai acesteia dar şi 
Existenţei implicit. 
 În acelaşi mod, ontologia dispare în Coaxialism 
devenind neo-ontologie ,  întrucât  nu mai are Existenţa 
întotdeauna drept substrat ci se raportează la aceasta prin 
alţi opuşi ai ei, iar neoontologia lăsând locul coaxiologiei 
atunci când opuşii Existenţei nici măcar nu se mai 
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raportează la aceasta. 
 Prin urmare coaxiologia înglobează în cadrul său 
atât Existenţa, ontologia,ceilalţi opuşi care se raportează la 
Existenţă, neoonotlogia cât şi opuşii Existenţei care nu se 
mai raportează la Existenţă. 
 Gnoseologia se transformă în neo-gnoseologie  tot 
pentru acest deziderat cât şi pentru faptul că orice 
cunoaştere trebuie să beneficieze de un subiect, pe când 
Coaxialismul acceptă Cunoaşterea al cărei subiect lipseşte , 
în cazul opuşilor existenţei, sau în cazul Cunoaşterii 
Deschise. 
 Mai mult decât atât Coaxialismul va opera şi cu un al 
doilea  Element alături de  neognoseologie, care este 
Coaxiologia, sau ştiinţa opuşilor.  
 De ce este necesară Coaxiologia? Deoarece termenul de 
neoontologie nu este îndeajuns şi nici cel de ontologie. Prin 
ontologie sau teoria existenţei vorbim de ceva care aparţine 
Existenţei, pe când în cadrul Coaxiologiei se poate opera cu 
opuşii opuşilor Existenţei şi astfel ontologia nu este o soluţie, 
ea nefiind valabilă decât la nivelul Existenţei.  
 Neoontologia ar fi o soluţie dar doar dacă reliefăm sau 
raportăm un anumit Opus al Existenţei la aceasta , deci nici 
acest termen nu este o soluţie, întrucât filosofia viitorului va 
trebui să opereze cu termeni care nu neapărat se vor raporta 
într-un mod sau altul la Existenţă, deci cu opuşi ai opuşilor 
acesteia , şi mai mult decât atât, doar între aceşti opuşi fără a 
se mai face vre-o raportare la Existenţă. 
 Neoontologia ar fi fost o soluţie pentru o filosofie de 
genul “ontologiei operaţionale” a lui Nicolai Hartmann, dar mai 
încolo de această limită termenul respectiv nu mai are nici o 
relevanţă. Hartmann , chiar dacă opera cu Nonexistenţa o făcea 
prin raportarea acesteia la Existenţă, ceea ce în Coaxialism nu 
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mai este cazul , întrucât după cum am mai spus, raportarea se 
poate face doar între opuşi de orice rang ar fi ei între aceştia. 
Rangul unui Opus faţă de altul , este dat de numărul opuşilor 
aflaţi între cei  doi opuşi.  
 Domeniul filosofic  care poate opera atât cu Existenţa, 
cât şi cu opuşii acestora raportaţi la Existenţaă cât şi numai 
între opuşii Existenţei fără a se mai face raportarea la Existenţă 
poartă denumirea de Coaxiologie. Coaxiologia întruneşte prin 
urmare, atât Ontologia cât şi Neoontologia sub acelaşi acoperiş 
cu cealaltă parte, unde se operează cu opuşii Existenţei fără a se 
mai face referire la aceasta, într-un cuvânt Coaxiologia. Astfel 
atunci când vorbim despre Coaxiologie, vorbim atât despre 
ontologie, neoontologie cât şi despre opuşii Existenţei care nu 
mai au nici o raportare la aceasta. 
 Definiţia Coaxiologiei constă în faptul că fiecare Opus 
devine neutru faţă de un alt Opus din infinitatea de opuşi 
raportaţi la finitatea Factorului Primordial sau a Marilor 
Creatori şi Unic Întâmplători. 
 Astfel , fiecare Opus poate fi şi un Opus al Existenţei 
sau al opusului, opusului acesteia.În acest caz cum am mai 
spus, Ontologia nu numai că nu mai este valabilă întrucât îşi 
pierde absolut orice statut dar toţi aceşti opuşi sunt coaxiali, 
adică au o axă comună având un numitor comun în ideea de 
substrat , indiferent dacă acesta este mental sau de orice altă 
natură. 
 Astfel putem atribui Noţiunea de substrat nu numai 
Existenţei ci şi opuşilor , opuşilor acesteia , care nu mai sunt 
Existenţă şi nici un alt mod sau tip de Existenţă. 
 Prin urmare unicul mod filosofic de operare al acestei 
filosofii care tinde să devină Coaxialismul, este numai şi numai 
mentalul, respectiv filosofia mentalului, care poate include în 
marea sa arie şi Coaxialismul. 
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 Mai mult decât atât Coaxiologia poate defini şi grupuri 
de opuşi care aparţin unui Element , care la rândul lui nu este 
Opus unui alt Element dar care are în Structura sa o altă 
infinitate minus Una de grupuri de opuşi faţă de grupul 
opuşilor primului Element, prin Dezvoltarea Exponenţială 
Noţională, iar Rangul unei asemnea dezvoltări exponenţiale 
constă din numărul elementelor aflate între cele două 
Elemente, care luate ca întreg nu sunt opuşi dar privite 
structural conţin grupuri de opuşi. 
 Un exemplu al Dezvoltării Exponenţiale ar fi opuşii 
Fiinţei, ai Factorului Vieţii şi ai Existenţei. Fiecare aparţine 
Existenţei. Fiinţa, Factorul Vieţii şi Existenţa nu sunt opuşi, 
întrucât fiecare aparţin Existenţei, sunt un fel de opuşi prin 
calităţile pe care le dezvoltă. Fiecare astfel de Element conţine 
în cadrul său o infinitate minus Una de opuşi, cum ar fi 
reflectarea unor Amprente şi rezultatul acestor reflectări, etc. 
Aceste reflectări ale Persoanei în Fiinţă vor fi opuse faţă de 
reflectările fiinţei în Factorul Vieţii , chiar dacă la nivel de 
Elemente ele nu sunt opuse aparţinând Existenţei. 
 Dacă luăm aceste Elemente şi le raportăm la opuşi ai 
Existenţei de această dată, vedem că opuşii elementelor care 
formează grupurile de opuşi vor fi egali cu aceea ai Existenţei 
întrucât fiecare dintre cele trei Elemente , aparţin Existenţei , în 
schimb opuşii grupurilor de Elemente  vor fi egali, având 
acelaşi rang de opozabilitate faţă de opuşii Existenţei la fel ca şi 
Elementele în a căror structură se află grupurile, fiindcă şi 
acestea aparţin Existenţei dar nu au  acelaşi rang al Dezvoltării 
Noţionale Exponenţiale, faţă de Existenţă şi opuşii acesteia. 
 Pentru acest domeniu consider că matematica a avut 
până în Prezent un cuvânt greu de spus, întrucât ecuaţiile 
exponenţiale sunt cele care pot reliefa destul de clar această 
problematică. Mai mult decât atât,  matematica Matriceală, cu 
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funcţiile sale de bază, cum ar fi Permutările, Aranjamentele şi 
Combinările Matricelor pot crea o imagine deosebită de 
ansamblu a ceea ce poate dezvolta  Coaxiologia. 
 Menţionez că i-am dat această denumire întrucât toate 
câte sunt , începând de la Matricea de bază care a fost originea 
Scopului şi Scopul originea ei, până la cele mai evoluate 
opusuri ale existenţei sau nivele din cadrul acestor opusuri, sau 
Universuri ale altor Mari Creatori , toate se suprapun, fiind 
Coaxiale, Suflul Factorului Primordial fiind în Tot şi în Toate , 
la fel cu al Marilor Creatori în lumile lor, la fel în lumile 
Marelui Nostru Creator, unde Persoana se află în fiecare 
Personalizare iar Noţiunea se reflectă în suma acestora, la fel 
cum toate Personalizările, precum şi Personalizarea Noastră 
au sistemele lor de raţionalizare sau care le înlocuisec pe 
acestea, chiar dacă mintea noastră nu le poate discerne, la fel 
cum numai în cadrul Personalizării noastre care este Existenţa 
sunt o infinitate minus Una de Nivele Logice, noi aflându-ne la 
Nivelul 2 al Logicii, de bine-rău, etc. Toate acestea se 
suprapun, creînd fiecare un Întreg care-şi are bine situat locul 
său în Ierarhia, Marilor Creatori şi pe urmă a Factorului 
Primordial care întregeşte ÎNTREGUL. Astfel toate câte sunt şi 
toate câte nu sunt devin UN întreg al UNEI creaţii. Sunt 
COAXIALE! 
 Coaxialismul ca şi filosofie nu pretinde că spune 
Adevărul, după cum se poate vedea în principiile acestuia, 
întrucât Omul nu cunoaşte Adevărul Absolut şi nici 
Cunoaşterea Absolută, în schimb pretinde că realizează 
anumite aplicaţii pentru a ne apropia cel puţin de una din 
urmele , urmelor,ale urmelor urmate de încă un număr 
impresionant de astfel de urme,  lăsate de Adevărul Absolut în 
tiparul Cunoaşterii Deschise al fondului universal de Elemente 
ce pot fi cunoscute. 
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 O altă întrebare este dacă Adevărul nu poate fi 
cunoscut, Înţelepciunea are şanse să fie determinată prin 
conştientizare? Cel puţin să putem vorbi despre această 
înţelepciune pe care o pretinde filosofia? Exact cum spuneam 
adineaori, cel puţin a nu ştiu câta urmă lăsată de Adevăr să o 
găsim şi vom fi mult mai înţelepţi în acel moment. 
Înţelepciunea prin Esenţa ei se rezumă la Cunoaştere. 
 Cunoaşetrea este opusă Adevărului, fiind determinată 
de Conştientizare, iar aceasta este prin excelenţă apanajul 
Iluziei Vieţii, în toate lumile care aparţin Ierarhic de la  nivelul 
Persoanei în “jos” adică, către Personalizări, Noţiune, Universe 
şi lumile acestora. Până la acel nivel Cunoaşterea aparţine 
Anoţionalului fiind Cunoaştere Deschisă, determinată de Starea 
de Fapt a Matricei noastre, subiect despre care voi mai reveni. 
Cu toate acestea Cunoaşterea Deschisă odată aparţinând 
Anoţionalului, are şi un Destin Anoţional, deci conştientizarea 
elementelor sale nu se bazează pe o noţiune concretă ci 
superfluă. Cunoaşterea Închisă, ce apare odată cu Factorii 
Creatori, este o cunoaştere a cărei Elemente se pot structuraliza 
într-o anumită noţiune odată ce este conştientizată, dar că acest 
tip de Cunoaştere aparţine spectrului Iluziei odată ce este 
conştientizată, împreună cu Noţiunea sa referitoare la elementul 
Cunoaşterii. Prin urmare Înţelepciunea constă în faptul 
sintetizării de către Om a celor două tipuri de Cunoaşteri şi 
structuralizării acestora în funcţie de necesitatea actului 
Cunoaşterii, pentru a realiza o viziune cât mai apropiată faţă 
de una dintre posibilele urme ale Adevărului. 
 

# 3 # 
 
 Coaxiologia  este filosofia ce poate determina mai în 
profunzime importanţa Factorului. Când vorbesc despre 
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Factorul nu o fac la modul de persoană sfântă sau imaculată 
care vrea numai şi numai binele doar că omul perfid şi ticălos a 
păcătuit atât de mult faţă de acesta, încât îşi merită viaţa plină 
de suferinţă pe care o duce. În nici un caz. Nu acesta este 
Factorul. Factorul este mai întâi Numerologie, este produs de 
Esenţa unui Element al Stării de Fapt Matriceale,de Instinct. 
Astfel Numerologia se bazează la rândul ei pe Instinct, având 
aceeaşi dezvoltare iniţială ca şi Coaxialismul. Fiecare Factorul 
are inoculat Instinctul Stării de Fapt Matriceale în sine. 
Numerologia, privită din perspectivă filosofică este o latură a 
Coaxialismului, dat fiind că Coaxialismul prin excelenţă se 
ocupă de Esenţa şi determinarea numerelor, dar şi de raportarea 
acestora la Mediul  Cunoaşterii Deschise sau Închise, precum şi 
la definirea Numărului ca Factor Creator şi Unic Întâmplător 
faţă de Factorul Primordial UNU, al cărui suflu se regăseşte în 
toate celelalte Numere sau Factori. Accepţiunea de Factorul 
este mult mai plauzibilă decât aceea de Număr , întrucât fiecare 
Factorul în parte este un Mare Creator de Universuri şi lumi, 
guvernate de Iluzia Vieţii care dezvoltă, legităţi, forţe, 
reprezentări psihice sau fizice, raportări la Adevăr şi Neadevăr, 
la Cunoaştere şi Necunoaştere , la Conştientizarea de sine ca 
întreg sau ca individ aparţinător unei anumite comunitţi, de 
date, legi, forţe, spirituale, structurale sau de sistem, al unui 
anumit Nivel Logic sau Antilogic, Virtual;etc.  
 Conform Coaxialismului, Factorul va fi întotdeauna 
opusul înfinităţii faţă de care se va raporta ca finit, la fel cum 
Cunoaşterea  se raportează la necunoaştere şi viaţa la Moarte. 
Factorul va fi demiurgul care prin propria sa capacitate de 
conştientizare va încadra în sine noi şi noi Elemente ale 
Cunoaşterii Închise evaluînd fără să le cunoască în amănunt şi 
Elementele Cunoaşterii Deschise. Astfel , supus unei Ierarhii 
bine stabilite, fiecare Factorul va clădi propria lui lume, 
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devenind conştient de Universul său. Omul este un astfel de 
Factorul cu toate că se află la o scară ierarhică mult mai 
neînsemnată decât Marii Creatori. O altă întreabare ar fi în 
acest moment este: Odată ce Omul se consideră centrul 
Universului său uman, şi oricât de nenorocit ar fi se consideră 
cea mai importantă fiinţă din aces Univers, atunci oare Marii 
Creatori nu fac parte şi ei din acest Univers uman? 
 Paradoxal sau nu , nu sunt şi aceştia la rândul Lor 
creaţia Universului uman? Oricât am merge pe negarea ideii că 
Omul nu ar fi arhitectul propriilor săi Factori minţim. 
 Omul este arhitectul Factorilor Creatori şi ai Factorului 
Primordial , în măsura în care Cunoaşterea sa realizează 
Existenţa acestora. Indiferent de măsura la care Omul participă 
spre construirea Acestora, indiferent dacă le recunoaşte sau nu 
puterea imensă pe care o au asupra Destinului propriei sale 
societăţi , sau mai presus de aceasta a propriului său Univers 
Uman, toţi Factorii Creatori sunt şi rămân Elemente ale 
Universului descoperitorului şi creatorului lor , prin esenţă , a 
Universului Iluzoriu Uman. Astfel Omul nici nu realizează că 
devine încetul că încetul Dumnezeul propriilor săi Factori, 
Factorul propriului său Factorul Creator , pe care-l 
conştientizează,cunoaşte şi totodată îi determină Existenţa în 
Universul existenţei sale, chiar dacă iluzoriu,repet, dar care se 
doreşte spiritualizat.  
 Odată ce Omul cunoaşte toate acestea , de ce se mai 
închină unor Factori ai căror Elemente le conştientizează 
aducându-le la rangul Ierarhic de Dumnezeu? 
 Tocmai pentru că Omul s-ar simţi prea singur şi 
împovărat dacă nu ar avea un Dumnezeu deasupra 
conştientizării sale şi alături de acesta un Diavol, care nu fac 
altceva decât să reflecte Omul în ansamblul său, ca fiinţă divină 
şi demonică în acelaşi timp. Inclusiv acest mod de a privi 
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Lumea pe care l-am denumit ca fiind Coaxial, se datorează în 
mare măsură Iluziei Vieţii şi umanului din mine chiar dacă 
deseori vreu să-l alung pentru a da loc raţionalului. Ce rămâne 
atunci când alung umanul ? 
 În nici un caz nu mă contopesc cu gândirea zeilor şi nici 
cu acea a naturii mele omeneşti, ci cu o gândire străină de mine, 
care nu face altceva decât să mă arunce şi mai mult în mrejele 
frustrării de a fi şi gândi finit, în infinitatea care mă înconjoară, 
să mă determine să mă rog Factorului Creator.Alungând 
rugăciunea voi simţi că plutesc cu adevărat pe valurile 
infinitului,că orice frustrare datorată finităţii mele se va evapora 
asemeni ceţii când răsare Soarele.Este de dorit să renunţăm la 
rugăciune şi mătănii,dar pentru aceasta va trebui să renunţăm şi 
la Răul şi perfidul din noi.Bisericile nu şi-ar avea rostul dacă 
nu ar fi păcatele. 
 Ce se întâmplă atunci? Îmi dau seama de cohortele  care 
se îndreaptă către biserici. Sunt Oameni ce în adâncul 
străfundului fiinţei lor nu vor să înţeleagă nici în ruptul capului 
că sunt Oameni şi nu cârpe , decăzute în înstrăinarea de 
propriul lor “eu”. Îi privesc cu o oarecare condescendenţă cum 
cu fiecare pas spre implorarea unei mile cereşti nu fac nimic 
altceva decât să alunge şi fărâma de uman care le-a mai rămas. 
Atunci îmi vine în minte o altă întrebare şi anume, faptul că 
Factorul Nostru Creator  este iubire. De ce nu l-am iubi? 
 Dacă este iubire poate că ne va da şi nouă o bucăţică din 
iubirea Sa , mergându-ne mai bine în afaceri, sau în alte 
domenii de interes personal. Nimic mai greşit. Factorul Nostru 
nu ne-a visat pentru a deveni nişte supuşi înfricoşaţi şi 
îngenuncheaţi la cerul de un albastru Infinit pe care l-a gândit 
pentru noi. 
 Ne-a lăsat să Înţelegem că toată această iubire şi 
consideraţie pe care o cerşim prin rugi interminabile se află 
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undeva ascunsă în adâncul nostru, iar noi nu trebuie să facem 
nimic altceva decât să o luăm de acolo şi să ne folosim de ea. 
Biserica nu poate face acest lucru, decât să ne amăgească în 
continuare că putem afla iubirea prin rugăciuni. Ar fi mult mai 
bine în această lume dacă oamenii nu s-ar mai ruga şi nu ar mai 
construi atâtea biserici dar şi-ar scoate fiecare fărâma de iubire, 
în definitiv, fărâma de Dumnezeu şi ar împărţi-o cu drag unii 
altora. Cum ar arăta acea societate? Cu siguranţă că nu ar mai fi 
bântuită de crime , violuri, minciună, jaf, sau alte şi alte 
fărădelegi. 
 Despre acest aspect am scris în The Origin of God, 
zugrăvind un tablou unde oamenii nu cunoaşteau ce este 
minciuna, ura sau alte fărădelegi, un tablou unde nu existau nici 
măcar accidente de circulaţie. Tabloul acesta s-a schimbat 
atunci când personajul principal a văzut primul accident, a auzit 
prima înjurătură. Cum s-a schimbat tabloul? În cadrul său 
apărea o biserică.Aceasta înseamnă că acel Opus neutru care 
are exact aceleaşi calităţi şi însuşiri faţă de un alt Opus este 
Factorul? 
 NU! Pentru că Factorul este opusul înfinităţii şi 
nicidecum opusul unui singur Element, cum ar fi o 
Personalizare. Opusul Existenţei este Nonexistenţa. Aceasta 
chiar dacă în Iluzia Vieţii , omului îi apare mereu ca fiind 
undeva la frontiera propriei sale existenţe, Nonexistenţa este cel 
mai depărtat Opus al Existenţei, în infinitul şir al opuşilor. 
 Cu toate acestea Nonexistenţa va fi aceea care va avea 
EXACT aceleaşi calităţi ca şi Existenţa, chiar dacă apare ca 
fiind opusul cel mai tranşant al Existenţei. 
 Între Existenţă şi Nonexistenţă se vor afla în cadrul 
şirului de opuşi o infinitate minus doi opuşi, cei doi, fiind 
Existenţa şi Nonexistenţa.  
 Primul Opus al Existenţei va fi unul dintre cei mai 
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tranşanţi opuşi faţă de aceasta, sau opusul ce are cele mai opuse 
calităţi faţă de Existenţă. 
 Al doilea Opus va deveni un Opus al primului dar şi faţă 
de Existenţă faţă de care devine al doilea Opus. Acesta nu va 
mai avea aceleaşi calităţi atât de diametral opuse faţă de 
Existenţă cum a avut-o primul ei Opus dar în consecinţă, mult 
mai diametral opuse decât o are cel de-al o sutălea sau un 
miliard Opus al existenţai. 
 Astfel, cu cât depărtarea în şir opozabil devine mai 
mare  între doi opuşi, cu atât gradul de opozabilitate dintre 
aceştia devine mai mic, şi invers, cu cât şirul de opuşi se reduce 
între doi opuşi cu atât gradul de opozabilitate creşte. 
 Prin grad de opozabilitate putem înţelege cât de 
diametral opuse pot fi calităţile a două Elemente ce se constitue 
în opuşi unul faţă de altul. 
 Primul Opus al Existenţei nu va fi Nonexistenţa, acesta 
fiind opusul neutru cu aceleaşi calităţi ca şi Existenţa , ci un 
Opus sau o Personalizare, căreia i se datorează Universul pe 
care omul îl atribuie ca fiind al Existenţei , şi pe care îl include 
în ontologia sa dar este un alt Univers, total Opus Existenţei, 
care nu are nimic de a face cu aceasta şi care se află într-o 
continuă luptă cu Existenţa, pentru a învinge. 
 Tot ceea ce ne înconjoară, începând cu copacul înflorit 
în primăvară, cu albina ce-şi strânge nectarul , nimic nu 
aparţine în realitate Universului Existenţei, al Personalizării 
noastre ci unui alt Univers. 
 Mai mult decât atât , nici măcar corpul nostru prin care 
circulă sângele unei alte lumi, pe care entitatea spirituală a 
noastră,energia noastră spirituală îl pune în mişcare.Această 
energie spirituală aparţine cu adevărat Existenţei. 
 În definitiv Omul în sine nu este nimic altceva decât o 
cuantă de energie spirituală. 
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CAPITOLUL IV 
 
 

AMPRENTA ŞI AMPRENTA KARMICĂ, 
GENIALITATEA 
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# 1 # 
 

 Dacă Universul pe care-l admirăm în fiecare zi nu ne 
aparţine, dacă sângele din venele noastre nu este al nostru, dacă 
inima care-l pulsează este al altei lumi, atunci ce anume este al 
nostru? Cunoaşterea acelei lumi? În nici un caz. Nici măcar 
Cunoaşterea acelei lumi nu ne este dat să o trăim sau să o 
concepem, întrucât un copac poate oricând fi în realitate un 
templu sau o albină, un avion. 
 Exemplele acestea nu sunt concludente întrucât 
diferenţa este Infinit mai mare. Sufletul nu ne aparţine? NU!  
 Nici măcar Sufletul nu este al nostru ci al altei lumi. 
 Ce este Sufletul  de fapt? 
 Mulţi îi atribuie definiţia de cuantă de energie spirituală. 
Ce este această cuantă de energie spirituală altceva decât 
CUNOAŞTERE? Nimic altceva.  
 Această cuantă de energie spirituală şi-ar pierde imediat 
orice integritate şi mai mult decât atât, orice însemnătate dacă 
nu ar fi supusă Cunoaşterii, sau măcar propriului său instinct de 
conservare prin care să-şi asigure dezvoltarea biologică sau 
fizică, etc. 
 Oare Omul cunoaşte cu adevărat? DA!  
 Acesta îşi cunoaşte Iluzia Vieţii.  
 Îi aparţine Personalizării lui, Existenţei lui această 
cunoaştere? NU! Această cunoaştere este străină de OM! 
Atunci înseamnă că Sufletul Omului , determinat prin 
cunoaştere NU îi aparţine. Dar ce anume îi aparţine Omului 
dacă nici sufletul determinat de propria sa conştientizare de 
sine nu îi aparţine? Sunt Gândurile lui. Acestea cu siguranţă îi 
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aparţin! 
 Şi totuşi ce este această cuantă de energie spirituală, sau 
Sufletul Omului? 
  Sufletul Omului este o cuantă de energie spirituală, 
doar atunci când se raportează la Fiinţă, întrucât Sufletul 
Omului este Amprenta acestuia. 
 Cea care a determinat Amprenta Omului ca generalitate, 
deci o Amprentă pentru Toţi  Oamenii a fost reflectarea 
Factorului Vieţii în Fiinţă şi invers. Dar pentru toate acestea 
responsabilă este Existenţa care stă la baza Totului acestor 
Multiverse în care ne aflăm. Acea Amprentă s-a reflectat în 
Fiinţă pentru a FIINŢA. Odată fiinţând Amprenta s-a reflectat 
în Factorul Vieţii, şi astfel a aparţinut şi lumii vii. Abia în acest 
moment putem vorbi despre ceea ce nouă ne este reprezentat, 
ca fiind Sufletul Omului. 
 Cum s-a ajuns de la Amprenta pentru toţi Oamenii la 
Amprenta fiecărui Om în parte, deci la sufletele a miliarde şi 
miliarde de oameni care au trăit sau trăiesc în această lume? 
 Odată creată Amprenta pentru toţi Oamenii, un fel de 
genom uman, de către  una din reflectările Factorului Vieţii în 
Fiinţă şi invers, dar rog a nu se face marea greşeală de a fi 
identificată cu genomul uman întrucât nu este aşa ceva, ci un 
suflet general al omenirii, iar Existenţa a determinat-o într-un 
mod indirect la un nivel de foarte mulţi intermediari distanţă , 
dar o citez întrucât Existenţa stă la baza acestei Amprente, 
determinând Fiinţa şi Factorul Vieţii. 
 Deci odată creată această Amprentă pentru toţi oamenii 
prin reflectarea Factorului Vieţii în Fiinţă, care s-a reflectat în 
Fiinţă primind energia fiinţării şi mai apoi în Factorul Vieţii , 
primind Viaţa, Amprenta s-a “întrupat” în OM. Gândurile 
acelui OM au imprimat noi şi noi Amprente ale umanului în 
Existenţă care pe urmă s-au reflectat în Fiinţă, fiinţând şi în 
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Factorul Vieţii , primind Viaţa. 
 Prin Fiinţare se înţelege atribuirea de 
dimensionalitate şi odată cu aceasta a raportării propriei 
unicităţi ca sistem şi structură faţă de diversitate, în schimb 
prin Dimensionalitate se înţelege raportarea Existenţei la 
Noţiune  determinând Fiinţa.Fiinţa nu este 
Dimensionalitate întrucât nu este Existenţă şi nici Noţiune 
care să o oglindească pe aceasta, dar are în sinele său toate 
aceste caracteristici. Fiinţa devine Simţire, prin reflectarea 
Existenţei în Noţiune. Diferenţa dintre Fiinţă şi Simţire 
constă în modul cum este oglindită aceasta. Atunci când 
Existenţa se reflectă în Noţiune devine Simţire, iar atunci 
când Existenţa se reflectă în Factorul Vieţii devine Moarte! 
Deci o nouă Viaţă. 
 Fiinţa nu înseamnă neapărat şi energie? Energie 
spirituală? 
 Dar ce este energia? Să fie delimitarea propriei 
structuri şi unicităţi faţă de diversitate? Exact! De ce? În 
natura Universului nostru, bazat pe Cunoaşterea de către noi a 
mediului înconjurător, tot ceea ce se autodefineşte ca fiind un 
Întreg, un sistem ce posedă o structură şi are o dimensionalitate, 
dezvoltă şi un anumit tip de energie pentru a nu fi anihilat de 
către alte Întreguri, de către alte şi alte valori energetice şi 
asimilate altor structuri. Prin urmare fiecare astfel de structură 
trebuie să se afle într-un anumit Echilibru cu alte şi alte 
structuri similare sau diferite. Echilibrul la urma lui se bazează 
pe Ierarhie. 
 Orice atac la Ordinea Ierarhiei va duce la o descărcare 
energetică din partea acesteia împotriva intrusului. Astfel atât 
energia termodinamică a Universului nostru care se află într-o 
continua răcire ca rezultat al tinderii sale către Armonie, prin 
diminuarea Entropiei deci a Lucrului Mecanic, cât şi alte tipuri 
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de energii nu sunt altceva decât un Echilibru, menţinut de 
Fiinţă, pentru Fiinţarea Ierarhiei, pentru a nu se distruge 
Echilibrul acesteia, care constă paradoxal în propriul său 
Dezechilibru, deci Ordinea care se bazează pe Dezordine şi 
invers. De ce toate acestea?  
   Pentru că Paradoxul Existenţei constă în   raportarea 
acesteia mereu la Nonexistenţă pentru a fi! 
 Despre ciorchinii de Universe voi vorbi la momentul 
potrivit. 
 Omul este prin excelenţă o fiinţă care are nevoie de 
Echilibru pentru a subzista , întrucât Esenţa lui, modul cum a 
fost creat, constă în cele din urmă dintre un Echilibru între  
Existenţă, Fiinţă şi Factorul Vieţii. 
 Personalizarea noastră Existenţa, odată ce a început să 
“producă” Amprente ale Omului, şi acestea să crească în număr 
exponenţial odată cu Gândurile Omului care trăia într-un 
Univers, toate aceste Amprente au luat calea Fiinţării şi 
reflectării în cele din urmă în Factorul Vieţii, ceea ce le-a 
determinat să se întrupeze într-un număr din ce în ce mai mare 
de Universe posibile. 
 De-a lungul vieţii fiecare Om, produce un număr 
impresionant de Gânduri, deci un număr impresionant de 
Amprente.  
 Fiecare Gând va lăsa la rândul său o Amprentă în 
Existenţă.  
 Dacă este un Gând despre Om acea Amprentă va 
determina un Om, iar dacă este un Gând despre cu totul alte 
imagini, rezultatul va fi că în Existenţă se va imprima o nouă 
Amprentă cu imaginile respective.  
 Astfel Omul este un Demiurg, la rândul lui . Chiar dacă 
în timpul Vieţii sale nu realizează ce mare însemnătate au la 
nivel Universal propriile lui Gânduri, şi cum Factorul Creator şi 
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Unic Întâmplător îşi extinde numărul lumilor şi Universelor 
prin OM. 
 Gândul este un produs al Ierarhiei din cadrul Marelui 
Nostru Creator şi Unic Întâmplător, produs care alături de 
acesta participă în mod nemijlocit la devenirea şi formarea a 
noi şi noi Universuri. Omul este o verigă prin intermediul 
căruia Factorul Creator formează noi şi noi Universuri. 
 Fiecare Gând oricât de mult ar semăna cu un altul 
devine Unic Întâmplător , faţă de OM care este Neîntâmplător! 
 Omul în calitatea sa de Neîntâmplător , pe parcursul 
întregii sale vieţi crează o mutitudine de Gânduri unde fiecare 
Gând devine, o lume , un Univers aparte. 
 Totalul acestor Gânduri create de Om în timpul vieţii lui 
sunt Karma Omului. 
 Karma Omului va lăsa la decesul acestuia din Lumea 
respectivă o anumită Amprentă.  
 Amprenta Karmică este rezultatul tuturor faptelor şi 
acţiunilor întreprinse de Om pe parcursul întregii sale vieţi. 
Amprenta Karmică a omului se va reflecta în Existenţă, la fel 
cum s-a reflectat cândva propria lui Amprentă înainte de a se 
naşte, pe urmă în Fiinţă şi Factorul Vieţii pentru a se naşte un 
nou Om într-un alt Univers, sau de ce nu , chiar să se 
reîncarneze în Lumea aceasta. Amprenta Karmică ar putea fi 
noua Amprentă a Omului, care va lua exact aceeaşi 
particularitate ca şi Amprenta lui iniţială pe baza căreia s-a 
născut în această lume şi pe care o va pierde definitiv. 
 Şi Amprenta iniţială a Omului nou născut a fost 
Amprenta Karmică a unui Om ce a decedat într-o altă 
generaţie, lume sau Univers, sau Amprenta survenită de la 
Gândul unui Om , care putea fi uitat două secunde mai târziu. 
 Dacă Amprenta la naştere aparţine unui Gând , gândit 
undeva de un suflet în Univers, atunci Omul va fi la prima sa 
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încarnare, urmând ca la deces să producă prima Amprentă 
Karmică, iar dacă Amprenta sa la naştere va fi Amprenta 
Karmică a unui Om care a trăit într-o anumită perioadă pe 
Terra sau în altă lume , atunci înseamnă că Omul va fi o 
reîncarnare. 
 Termenul în sine de reîncarnare nu mi se pare absolut 
deloc conform cu cel care determina această acţiune, întrucât 
nu Omul respectiv se reîncarnează, ci cu totul alt Om.  
 De ce spun că un alt OM? Deoarece la început a fost 
Amprenta Omului care i-a dat o anumită identitate la naştere 
reflectându-se în Fiinţă şi Factorul Vieţii. Ei bine, NU acea 
Amprentă va determina un nou născut ci o cu totul alta care 
este suma acţiunilor Omului respectiv pe timpul vieţii şi este 
definită ca fiind Amprenta sa Karmică, Amprentă care în nici 
un fel nu-i va determina Omului în timpul vieţii o anumită 
identitate sau trăire. Aceasta este doar rezultatul acestora. 
 Astfel ideea de reîncarnare este cât se poate greşit 
înţeleasă. Dar ce se întâmplă cu Amprenta care a determinat 
Omul la naşterea sa şi care a fost înaintea Amprentei Karmice a 
acestuia? Această Amprentă, va fi cea care va dispare pentru 
totdeauna! Odată cu aceasta va dispare şi adevărata identitate a 
Omului. Astfel pot afirma că nu există reîncarnare decât la 
modul figurat. Moartea este noua viaţă a Amprentei Karmice 
care va deveni Amprenta unui nou OM sau orice altceva ce ar 
putea avea ca rezultat reflectarea acesteea în Fiinţă şi Existenţă. 
 

# 2 # 
 
 Deci, Omul Niciodată nu se va mai întoarce la propria 
sa Personalizare care este Existenţa, întrucât aceasta nu făcut 
decât să lase o singură amprentă pentru întregul Univers Uman 
şi atât. Cu toate acestea Viaţa lui cât şi Vieţile următoare ale 
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Omului se datorează Existenţei doar pentru amprenta 
primordială şi atât. 
 Oare Omul va rămâne etern un alienat care va fi străin 
de sine însuşi cu cât se va depărta de amprenta Existenţei? Cu 
siguranţă NU! Se va regăsi în Fiinţă şi Factorul Vieţii. 
 Cu cât ne îndepărtăm de amprenta Existenţei cu atât mai 
mult noii opuşi vor deveni din ce în ce mai apropiaţi prin 
anumite calităţi de mama noastră : Existenţa. Universul 
spiritual este un Univers mult prea superior amprentei 
Existenţei dar pe care a tipărit-o, şi în care ne-am înfăşat 
propria fiinţă. 
 Cu toate că Omul se afla în Eden , nu realiza că este 
acolo şi nici măcar nu ştia ce anume este acesta. 
 De când este Omul în Eden? De la creaţie. 
 Când a fost alungat Omul din Eden? Omul nu a fost 
alungat Niciodată din Eden , fiindcă nici măcar nu a realizat sau 
nu realizează că se află acolo! 
 Omul se află şi în acest moment în Eden! Cum? Mai 
simplu decât atât nici că se poate: FIECARE OM ARE ÎN EL 
EDENUL. 
 Omul este un Echilibru între bine şi rău. Unul dintre ele 
este Edenul. 
 Existenţa atunci când şi-a lăsat amprenta pentru  
creearea Omului nu a făcut-o ca Omul să se mai reîntoarcă 
vreodată în sânul Său, fiind mai mult decât conştientă de acest 
fapt, ci pentru a da naştere astfel la noi şi noi Universuri, în 
care să se facă simţit suflul etern şi benefic al Factorului 
Creator şi Unic Întâmplător. 
 În concluzie , după Moarte amprenta fiecărui Om îşi va 
găsi Ecoul în Universul pe care-L merită acesta. 
 Care este adevăratul sens al vieţii? 
 Pe parcursul vieţii iubirea iar după Moarte amprenta 
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karmică! 
 Viaţa are un sens raportată la Moarte doar datorită 
amprentei pe care o va lăsa pentru ca aceasta la rândul ei să fie 
asimilată de un anumit Univers, care să-i determine însuşirile 
sale născând sau nu o nouă fiinţă. 
 Această fiinţă  poate fi preluată de orice alt gen de 
Universuri pornind de la cele fără viaţă până la cele cu viaţă 
eternă care de facto înseamnă tot fără viaţă, întrucât Viaţa se 
raportează la infinitate prin propria sa finitate, prin Moarte. 
 De aceea NU sunt de acord cu cei care afirmă că există 
în totalitate Viaţă după Moarte. Cred că poate exista această 
Viaţă, dar întru totul şi cu totul alte condiţii decât cele descrise 
până acum , deoarece nu omul este cel care se reîncarnează, 
nici măcar sufletul lui. Sufletul Omului este dat de Reflectarea 
Amprentei Omului respectiv în Fiinţă şi Factorul Vieţii. 
Amprenta Omului pe care a avut-o la naştere va dispare pentru 
totdeauna cedând locul Amprentei Karmice.  
 Amprenta Karmică va deveni la rândul ei Amprenta   
responsabilă de naşterea unei noi fiinţe, care se va reflecta în 
Fiinţă şi Factorul Vieţii, dar care va lăsa la decesul fiinţei 
respective locul noii Amprentei Karmice a acesteia dispărând 
pentru totdeauna. Referitor la reîncarnare , NU poate exista 
mai mult de o singură reîncarnare a unei Amprente.Fiecare 
Amprentă va deveni Amprentă Karmică după care va dispare 
pentru totdeauna! 
 Putem afirma la modul figurativ, referitor la reîncarnare 
că fiinţa respectivă este la al zecelea sau miilea ciclu de 
reîncarnare. Da, doar că nu este vorba despre reîncarnarea 
Amprentei respectivei fiinţe, deci a sufletului acesteia, ci de 
ciclul determinărilor Amprentelor respective, în comparaţie cu 
o anumită fiinţă. 
 Cum anume poate accepta un Univers o anumită 
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amprentă a unei Vieţi? De ce acceptă o anume amprentă şi nu 
altele? 
 Personal cred că acest fapt se datorează anumitor 
afinităţi care pleacă tot de la Formă şi Urmă, şi anume, fiecare 
amprentă lasă un anumit tipar al său dacă acest tipar se 
identifică cu tiparul respectivului Univers , atunci amprenta 
respectivă va fi omologată de către acesta urmând ca Universul 
respectiv la rândul lui să determine Amprentei anumite însuşiri 
ale sale, care pot fi preluate de un al doilea Univers , de un al 
treilea , ş.a.m.d., în funcţie de prima amprentă , care de data 
aceasta devine rezultatul Vieţii anterioare. 
 De ce acest Univers şi nu un altul?Nu sunt mai multe 
Universe care să poată avea un tipar la fel de asemănător cu 
tiparul Amprentei pe cum o are acest Univers?Spun aceasta 
întrucât unul este tiparul Amprentei văzut prin prisma 
Coeficientului Logic 2 şi altul este tiparul văzut prin prisma 
altui Coeficient Logic.Înseamnă că şi Universul care 
omologhează Amprenta este un Univers cu un Coeficient 
Logic 2?Fiecare Amprentă este un Univers, precum fiecare 
Gând.Acest Univers care-i dă însuşirile sale Amprentei este o 
altă Amprentă ce a fost un alt Gând la rândul său.Fiecare 
Gând lasă o Amprentă.Fiecare Amprentă devine un Univers 
atunci când include în cadrul său o altă Amprentă,datorită 
similitudinilor dintre tiparul Amprentei devenită Univers 
pentru cea  pe care o va omologa, dându-i propriile sale 
însuşiri ca Univers şi nicidecum în calitate de Amprentă.Ce 
alte însuşiri poate să-i dea Amprentei decât propriile sale 
însuşiri şi anume de a se reflecta şi aceasta la rândul ei în 
Fiinţă şi în Factorul Vieţii.Atunci când folosesc cuvântul 
Univers,acesta poate include accepţiunea de Gând şi de 
Amprentă în acelaşi timp cât şi o arie de multe alte 
accepţiuni, pe când atunci când folosesc cuvântul Amprentă 
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sau Gând mă refer direct la o singură accepţiune.Prin urmare 
Amprenta Omului va fi omologată de acest Univers care se 
reflectă în Fiinţă şi Factorul Vieţii şi care Conştientizează şi 
Cunoaşte cu ajutorul Coeficientului Logic 2 datorită faptului 
că este cel mai apropiat de unicitatea tiparului Amprentei 
Omului.Acest Univers care la rândul său era Amprentă va 
include Amprenta Omului în cadrul său dându-i anumite 
însuşiri,şi având gradul cel mai mic de incluziune faţă de 
Amprenta Omului.Şi acest Univers este inclus la rândul lui 
într-o altă infinitate de Universe, unde fiecare are un anumit 
grad de incluziune faţă de celălalt.Primul grad de incluziune 
faţă de Amprenta Omului, aparţine Universului care a 
Omologat Amprenta ,al doilea grad de incluziune faţă de 
Amprenta Omului este Universul care include la rândul său 
Universul care a omologat Amprenta Omului dându-i 
Universului cu primul grad de incluziune faţă de Amprenta 
Omului  însuşirile sale.Astfel se perpetuează către infinit 
minus Unu, numărul gradelor de incluziune.Fiecare Univers 
a fost cândva Amprenta unui Gând, al cărui tipar a fost 
omologat de cel mai apropiat Univers care are tiparul cel mai 
asemănător.Şi Amprenta Omului la rândul său,în calitate de 
Univers va omologa alte şi alte Amprente,dându-le acestora 
însuşirile sale acelea de a se reflecta în Fiinţă şi în Factorul 
Vieţii.Universul pe care-l Cunoaşte Omul este în primul 
rând,cel care i-a omologat Amprenta Omului dându-i acesteia 
propriile sale însuşiri.Este Universul cu primul grad de 
incluziune.În acest Univers Cunoscut de Om mai sunt şi 
elemente ale Universurilor care includ la rândul lor 
Universul Cunoscut de Om,cum ar fi Lumina Stelelor ce 
readuc trecutul în prezent,etc.Astfel, Omul nu-şi Cunoaşte 
Universul propriei sale Amprente,Univers care va fi Cunoscut 
la rândul său de către Amprentele faţă de care Universul 
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Amprentei Omului va avea un anumit grad de incluziune. 
 Oare amprenta pe care ne-a dat-o nouă Existenţa este o 
amprentă primordială, şi astfel nu am mai trăit alte vieţi 
anterioare sau o amprentă care face parte din lanţul uriaş al 
reîncarnărilor fiind o simplă verigă a acestuia? 
 Cu siguranţă că nu este nimic altceva decât o simplă 
verigă a acestui lanţ uriaş al reîncarnărilor. 
 Omul nu are amprenta primordială a Existenţei în 
timpul scurtei sale vieţi, fiindcă dacă ar avea-o ar fi mai mult 
decât un zeu, un nemuritor! 
 Prin ce se deosebeşte o amprentă primordială de una 
care face parte din lanţul reîncarnărilor? Prin faptul că această 
amprentă este aceea care determină Urma Existenţei, Viaţa 
Existenţei iar primul său Ecou nu este nimic altceva decât 
reflectarea Karmei întregii Existenţe ceea ce nu este cazul la 
Om. Amprenta acestuia chiar dacă aparţine Existenţei , ea este 
poate al miliardulea Ecou al acesteia, dacă suma care o afirm 
nu ar fi mult prea infimă pentru a schiţa cu adevărat un număr 
real. 
 Existenţa are propria sa Viaţă? DA! Existenţa este 
eternă, deci are o Viaţă eternă. Cu cât Ecoul propriei sale 
amprente se stinge în alte şi alte amprente, cu atât intervine din 
ce în ce mai des moartea, până când aceasta ajunge să devină o 
lege a Universului respectiv. 
 Omul nu ar avea viaţă dacă Existenţa nu ar avea şi 
ea! 
 Dogmele religioase nu au  nimic de a face cu termenul 
de Factorul cu ajutorul căruia operez în această filosofie, de şi 
unele asemănări există. Omul nu este făcut după chipul şi 
asemănarea Factorului,  iar dacă Omul ar avea o un corp de 
animal Factorul ar fi cu siguranţă făcut după chipul şi 
asemănarea animalului respectiv.  
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 Cum am mai spus din punct de vedere coaxiologic , 
Factorul este elementul care se delimitează de infinitate prin 
propria Sa Persoană. Factorul sau Factorul Creator şi Unic 
Întâmplător este cel care determină Cunoaşterea Închisă, deci 
propria lui cunoaştere pe care o reflectă sufletelor din propriile 
sale lumi, pentru ca aceasta să poată fi asimilată de către 
acestea. Dacă fiecare Om este un Univers în sine , chipul acelui 
Univers nu va putea fi decât Uman, precum chipul unui 
Univers al unui animal va avea forma animalului respectiv. Ce 
altceva poate fi Dumnezeul sau creatorul Universului Uman 
decât o înfăţişare de Om? Doar Omul. 
 Cel mai mare rău posibil pentru Om este religia.Orice 
religie este o dogmă în care trebuie să te supui.În nici un caz 
Factorul Creator nu a dorit un Om servil şi supus unor canoane 
de tipul dogmei,deoarece Omul nu este o dogmă în sine,iar prin 
dogmă Omul se depărtează şi mai mult de străinul din El.  
 Am scris în The origin of God despre modul cum să te 
rogi, sau să accepţi o unificare între religii.Acea carte a fost mai 
mult literatură decât filosofie reală.Un Om dogmatic nu este un 
Om liber.Străinul din Om este tocmai opusul dogmatismului 
care este Oglinda înstrăinării de sine a Omului.Chiar şi în The 
origin of God, biserica apare abia în momentul când apare 
crima, moartea, sau alte mizerii umane.  
 Daţi la o parte crima, furtul, egoismul, lenea, mârşăvia, 
meschinăria, dorinţa de putere, de acaparare, violul şi alte rele, 
şi atunci ve-ţi constata că va dispare şi biserica.  
 Biserica este Oglindirea răului din Om la nivel 
social. Aruncaţi acest rău şi odată cu acesta ve-ţi alunga 
biserica, indiferent de religie. Să nu uităm că Dumnezeu nu 
ar exista fără Diavol, că Binele nu poate fi fără Rău, 
întrucât nu ar avea cui să se raporteze. Daţi-i Omului 
numai Bine şi-l va urî la fel de mult ca Răul. Prin Esenţa sa 
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Omul are la fel de mare nevoie de Rău pe câtă nevoie are de 
Bine.  
 Tot ceea ce vedeţi în diferite religii ,moştenire culturală, 
etc; nu este altceva decât o istorie a mizeriei Umane. Cred că 
dacă Omul nu va mai gândi cu  două procente din capacitatea 
creierului său ci cu procentele pe care le-a  câştigat cândva pe 
scara evoluţiei religiile vor dispărea, fiind pe deplin 
recunoscute ca unul dintre cele mai mari rele existente vreodată 
în istoria Umanităţii. Un Om religios nu este un Om liber, chiar 
şi la nivelul Iluziei Vieţii, întrucât în realitate Liberul Arbitru 
nu există, la fel cum nu există nici Voinţa. Dar biserica face ca 
nici măcar acest Liber Arbitru Iluzoriu primit de Om de la 
Factorul Creator să nu existe,să fie înlocuit cu un alt arbitru 
mult mai meschin, acela de a  supune  Omul Absurdului. Ce 
anume supune Omul Absurdului?  
 Mizeria din El!  
 Cel mai mare Rău al Omului este Religia! Priviţi 
bisericile şi admiraţi Mizeria Umană.Dumnezeul sau 
Factorul nu este  acel Dumnezeu al Dogmei care aşteaptă 
sluji prin tot felul de rugăciuni, în care se oglindeşte 
suferinţa şi mizeria Omului.  
 Este un Dumnezeu al legităţilor. Indiferent cât de 
mult te rogi Niciodată nu vei îmbuna Dumnezeul sau Sfinţii, 
întrucât şi unii şi alţii nu sunt altceva decât un rezultat al 
Creaţiei iar Destinul şi Întâmplarea nu pot fi schimbate. 
Alungând Răul din voi ve-ţi alunga biserica.  
 Fi-ţi liberi, căutaţi-vă libertatea în stropii de rouă ai 
zorilor, în razele de lumină, şi regăsiţi-vă Străinul din Voi. 
Sunt conştient că alungând Răul din Voi ve-ţi avea nevoie 
de un alt Rău pentru a înţelege şi raporta Binele, dar acest 
nou Rău poate fi unul Infinit mai bun decât Binele actual. 
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# 2 # 
 
 Când vorbesc despre “asimilarea” Cunoaşterii Închise , 
trebuie neapărat să fac şi paranteza necesară faptului cum 
anume se produce aceasta. 
 Omul prin Esenţa sa este unul dintre ecourile amprentei 
dată de Existenţă , care după Moarte redevine amprentă ce va 
da naştere unui alt ecou. 
 Fiecare amprentă este un Univers în  sine  inclus  într-
unul sau mai multe Universe. 
 Nu există Univers mic sau mare , precum nu există 
Univers superior sau inferior. Toate Universele sunt egale, 
diferenţa dintre ele constă doar în Elementele care le definesc şi 
în modul acestora de abordare, la fiecare Univers în parte. 
 Chiar şi cea mai neînsemnată amprentă , chiar şi cel mai 
neînsemnat ecou este un Univers la fel de puternic sau de mare 
precum cel mai măreţ Univers pe care noi ni-L imaginăm ca 
fiind posibil. 
 Astfel şi Omul în Esenţa sa în calitate de ecou sau de 
amprentă este un Univers. Totul depinde de cum este abordat 
acest Univers, atât din punctul său de vedere cât şi al altor 
Universuri. 
 Prin viaţa sa Omul naşte un nou Univers , care este 
amprenta propriei sale vieţi, Univers care în cele din urmă va 
avea drept Ecou o nouă Viaţă a Omului. 
 La nivel de Amprentă, Omului îi este deservită doar 
Cunoaşterea Închisă, întrucât Amprenta aparţine Existenţei, 
deci Marelui Nostru Creator şi Unic Întâmplător.Odată ce 
Amprenta se reflectă în Fiinţă şi Factorul Vieţii, Omului îi este 
deservită şi Cunoaşterea Deschisă ce provine de la Starea de 
Fapt, pentru a conştientiza acţiunea faptelor sale în favoarea 
viitoarei Amprente Karmice. 
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 Odată ce fiecare Amprentă este un Univers în sine  
Conform Coaxiologiei fiecare Opus are undeva la Infinit un 
Opus cu aceleaşi calităţi sau cu similarităţi comune. 
 Întrucât cel mai Opus, Opus va fi întotdeauna primul 
Opus, deci opusul vecin, iar cu cât şirul opuşilor se va mări 
după schema, opusul opusului unui Element va fi un alt Opus 
mai puţin Opus primului, dar mai categoric celui de-al doilea 
Opus, întrucât între primul Opus şi cel de-al treilea se află cel 
de-al doilea, unicul care va avea acelaşi grad de opoziţie faţă 
de ceilalţi doi. 
 Primul Opus al unui Element va fi Opus total, faţă de 
acest Element, dar al doilea Opus al acelui Element va fi Opus 
total faţă de primul Opus al elementului şi mai puţin Opus faţă 
de elementul de la început. 
 După cum am mai spus , la Infinit fiecare Opus 
primeşte similarităţile celuilalt Opus aflat la Infinit faţă de 
acesta. Până şi în geometrie s-a demonstrat că la Infinit fiecare 
dreaptă este de fapt o curbă. 
 Astfel dacă pentru fiecare Opus există o amprentă a 
acestuia atunci pentru cele două opuse asemănătoare vor exista 
nu mai mult de două amprente asemănătoare , ceea ce înseamnă 
că ambele opuse au fost determinate de către acelaşi Creator. 
 Mai mult decât atât din punct de vedere  coaxiologic, 
fiecare lume cât şi fiecare Cunoaştere se reflectă în anumite 
entităţi spirituale sau de cu totul altă natură sau poate că nici 
termenul de entităţi nu ar fi cel mai potrivit . 
 Pot exista Universe cu aceste entităţi sau Universe fără 
aceste entităţi, precum pot exista Universe cu viaţă , cât şi 
Universe fără viaţă. 
 Fiecărei lumi cu viaţă sau în care este reflectată 
Cunoaşterea într-un fel sau altul, îi aparţine un anumit Nivel 
Logic, pentru Lumea noastră cu Logică Bivalentă, bine-rău , 
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frumos-urât, etc. Nivelul Logic este bineînţeles 2. 
 Sunt lumi unde acest Nivel Logic poate fi de un miliard, 
până la valoarea de un Infinit minus UNU, valoarea care se 
raportează la Factorul Creator şi Unic Întâmplător. Acest fapt 
conform Coaxiologiei ne indică nu numai că fiecare Opus are 
un Opus identic  al său aflat la Infinit, ca în Coeficientul Logic 
2, ci mult mai mult , pentru Coeficientul Logic 12 legea ar suna 
că fiecare Opus are cel puţin 11 opuse identice ale sale care se 
află la Infinit sau la alte 11 reprezentări opuse ale infinitului!. 
 Acest lucru duce la raţionamentul că la Nivelul Logic 
12, fiecare Opus are 11 opuse ale sale ce înseamnă că toate 
celelalte 11 opuse au fiecare o amprentă identică cu amprenta 
celui de-al 12-lea Opus. 
 Prin urmare la Nivelul logic Infinit minus UNU 
înseamnă că vor fi un Infinit de amprente identice, deci Una 
singură întrucât nu vor exista opuşi,dar cu o infintiate de 
caracteristici, din care se va scădea Factorul Creator şi Unic 
Întâmplător. Acest rezultat ne demonstrează tulburătorul 
adevăr, despre creaţie, şi anume că pentru infinitatea de Nivele 
Logice care definesc Coaxiologic opuşii, există doar o singură 
amprentă, amprenta Factorului Creator şi Unic Întâmplător. 
Astfel toate Universele AU fost create de către una şi aceeaşi 
amprentă! 
 Cunoaşterea Închisă este dată omului încă din 
momentul naşterii sale.Oricât de ciudat ar părea, nounăscutul 
are exact acelaşi bagaj de cunoştinţe ca şi bătrânul aflat pe patul 
de Moarte. 
 Mai mult decât atât, omul are un bagaj de cunoştinţe 
Infinit mai mare decât cel dat pentru a putea fi conştientizat. 
Atunci de ce nou născutul sau omul nu ştie atât cât ar trebui în 
mod real. Răspunsul la această întrebare este cât se poate de 
simplu. Cel care intervine la acest nivel este Cunoaşterea 
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Deschisă provenită direct din Stările de Fapt ale Matricei. 
 Cunoaşterea Închisă este un fond de cunoştinţe ale 
Factorului Creator şi Unic Întâmplător , fond care nu poate fi 
conştientizat de către om decât cu ajutorul Cunoaşterii 
Deschise, cea care-şi va imprima tiparul Întâmplării şi al 
Destinului în conştiinţa umană. 
 Cunoaşterea Deschisă este cea care reflectă în 
conştiinţa umană, devenirea, transformarea, dimensiunile, pe 
când celălalt tip de cunoaştere, respectiv Cunoaşterea Închisă 
cedează Cunoaşterii Deschise propriile sale noţiuni. 
 Astfel atunci când Întâmplarea cade sub incidenţa unei 
noţiuni de pădure, în care sunt copaci, omul va şti că s-a 
întâmplat ceva într-o pădure cu arbori,etc.La fel şi în cazul 
Destinului. Dacă Destinul a căzut sub incidenţa unei frumoase 
rusoaice, care a fost amanta unui sultan pe care aceasta l-a 
vândut,istoria a demonstrat că în locul Turciei care ar fi ajuns 
într-o perioadă stăpânul lumii, a apărut Anglia.Azi poate cea 
mai uzitată limbă internaţională nu ar mai fi fost engleza ci 
turca! 
 Faptul că omul are acest Destin , că este el şi nu pisica 
sau câinele, sau alt animal conştient de faptul că e stăpân al 
lumii, şi mai raţional decât animalele,dacă nu este şi asta tot o 
Iluzie a Vieţii, se datorează în aceeaşi măsură conexiunii dintre 
Cunoaşterea Închisă a Creatorului Său cât şi incidenţei pe care 
o face aceasta cu Cunoaşterea Deschisă a unei anume Stări de 
Fapt. Dacă această incidenţă ar fi căzut asupra pisicii, azi 
pisicile ar fi stăpânit pământul.  
 Mulţi se întreabă ce anume este genialitatea, dacă şi 
aceasta aparţine Cunoaşterii sau nu? 
 În nici un caz Genialitatea nu aparţine Cunoaşterii . 
 Nici un geniu nu este geniu datorită cunoştinţelor sale, 
ci în primul şi primul rând, datorită instinctului său creativ. 
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Un simplu exemplu ar fi chiar acest domeniu , filosofia. Sunt 
convins că cele mai mari raţionamente filosofice , cele mai 
importante aspecte ale acestui domeniu nu au fost scrise de cei 
care au studiat modelele altor filosofi mai întâi ci de cei care au 
avut acest dar nativ dat de la Factorul Creator şi Unic 
Întâmplător. În ce anume a constat acest dar? În teamă! Frica 
este cel mai mare geniu. Acest fapt nu înseamnă că geniile sunt 
neapărat nişte fricoşi care stau ascunşi cât e ziua de mare 
gândind la noi şi noi teorii care le-ar putea alunga teama. În nici 
un caz. Teama nu trebuie neapărat privită prin prisma acelei 
frici care-ţi îngheaţă sângele în vene ci mai ales prin faptul că 
este prima cărămidă ce stă la baza Conştientizării acestei lumi. 
Fără teamă , întreaga societate umană ar fi fost un simplu 
coşmar care ar fi Trecut odată cu venirea zorilor. Cu ajutorul 
acesteia coşmarul persistă de milioane de ani în conştientizarea 
omului, milioane de ani care au devenit istorie şi care s-au 
contopit în Iluzia Vieţii şi cu Noţiunea de Destin! Avioanele, 
autostrăzile, Ierarhia anumitor structuri sociale, crimele, 
violurile , cele şapte minuni al lumii, inclusiv geniile s-au 
născut din teamă. Teama este vioara care cântă cel mai frumos 
aria minunată a culturii mondiale, încât cel care a spus că atunci 
când aude cuvântul cultură îi vine să pună mâna pe pistol a fost 
un mare geniu. 
 Exemplul Instinctului Creativ îl pot da şi eu cu privire la 
creaţia filosofică. Tot ceea ce scriu în această carte NU se 
datorează într-un fel sau altul savantelor studii filosofice pe 
care le-aş fi urmat cândva, la fel cum nici cealaltă carte pe care 
am scris-o, The Origin of God, nu este rezultatul vre-unui 
studiu de filosofie.Totul îmi vine de la sine , sub forma unor 
adevăruri pe care le-aş fi ştiut de când e Lumea. 
 Să facă parte Instinctul Creativ din Cunoaşterea 
Închisă? Sub nici o formă.Dar din Cunoaşterea Deschisă? 
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 În The Origin of God, Christine şi Lama în periplul lor 
prin diferite lumi, vor să afle un singur lucru şi anume ce este 
genialitatea.Ajung în diferite lumi, într-unele dintre acestea 
chiar ei sunt creatorii lor, cum ar fi Lumea Oglinzilor Paralele , 
unde fiecare Gând al Cristinei era reflectat la nesfârşit devenind 
real. Cristine îşi crează propria sa lume , ba chiar îi mai aduce 
unele îmbunătăţiri, dar Niciodată Lumea respectivă nu va putea 
arăta mult mai bună sau mai superioară decât cunoştinţele 
Cristinei despre lume. Ea nu putea zugrăvi mai mult decât 
Cunoaşterea ei, decât noţiunile ei. Tot ce poate duce Lumea 
respectivă la evoluţie sunt Întămplările accidentale şi Destinul 
acesteia. Deci într-un cuvânt Cunoaşterea Deschisă, gândind că 
aici Cunoaşterea Închisă este reprezentată de Cristine. Unicul 
lucru posibil al Cristinei şi al lui Lama de a afla ce anume este 
genialitatea era să  moară nu numai fizic , ci mai ales psihic,  
să-şi golească întregul lor bagaj de cunoştinţe, pentru ca pe 
solul fertil al spiritului lor să poată poposi acel Instinct Creativ, 
care este genialitatea. 
 Urma să-şi dea din nou întâlnire într-o anumită lume dar 
la aceasta nu s-a mai întors nici unul dintre ei. Astfel 
genialitatea prin Instinctul ei Creativ aparţine Instinctului, care 
stă la baza Cunoaşterii Deschise şi se propagă cu ajutorul 
Cunoaşterii Deschise ca fiind Destin şi Întâmplare , dar este 
Instinct. Mai precis acea parte a Instinctului care caracterizează 
Factorul Primordial, care precede Creaţia SA! 
 La fel ca şi Instinctul care o înglobează , genialitatea 
face parte din Ierarhie. 
 De altfel întregul Instinct Creativ, cel care a determinat 
Creaţia s-a propagat în Universele Marilor Creatori şi Unic 
Întâmplători cu ajutorul Cunoaşterii Deschise,al Destinului şi 
Întâmplării, dar atenţie, atât Destinul ,Întâmplarea , cât şi 
Cunoaşterea Deschisă nu au fost vreodată şi nu sunt nimic 
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altceva decât nişte simpli cărăuşi ai Instinctului Creativ către 
sufletele cărora li se reflectă acest act al Creaţiei Instinctuale. 
 Genialitatea nu are nimic de a face cu inteligenţa. 
 Indicele IQ de inteligenţă indică perspicacitatea cu care 
un subiect poate aranja anumite forme sau detalii, într-un 
cuvânt perspicacitatea cu care acesta cunoaşte. 
 Instinctul este prima Stare de Fapt a Scopului, a 
Matricei.Stările de Fapt pot aparţine atât Scopului cât şi 
Ierarhiei.Atunci când vorbim despre Instinct Creativ sau 
Genialitate să fie aceasta ceva deosebit de Instinctul primordial 
al Stării de Fapt? Sunt mai multe Instincte? 
 Niciodată nu vor fi mai multe Instincte decât UNUL 
singur. Acesta poate fi reflectat de către Om în mai multe 
ipostaze , unde fiecare ipostază este determinată de Echilibrul 
pe care acesta îl creează faţă de cele două Cunoaşteri, Închisă 
şi Deschisă pe timpul vieţii sale. Astfel Instinctul poate fi 
Creativ atunci când se reflectă în Cunoaşterea Deschisă şi 
necreativ când se reflectă în Cunoaşterea Închisă. Prin 
urmare Cunoaşterea Deschisă reflectată în Instinct este cea 
care dă impuls creaţiei iar Cunoaşterea Închisă reflectată în 
Instinct, este aceea care  dă un impuls Conştientizării acestei 
creaţii, oferind loc de substrat  Creaţiei, prin proprile sale 
Elemente. Instinctul chiar dacă se reflectă în Cunoaştere el 
nu este Cunoaştere. 
  Omul prin definiţie Coaxială nu este nimic altceva 
decât reflectarea unei  amprente în Fiinţă şi Factorul Vieţii,care 
are capacitatea de a reflecta cele două Cunoaşteri, Închisă şi 
Deschisă  prin conştientizare, realizând un Echilibru între 
Cunoaşterea Închisă ce o poate experimenta  şi înţelege , şi 
Cunoaşterea Deschisă pe care nici nu o poate experimenta dar 
nici înţelege ci doar deduce. 
 Instinctul nu aparţine nici el Cunoaşterii Deschise chiar 
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dacă este “transportat” de către aceasta în conştiinţa umană.De 
ce nu aparţine Instinctul Cunoaşterii Deschise odată ce este tot 
o Stare de Fapt a Matricei noastre? Deoarece este primul 
Element care s-a aflat înaintea Conştientizării Factorului 
Primordial , şi în consecinţă, înaintea Cunoaşterii.  
 Genialitatea aparţine prin excelenţă numai şi numai 
Cunoaşterii Deschise. Acest lucru înseamnă că asupra 
genialităţii se răsfrâng Destinul şi Întâmplarea, cu un anumit 
Scop. 
 Toate au un Scop, în toate infinităţile de lumi şi 
Universuri ale Marilor Creatori şi Unic Întâmplători. 
 Genialitatea se răsfrânge cu un anumit Scop prin Destin 
şi Întâmplare, Omului care realizează un alt Echilibru între cele 
două Cunoaşteri Închisă şi Deschisă faţă de semenii săi. 
 Atât Destinul cât şi Întâmplarea sunt cunoscute încă de 
la Creaţia Marelui Creator, despre care am afirmat până acum 
că este Unicul Întâmplător. 
 În concluzie Genialitatea vine tocmai din Instinct fiind 
singura însuşire creativă a Instinctului Primordial ce-i este dată 
Omului ales, pentru a contribui la  evoluţia lumii pe care o 
reflectă şi implicit la devenirea sa. 
 Existenţa Genialităţii , sau a Instinctului Creativ , 
demonstrează fără putinţă de tăgadă , că fiecare Element al 
Stării de Fapt oglindit în Cunoaşterea Omului,nu este doar o 
NOŢIUNE în sine , care poate reprezenta doar Noţiunea 
respectivă şi atât, ci mult mai mult , un cumul de Noţiuni, care 
pot fi la nivel Infinit tocmai fiindcă se reflectă în numărul 
Infinit de Personalizări. 
 În schimb în cadrul Cunoaşterii Închise la nivelul 
Personalizărilor Factorului Creator şi Unic Întâmplător nu pot fi 
decât o singură Noţiune care să reprezinte o Personalizare, şi 
astfel fiecare Noţiune nu reprezintă şi alte înţelesuri cum este în 
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cazul elementelor desprinse din cadrul Stării de Fapt. Pentru 
exemplificare va trebui să înţelegem că o Personalizare ca a 
noastră, care este Existenţa odată reflectată în Noţiune nu va 
putea primi Niciodată o altă Noţiune a sa decât pe aceea de 
Existenţă, alăturându-se fondului Cunoaşterii Închise a 
Factorului Creator doar cu propria Sa Noţiune de Existenţă şi 
Niciodată cu o altă Noţiune la fel valabil şi pentru infinitatea 
minus Una de Personalizări, care fiecare în parte în urma 
reflectării în Noţiune vor primi doar o singură Noţiune a 
acestora şi nu mai multe. În schimb diversitatea din cadrul 
Cunoaşterii Închise o dă tocmai infinitatea de Personalizări 
care se oglindesc în Noţiune, rezultând o sumă de tot atâtea 
rezultate reflectate în acestea.  
 Fiecare Personalizare reflectată în Noţiune va 
determina o altă şi altă Noţiune despre acea Personalizare 
DATORITĂ CELORLALTE PERSONALIZĂRI. 
 De ce toate acestea? Pentru simplul fapt că de Fapt orice 
Element determinat de Starea de Fapt şi care aparţine 
Cunoaşterii Deschise se reflectă în infinitatea de Personalizări 
ale Marelui Creator unde fiecare Personalizare are o anume 
Noţiune. 
 În cadrul Personalizării Existenţei , Noţiunea acesteia 
este tocmai Existenţa. Reflectându-se într-o infinitate de 
Personalizări, cu siguranţă că fiecare Element al Stării de Fapt 
va avea tot atâtea Noţiuni, şi asta numai la nivelul Marelui 
Nostru Creator şi Unic Înâmplător , fără să mai amintim de 
infinitatea minus doi a celorlalţi Mari Creatori.Am spus minus 
doi întrucât unul este Factorul Primordial iar celalalt, Factorul 
Nostru Creator. 
 Cunoaşterea Închisă este posesoarea unei infinităţi de 
noţiuni, fiecare reflectate de către Personalizări. Am mai spus 
că Personalizările se reflectă în Noţiune care la rândul lor se 
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reflectă reciproc una în alta, prin reoglindirea acestora în 
Noţiune. Astfel se naşte Fondul Universal al Cunoaşterii 
Închise al Factorului Creator şi Unic Întâmplător. Acest fond 
este supus devenirii şi fiinţării cu ajutorul Cunoaşterii 
Deschise, dar care are drept origine Starea de Fapt adevăratul 
motor al totului şi toatelor câte sunt şi câte nu sunt. 
 Devenirea ar putea fi sinonimă cu Destinaţia,deci cu 
primul efect al unei Cauze, sau chiar cu Predestinaţia , care 
este Scopul Matricei sau Matricea Scop în Forma căreia se nasc 
toate câte sunt şi nu sunt, dacă nu ar mai avea un Element în 
plus şi anume transformarea, care este rezultatul reflectărilor 
Personalizărilor în Noţiune şi al retrimiterii acestor reflectări 
deja oglindite în Noţiune către toate celelalte Personalizări, 
care la rândul lor vor primi acea informaţie ”re-reflectată”  de 
Noţiune pe care o vor retrimite acesteia ,urmând ca Noţiunea 
să o retrimită Personalizărilor proces care va dura etern. 
Toate aceste reflectări ale Personalizărilor în Noţiune şi invers 
al Noţiunii în Personalizări ce are ca rezultat un nou şi nou 
rezultat va fi definit ca fiind transformare. 
 De aceea prin definiţie Coaxială DEVENIREA este o 
Destinaţie a Stării de Fapt care se reflectă în Fondul 
Cunoaşterii Închise a Marelui Nostru Creator. 
 Poate fi această Destinaţie destin? Cu siguranţă. De ce 
am folosit denumirea de Destinaţie şi nu aceea de Destin? 
Deoarece Destinul Noţional în acest caz,devine ca atare abia 
după ce Destinaţia se reflectă prin Devenire în Cunoaşterea 
Închisă. 
 În Coaxialism, Fiinţarea faţă de Devenire este tot 
rezultatul Destinaţiei care se reflectă în Ecourile amprentelor 
Personalizărilor  Factorului Nostru Creator.  
 Coaxialismul nu ar pute fi determinat în totalitate fără 
ajutorul substituirii substratului Existenţei altor opuşi ai 
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acestora ce nu mai pot fi determinaţi decât mental fără ajutorul 
vreunei experienţe , întrucât acesta este domeniul filosofic care 
poate opera la nivelul opuşilor nu numai în cadrul Existenţei 
dar mai ales în afara acesteia, la nivelul opuşilor săi, care devin 
opuşii Personalizării noastre. 
 Adineaori am vorbit depre faptul că Personalizările 
primesc fiecare în parte propria reflectare a Noţiunii în ele, 
precum şi acestea îşi schimbă reflectările Noţiunii din ele ,  
între ele, determinând fondul universal închis al cunoaşterii. 
  Coaxiologic vorbind, care este Noţiunea de bază a 
Personalizării noastre? Cu siguranţă Existenţa! 
 Dar opusul acesteia? Noi o percepem ca Nonexistenţă 
dar oare ce este aceasta în realitate? De ce să “fie” dacă NU 
există? 
 Deoarece are un Destin şi posedă o Întâmplare. NU 
neapărat! Destinul şi Întâmplarea au căzut în conexiunea dintre 
Cunoaşterea Închisă a Fondului Universal al Marelui Creator 
şi Cunoaşterea Deschisă. 
 A fost predestinat şi întâmplător ca aceste două să facă 
în acel loc “contact” cu Elementele OM şi Planetă Pământ 
pentru a crea Devenirea. 
 Odată formate , Omul şi Planeta sa, trebuiau să fie 
incluse într-un Univers, scăldat de lumină, iar Cunoaşterea 
omului trebuia să se structuralizeze pe anumite conotaţii 
spaţiale şi temporare ceea ce a dus la noi şi noi conexiuni şi 
incidenţe dintre Cunoaşterea Închisă a Marelui Creator şi 
Cunoaştrea Deschisă provenită din Stările de Fapt. 
 Destinul nu ar fi fost perceput ca atare şi nici 
Întâmplarea , dacă nu ar fi căzut sub această incidenţă făcând 
conexiune cu acest tip de noţiuni ale Cunoaşterii Închise. Oare 
care a fost cu adevărat prima noţiune care a căzut sub 
incidenţa Destinului, la nivelul logicii ? 
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 Cu siguranţă nivelele logice, infinitatea acestora cât şi 
modurile posibile de operare ale acestora. De ce nu şi 
modurile “imposibile” de operare? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V 
 
 

IUBIREA SAU CONŞTIINŢA INDIVIDUALĂ A 
OMULUI 
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 Coaxiologic “imposibilul” NU există decât ca o 
reflectare a Existenţei în sine însuşi pentru a se autodetermina. 
Odată formate lumile cu ajutorul destinului şi Întâmplării, 
acestea au mai reacţionat în continuare cu alte şi alte Elemente 
ale Cunoaşterii Deschise, cum o face etern.numărul elementelor 
Cunoaşterii deschise fiind Infinit, acest lucru demonstrează că 
şi numărul Stărilor de Fapt este Infinit. Deci, rezultatul noilor 
conexiuni căzute sub incidenţa celor două Cunoaşteri au fost în 
primul şi primul rând Dimensiunile, Spaţiul şi Timpul pentru 
Lumea terestră, alte şi alte Dimensiuni pentru alte lumi în 
funcţie şi de Nivelele Logice sub incidenţa cărora se află lumile 
respective. 
 Din punct de vedere  Coaxiologic , formarea şi crearea 
opuşilor constă în incidenţa care se formează în cadrul 
conexiunilor dintre cele două cunoaşteri. 
 Prin incidenţă se înţelege numărul de Înţelesuri 
rezultate de conexiunile celor două cunoaşteri,care participă 
împreună şi nemijlocit pentru determinarea unui alt 
Înţeles,fără ca acest Înţeles să devină o nouă Noţiune, 
întrucât această Noţiune care ar rezulta din numărul de 
Înţelesuri participante  la  conexiunile celor două cunoaşteri 
există dacă aparţin Existenţei sau Nonexistă sau alte 
asemenea opusuri ale acestora,cu mult înainte de a fi această 
conexiune. 
 Incidenţa nu creează un nou Înţeles ci îl determină. 
 Nivelele de incidenţă pot fi de la UNU la Infinit.Aceasta 
demonstrează faptul că posibilităţile de operare ale cunoaşterii 
cu substratele acestora pot fi nesfârşite,ceea ce dă această 
infinitate de lumi şi Universuri. Coaxiologic o infinitate poate 
întotdeauna să se includă într-o altă infinitate pentru a 
determina un anumit Opus. 
 Includerea unei infinităţi în alta este de fapt UNA şi 
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aceeaşi infinitate dar care este reflectată din două sau mai multe 
poziţii care pot deveni puncte de vedere ale spiritului. Aceste 
poziţii sunt date de incidenţa sub care cad acestea. 
 Coaxiologic , conştiinţa omului este rezultatul 
incidenţei reflectat în mintea sa. 
 Abia acum odată cu Coaxiologia, recunosc cât de mult 
adevăr conţin anumite pasaje ale Bibliei creştine, chiar dacă 
modul cum este privit Factorul Creator sau Dumnezeu, este 
total Opus filosofiei mele, întrucât nu sunt de acord cu tot felul 
de culte care imploră milă şi îndurare prin tot felul de 
rugăciuni, etc 
 .În unele dogme se scrie că mai întâi  Factorul a făcut 
Pământul şi pe urmă stelele. Este cât se poate de adevărat. 
 Stelele puteau apărea la mult timp şi după ce ar fi fost 
create animalele şi lumina, întrucât totul depinde de incidenţa 
care se reflectă în mintea omului, deci de conexiunile dintre 
cele două cunoaşteri care dau sau nu dau acceptul universului 
informaţional respectiv. 
 După cum am mai spus, Factorul Nostru Creator şi Unic 
Întâmplător nu a avut ca Scop Ierarhia , întrucât se află în 
opoziţie cu Factorul Primordial chiar dacă Factorul Primordial 
Nu se află în opoziţie cu Factorul Creator şi Unic Întâmplător, 
întrucât Factorul Primordial este UNU, iar Factorii Creatori şi 
Unic Întâmplători sunt o Infinitate din care se scade Factorul 
Primordial. 
 Prin urmare opusul, opuşilor la Infinit dă exact invers, 
deci echivalenţă, astfel Factorul Primordial nu are Opuşi , fiind 
UNU, faţă de Marii Creatori care fiind infinitate, au fiecare cel 
puţin un Opus al Său, dintre Marii Creatori cât şi un Opus în 
Factorul Primordial.În total doi opuşi . 
 Revenind la ideea de bază, dacă pentru Factorul 
Primordial, Scopul rămâne undeva în spatele  Ierarhiei pe care 
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a creat-o prin Instinct, pentru Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători, Scopul nu mai este nici pe departe Ierarhia, ci 
inversul acesteia. De aceea Factorul Nostru care are şi 
Personalizarea Existenţei inclusă în creaţia Lui, nu va fi de 
acord cu Ierarhia chiar dacă devine unul dintre cei mai 
importanţi piloni ai acesteia, fiind un Factorul al milei şi 
compasiunii, al fericirii şi răbdării, al Luminii  şi nicidecum un 
Factorul al unei Ierarhii brutale cum ne este nouă zugrăvită 
viaţa de la naştere şi până la Moarte. 
 Scopul determină Ierarhia care nu înseamnă numai 
poziţia socială sau financiară a unui individ, ci toate forţele şi 
fenomenele în ordinea lor firească care se răsfrâng faţă de 
acesta. 
 Odată ajunşi la nivelul lumii noastre cu cele două 
dimensiuni ale Spaţiului şi Timpului, Cunoaşterea Închisă va fi 
reprezentată în viaţa de toate zilele a omului , din punct de 
vedere temporar prin Trecut, iar din punct de vedere spaţial 
prin spaţiul parcurs, în schimb Cunoaşterea Deschisă va fi 
reprezentată din punct de vedere temporar prin Viitor şi din 
punct de vedere spaţial, prin spaţiul care va urma să fie parcurs 
în timpul vieţii. 
 Cunoaşterii Închise îi aparţine tot ceea ce fiinţa 
umană ştie că cunoaşte, începând de la cele mai năstruşnice 
jocuri din timpul copilăriei, până la cele mai savante 
reprezentări de la maturitate. Astfel Cunoaşterea Închisă 
reprezintă Cunoscutul. 
 Cunoaşterea Deschisă, cea care provine de la Starea 
de Fapt a Matricei reprezintă din punct de vedere 
temporar, viitorul către care se îndreaptă fiinţa umană , iar 
din punct de vedere spaţial, perimetrul ce va urma să fie 
parcurs în timpul vieţii. Acest tip de Cunoaştere aparţine 
Necunoscutului, ce este reprezentat în viaţă prin Destin şi 
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Întâmplare. 
 Până acum am vorbit doar despre două reprezentări ale 
temporalităţii , şi anume despre Trecut şi Viitor pe care le-am 
atribuit unui anumit tip de Cunoaştere, omiţând prezentul, 
tocmai pentru că acesta NU EXISTĂ! 
 Cine ştie care este limita dintre Viitor şi Trecut?Cu 
siguranţă că nimeni. Chiar deacă avem impresia că trăim 
prezentul acesta NU există sub nici o formă posibilă sau care 
nouă ne-ar putea părea imposibilă. 
 

# 2 # 
 

 Dacă Cunoaşterii Închise îi aparţine Cunoscutul , prin 
feluritele sale reprezentări în mintea noastră iar  Cunoaşterii 
Deschise , îi va aparţine Destinul şi Întâmplarea, Îluziei 
Prezentului îi va aparţine prin excelenţă Liberul Arbitru. 
Liberul Arbitru este un al treilea Element alături de Destin şi 
Întâmplare care aparţine Cunoaşterii Deschise şi care este 
reflectat de către OM drept paznic al Voinţei acestuia, cel 
răspunzător de libertatea de a alege. Nimic mai fals. Liberul 
Arbitru este la fel de Iluzoriu precum este întreaga Iluzie a 
Vieţii. De ce această “minciună” a propriei noastre existenţe? 
 Tocmai pentru că Omul este o fiinţă supusă necontenit 
alienării. Frustrarea şi angoasa fac parte din meniul zilnic al 
vieţii acestuia indiferent dacă acesta este sau nu conştient de 
ele. Iluzia de a poseda o voinţă prin care Omul să poată 
schimba ceea ce el consideră ca fiind nedrept, îl face să treacă 
de marele său handicap, acela de a fi o simplă  verigă în lanţul 
Infinit şi astfel va lupta pentru propria sa fiinţare. 
 Fără această “minciună” a creaţiei care este Liberul 
Arbitru, Omul s-ar fi autodistrus. Dacă nu există Liberul 
Arbitru, atunci cu siguranţă că nu este vina Omului pentru 
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faptul că nu este perfect. Bineînţeles, dar cine oare poate şti 
dacă acest Om nu este perfect? În nici un caz Omul. 
  De unde putem deduce  concret că Liberul Arbitru este 
o Iluzie şi că ar aparţine Cunoaşterii Deschise? 
 Prin simplul fapt că tot ceea ce săvârşeşte Omul pe acest 
Pământ este supus Destinului şi Întâmplării. 
 Prin urmare Voinţa care este promotorul de bază al 
Liberului Arbitru este şi ea supusă atât Destinului cât şi 
Întâmplării. 
 Aici sunt de acord cu  1)Fr.Nietzsche, care afirma că nu 
există Voinţă, citez:”Mai există încă cercetători inofensivi ai 
Sinelui care cred în (certitudini nemijlocite), spre exemplu (eu 
gândesc), sau cum era cazul superstiţiei lui Schopenhauer, (eu 
vreau), de parcă în acest caz Cunoaşterea ar fi reuşit să-şi 
sesiseze obiectul în stare pură şi nudă , în chip de lucru în sine 
fără vreo falsificare din partea subiectului şi nici din partea 
obiectului”, închei citatul. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1)Fr.Nietzsche- Dincolo de bine şi rău,editura Humanitas,Bucureşti 1991,pag.23 
#16# 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
  
 Din acest punct de vedere sunt de acord cu Nietzsche 
doar că acesta face iar marea greşeală de a nu se raporta la 
Iluzia Vieţii şi la ce anume a determinat-o, respectiv la 
Persoană, Personalizări şi Noţiune, până la Coeficientul Logic 2 
în  care ne este dată Iluzia Vieţii acestei lumi, şi astfel obiectul 
în sine despre care vorbea adineaori, ar putea apare ca un alt 
obiect la fel de plin de (în sine), dar prin prisma unui alt Nivel 
Logic. Cu toate acestea , indiferent de Nivelul Logic, Iluzia 
Vieţii se menţine, ea neputând fi înlăturată Niciodată decât dacă 
ar dispare Personalizarea noastră, Persoana şi Iluzia. Sunt de 
altfel de acord cu faptul că orice gândim, chiar şi acest sistem 
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filosofice al meu, se bazează pe noţiuni ca Persoana, 
Personalizarea, etc; tocmai pentru că acestea sunt noţiunile 
posibile în Coeficientul Logic 2 de a crea acest sistem. 
Persoana este aceea care defineşte un Întreg ce are o structură 
în Personalizări. Putea să se numească oricum altcumva,dar 
ideea de Persoană este aceea care se potriveşte aici, şi nici o 
altă idee. Nu vreau să dau tot felul de denominaţii savante , gen 
Heidegger sau alţii, pentru a demonstra de fapt un lucru atât de 
simplu. Mai mult decât atât, cel mai complicat lucru este cel 
simplu şi invers. 
 Până acum am mai subliniat de atâtea ori că absolut 
nimic nu este Întâmplător , nici măcar Destinul care este 
Predestinat prin Destinaţie. Astfel Voinţa se anulează de 
acestea două, întrucât degeaba are Omul Voinţă dacă nu poate 
schimba absolut nimic cu aceasta, totul fiind supus de altfel 
predestinării prin Destinaţie.Atunci Liberul Arbitru nu numai 
că nu are nici un sens dar dacă ar exista mai mult decât în 
propria noastră Iluzie nu ar avea nici cea mai mică putere şi s-ar 
autoexclude pe sine. 
 Aceasta este frontiera dintre Necunoscut şi Cunoscut, 
fiind unul dintre promotorii Voinţei, fiinţei umane, Voinţă, care 
după cum se vede există doar la nivel de simplă Iluzie a Vieţii. 
 O altă mare întrebare este cum anume se face transferul 
de date şi reprezentări de la Cunoaşterea Deschisă , ce vine din 
Starea de Fapt a Matricei noastre, la Cunoaşterea Închisă ce 
provine direct de la Factorul Nostru Creator şi Unic 
Întâmplător? 
 Există un moment anume când cele două Cunoaşteri se 
vor uni, cel puţin în  sufletul fiinţei umane?  
 Trăim încă de la naştere ideea sau senzaţia că viitorul, 
odată devenit Trecut acesta ne apare ca fiind cunoscut, deci, ar 
trece din cadrul Cunoaşterii Deschise în Cunoaşterea Închisă. 
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 Întâmplarea care aparţine Cunoaşterii Deschise şi este 
simţită ca atare de către Om, ca fiind Întâmplătoare , în 
realitate NU este absolut deloc astfel. 
 Întâmplarea este văzută în acest mod întrucât 
Cunoaşterea Deschisă nu face nimic altceva decât să-şi 
imprime propriul său tipar în Cunoaşterea Închisă, deci 
Cunoaşterea Deschisă ca atare nu va putea fi cunoscută 
Niciodată de către Om. 
 Cu toate acestea acestui Element Omul i-a dat numele 
de Întâmplare tocmai pentru că nu poate să o explice. 
 Întâmplarea nu are o explicaţie plauzibilă decât la 
nivelul de fapt împlinit şi Niciodată înainte de acesta. 
 Expresia de genul “pur şi simplu întâmplător” nu face 
nimic altceva decât să reflecte neputinţa omului de a înţelege 
acest tipar lăsat de către Cunoaşterea  Deschisă în cadrul 
sufletului său şi mai mult decât atât al amprentei sale din 
această viaţă, dominată de Cunoaşterea Închisă a lumii sale. 
 De ce am spus al amprentei sale din această viaţă? 
 Deoarece Existenţa este aceea care şi-a pus prima 
amprenta asupra Omului, ca acesta să existe în felul în care 
apare zugrăvit de către propria sa Iluzie a Vieţii. 
 După Moarte Omul îşi va lăsa amprenta karmei sale 
pentru a fi preluată de un alt Univers,care-i va da înfăţişarea  
propriilor sale legităţi. 
 La fel se întâmplă şi în cazul Destinului.Pentru că nu 
poate să îl explice , Omul îl atribuie inexplicabilului, acelui 
“este dat” , deci totodată şi unei puteri supranaturale faţă de 
care acesta nu se poate împotrivi. 
 La fel ca şi Întâmplarea , Destinul , este un tipar al 
Cunoaşterii Deschise imprimat în Cunoaşterea Închisă.Omul 
pe parcursul Vieţii sale nu percape Destinul şi Întâmplarea 
decât ca ceva “dat” întâmplător , inexplicabil ca origine, deci ca 
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şi cauză, întrucât nu cunoaşte Cunoaşterea Deschisă, dar 
explicabil ca efect, “ce este dat” întrucât poate vedea cum s-a 
imprimat tiparul Cunoaşterii Deschise în Cunoaşterea Închisă 
accesibilă Omului. 
 Atunci ce anume este Întâmplarea, dar Destinul ? 
 În realitate Întâmplarea nu defineşte un lucru sau un 
fenomen întâmplător, deoarece unicul întâmplător este 
Factorul Creator!  
 De ce Omul vede acest fenomen ca Întâmplător? Doar 
pentru că aparţine Cunoaşterii Deschise?  
 În primul rând pentru acest deziderat iar din punct de 
vedere structural vedem că Întâmplarea creează o joncţiune cu 
Noţiunea care-L defineşte pe Factorul Nostru Creator şi Unic 
Întâmplător. 
 Acest lucru înseamnă că Întâmplarea este o noţiune a 
Cunoaşterii Deschise care îl desemnifică parţial pe Factorul 
Creator. 
 Prin urmare , ceea ce îl defineşte parţial pe Factorul 
Creator în cadrul Cunoaşterii Deschise este perceput în cadrul 
Cunoaşterii Închise drept Întâmplare. În schimb Factorul 
Creator este un Creator , deci un DESTINATOR! Noţiunea de 
creaţie a Cunoaşterii Deschise este percepută de către 
Cunoaşterea Închisă ca fiind Destin. 
 Astfel prin Destin şi Întâmplare , putem să înţelegem : 
Factorul Creator şi Unic Întâmplător. Destinul şi Întâmplarea 
sunt faţa Factorului nostru zugrăvită de către Cunoaşterea 
Deschisă a Stării de Fapt în Cunoaşterea Închisă ce ne este 
dată nouă de către acesta. Factorul Nostru Creator este Unic 
Întâmplător, deci numai El este cel care poate fi Întâmplător şi 
nimeni sau nimic altceva. 
 De ce este Unic Întâmplător? Pentru că doar El s-a 
Întâmplat pentru infinitatea Lui de lumi şi Universuri, restul 
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este Creat cu o anumită Destinaţie. 
 Cum s-a Întâmplat? Prin determinarea Factorului 
Primordial, care pentru a se determina TREBUIA să determine 
infinitatea de Mari Cratori şi Unic Întâmplători. Doar aceşti 
Mari Creatori pot avea rangul de Întâmplător întrucât au dat 
prima Destinaţie infinităţilor de Universuri ale Lor. Prin 
Destinaţie  înţelegându-se primul efect pe care îl are o 
anumită cauză. 
 Factorul Primordial nu a dat o anume Destinaţie 
Marilor Creatori, în momentul prim al Creaţiei, Întrucât 
aceştia s-au format odată cu prima conştientizare a 
Factorului Primordial , atunci când a spus “EU” şi s-a 
determinat ca fiind Finit faţă de Infinitatea Marilor Creatori 
şi Unic Întâmplători. Aceştia fiind determinaţi doar o singură 
dată la fel ca şi Factorul Primordial , şi odată cu acesta. De 
aceea sunt Mari Creatori şi Unic Întâmplători! 
 Abia pe urmă au intervenit Destinaţiile datorită Stării 
de Fapt ale Cunoaşterii Deschise care s-au suprapus peste 
Cunoaşterile Închise ale Infinităţii de Mari Creatori şi Unic 
Întâmplători. Coaxialismul se defineşte tocmai prin aceste 
suprapuneri ale Cunoaşterii Deschise  pe Cunoaşterea 
Închisă . 
 Întotdeauna doar cel de dinaintea primei destinaţii 
poate deveni întâmplător. 
 

# 3 # 
 
  Niciodată viitorul nu va deveni  Trecut precum 
Niciodată trecutul nu va deveni Viitor. În realitate dimensiunea 
temporalităţii nu “curge”, întrucât nu există un Prezent. 
Prezentul este o simplă frontieră dată de Iluzia Vieţii despre 
care nu se poate aprecia nimic. Câte fracţiuni de secundă 
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reprezintă prezentul în mintea unui Om? Dar în realitate? Unde 
se revarsă viitorul spre Trecut? Nicăieri. Odată ce această 
frontieră este una pur iluzorie, dar totuşi pilonul de bază al 
Iluziei Vieţii, nu putem vorbi despre eterna scurgere a timpului. 
Viitorul este acelaşi Trecut sau trecutul acelaşi Viitor, într-un 
cuvânt ambele sunt una şi aceeaşi Dimensiune, şi anume 
temporalitatea. Cu toate acestea pentru a cunoaşte Omul va fi 
nevoit să “creadă” cu obstinaţie în această “curgere” altfel işi 
pierde obiectul existenţei sale: Iluzia Vieţii, în care constă 
adevărata esenţă a Omului. Dacă Omul s-ar depărta  de Iluzie 
s-ar depărta de el astfel ar fi nevoit să accepte în locul 
Existenţei, Nonexistenţa. 
 Niciodată Cunoaşterea Închisă nu va trece în 
Cunoaşterea Deschisă sau invers. Dacă s-ar întâmpla aceasta 
Factorul Nostru Creator şi Unic Întâmplător  ar dispare odată 
cu toate lumile lui. 
 Destinul şi Întâmplarea vor rămâne pe vecie 
necunocute fiinţei umane chiar dacă aceasta are falsa impresie 
că Destinul ce a aparţinut unui Viitor cândva, care acum este 
Trecut, a ajuns istorie şi este cunoscut! Destinul alături de 
Întâmplare este inversul esenţei Omului, aparţine Nonexistenţei 
şi implicit :morţii. 
 Istoria nu este un Destin învechit, iar viitorul Niciodată 
nu devine Trecut! 
 Este o mare iluzie, este Iluzia Vieţii.Trecutul în realitate 
este acelaşi ca întotdeauna, şi ca cel prin care va călători fiinţa 
umană precum la fel şi viitorul. În schimb Niciodată Destinul ! 
 Fiinţa crede că trece din Viitor spre Trecut doar din 
cauza Liberului Arbitru, ce-i dă falsa Iluzie a Vieţii că posedă o 
anumită voinţă. Nimic mai fals! Fiinţa nu face altceva decât să 
se afle într-un interval privind cu faţa către Cunoaşterea 
Deschisă , Destin , Întâmplare şi deci Viitor, şi cu spatele la 
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Cunoaşterea Închisă şi  Trecut, iar toate acestea în Timp, deci 
în dimensiunea temporară, ce-i creează Iluzia Vieţii de Liber 
Arbitru.Liberul Arbitru NU există! 
 Astfel Timpul în alte Universe poate avea cu totul alte 
conotaţii pentru fiinţele care trăiesc acolo, cum ar fi Spaţiu, sau 
orice altceva , încât nici măcar nu ne putem închipui. La fel şi 
spaţiul. Ce altceva este Fiinţa umană decât un crâmpei din 
Cunoaşterea Închisă a Factorului Creator şi Unic Întâmplător? 
 De ce aparţine Cunoaşterii Închise şi nu Cunoaşterii 
Deschise fiinţa Umană? Pentru simplul fapt că dacă ar aparţine 
Cunoaşterii Deschise şi-ar cunoaşte viitorul , Destinul şi 
Întâmplarea, ceea ce nu o poate face. 
 Cunoaşterea Deschisă lasă oportunitate elementului 
care raţionalizează sau elementului raţionalizator cum este 
Omul de exemplu, chiar dacă Iluzoriu, să discearnă şi celălalt 
sistem în care se află elementul comparabil cu Existenţa sa, 
respectiv Nonexistenţa în acest caz. 
 În schimb fiinţa umană stă cu faţa către acestea, nu 
pentru că odată şi odată ar putea să le cunoască şi odată cu 
această cunoaştere să şi le însuşească, ci pentru faptul că numai 
astfel poate primi o identitate proprie faţă de cunoscut. 
 Cunoscutul fiinţei umane ar dispare într-o clipă dacă nu 
s-ar raporta într-una la Necunoscut. 
 Această raportare provine de la Însuşi Factorul Creator 
şi Unic Întâmplător, şi de la Factorul Primordial. 
 La începutul acelui “odată “ Factorul Primordial , s-a 
delimitat de Factorii Creatori şi Unic Întâmplători prin 
raportarea Sa faţă de aceştia. Astfel întreaga istorie este nu 
numai Trecut în realitate, dar mai ales Viitor.Viitorul pe care-l 
simţim că vine , se apropie de noi cu paşi mai mult sau mai 
puţin repezi, este de fapt tot trecutul nostru, întrucât adevăratul 
Viitor dacă ar fi existat ca atare nu l-am fi putut desluşi 
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Niciodată. 
 Atunci se pune întrebare de ce anume ne apare ca şi 
Viitor propriul nostru Trecut? Oare nu era mai bine dacă ar fi 
existat o altă reprezentare ideatică a fiinţei umane? 
 Această entitate care este fiinţa umană se află în plin 
flux informaţional universal, în acest flux făcând parte 
Cunoaşterea Închisă a Marelui Creator şi Cunoaşterea 
Deschisă a Stării de Fapt a Matricei noastre. 
 Pentru ca să ne imaginăm mai bine acest flux, ar trebui 
mai întâi să avem reprezentarea unui fluviu , care curge la vale, 
printre  meandrele nisipoase bătute de arşiţa soarelui. Ştim, sau 
astfel avem axată Iluzia Vieţii că “apa” fluviului este formată 
din particule de mâl, alte substanţe şi în primul rând apă.  
 Să ne imaginăm acum fiecare astfel de particulă care nu 
este apă că ar aparţine Cunoaşterii Deschise, deci Stării de 
Fapt, iar apa ar aparţine Cunoaşterii Închise deci, Factorului 
Creator şi Unic Întâmplător. Chiar dacă acest fluviu curge, 
către un anumit Viitor, Viitor care este de regulă un ocean, 
atomii de apă se vor raporta mereu în curgerea lor celorlalte 
substanţe, cu care vor reacţiona formând o substanţă omogenă. 
 Imaginaţi-vă că “celelalte” substanţe sunt Destinul, 
Întâmplarea şi Viitorul. Oare acestea nu curg în acelaşi timp cu 
particulele de apă care sunt sufletele, îndreptându-se 
ÎMPREUNĂ către un Viitor? 
 Viitorul să curgă către Viitor? Oricât de curios ar părea 
acesta este de fapt Adevărul. Întrebarea care urmează este care 
Viitor? Răspunsul devine: Doar, Trecutul! O altă întrebare este: 
care Trecut? Răspunsul este: Nici Unul! 
 Mai mult decât atât odată ajunse în ocean acestea nici 
măcar nu vor mai curge undeva, şi atunci? Conştiinţa omului 
este caracterizată de cunoaştere, cognitiv, voinţă, volitiv şi 
afecţiune, afectiv. Care este de fapt adevărata definiţie a 
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Conştiinţei individuale a fiinţei umane? Dacă luăm 
Cunoaşterea, ne dăm seama că aceasta este un vis, pe care-l 
trăim de la naştere la Moarte, ce anume cunoaşte fiinţa umană? 
Mai precis aceasta se zbate între Cunoaşterea Închisă a Marelui 
Său Creator şi Cunoaşterea Deschisă a Stării de Fapt. 
 Dacă ne uităm cu atenţie chiar şi această structuralizare 
filosofică ţine seama de o oglindire a sufletului meu într-o lume 
ideatică dar care se axează pe o anumită Logică. La început e 
Factorul Primordial, care prin Instinct determină prima 
conştientizare de sine, pe urmă Factorii Creatori sau Marii 
Creatori, urmează Factorul Nostru Creator care determină pe 
baza Adevărului Absolut şi al Cunoaşterii Absolute.Gândul 
Pur, care la rândul lui va determina Persoana, pe urmă 
Personalizările, Noţiunea, Universele,lumile,etc. 
 Dacă privim mai cu atenţie observăm că odată definită 
Persoana în urma unui Gând structuralizat pe Adevăr şi 
Cunoaştere aceasta se va Personaliza într-o infinitate minus 
Una de Elemente care sunt părţile sale, şi fiecare astfel de 
Element primeşte o anumită noţiune odată ce este reflectat în 
aceasta. În schimb Noţiunea este Oglinda în care se reflectă 
Persoana, şi care-i dă fiecărei părţi din aceasta , părţi care sunt 
personalizările, un anumit Înţeles. Acesta este momentul când 
se naşte Iluzia, prin oglindirea Persoanei. Tot acest tablou nu 
face altceva decât să reflecte propriul meu tablou interior, dar şi 
al Omului în general, de fapt una dintre urmele lăsate de 
Adevăr , la care am încercat să ajung pe baza logicii. 
 Fiecare Om va înţelege că orice Cunoaştere de sine se 
va realiza existând mai înainte elementul ce trebuie Cunoscut, 
Element care aici este Persoana, dar că întotdeauna un singur 
Element nu este de ajuns pentru a determina un fond de 
cunoştinţe, decât pentru a putea determina, o singură noţiune a 
acelui Element. Atunci apar , logice, Elementele care compun 
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acest Întreg , ce reprezintă Persoana şi care se reflectă împreună 
cu aceasta ce este Întregul în propria lor Oglindă care este 
Noţiunea. 
 Acesta este primul act de Conştientizare, şi unica 
modalitate ca logica Omului ce aparţine acestei lumi să poată 
zugrăvi tabloul conştientizării cu Elementele structurale 
esenţiale. Mai mult decât atât, Persoana devine unul din 
Elementele Cunoaşterii Închise, alături de Factorul Nostru 
Creator, de Adevărul Absolut, Cunoaşterea Absolută, Gândul 
Pur; etc. Totodată Persoana va fi cea care prin Personalizările 
sale va multiplica acest fond universal al Cunoaşterii , prin 
Conştientizare, multiplicându-l la nesfârşit. În schimb 
responsabilă de Conştientizare rămâne în primul şi primul rând 
Noţiunea, care este Oglinda tuturor şi care se va regăsi 
reflectată până şi în Factorul Vieţii. 
 Ce anume a determinat calitatea de Oglindă începând de 
la cele mai superioare forme Ierarhice? După căte se vede 
aceasta se regăseşte doar la nivelul Factorului Nostru Creator. 
La nivelul Factorului Primordial , al Cunoaşterii Deschise, nu 
are loc acest fenomen. Calitatea de Oglindă este un fenomen 
întrucât se supune legităţii de a reflecta. Astfel reflectarea este 
Noţiunea de bază care o caracterizează,ceea ce înseamnă că şi 
calitatea Noţiunii a fost , este şi va fi etern : reflectarea. 
 Astfel calitatea de Oglindă apare ca o consecinţă a 
apariţiei Persoanei, deci un Întreg care este structuralizat în 
Personalizări, deci al elementului în Elemente, din cadrul 
Factorului Nostru Creator. Acest fapt ne trimite la celelalte 
Elemente care au precedat Persoana, şi sunt Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută, deci Gândul Pur. Acest lucru înseamnă 
că , Gândul Pur prin Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută 
a Gândit Persoana cu Personalizările sale, dar nu şi Oglinda 
care este Noţiunea şi Conştientizarea prin aceasta? 
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 Odată Gândită Persoana , Ea a fost Conştientizată de 
către Gândul Pur. Cum? Prin reflectarea Adevărului Absolut în 
Cunoaşterea Absolută şi al acesteia în Adevărul Absolut, unde 
fiecare a avut calitatea de Oglindă faţă de opusul său, întrucât 
Adevărul Neoglindit în Cunoaştere şi invers Cunoaşterea 
Neoglindită în Adevăr se anihilează pe sine în calitate de 
Element. În schimb Gândul Pur este cel ce a determinat 
prin Conştientizarea Persoanei şi a Personalizărilor acesteia 
, Noţiunea, deci Oglinda. Gândul Pur este o Oglindă în Sine 
întrucât tot ce Gândeşte devine o Oglindă, deoarece 
Conştientizeză şi Cunoaşte.Oglinda prin excelenţă se 
defineşte prin transformarea Conştientizării în Cunoaştere. 
Nu există Gând fără Conştientizare. Chiar dacă 
simplificând spunem că Persoana a determinat Noţiunea 
lucru cât se poate de real, numai că rădăcina acestei 
determinări vine de mai sus. 
 Astfel putem atribui Cunoaşterii, Oglinda şi 
Necunoaşterii, Elementul. Elementul devine Cunoscut abia 
după ce se reflectă în Oglindă. 
 Dar la nivelul Cunoaşterii Deschise ce provine din 
Starea de Fapt, putem atribui acest principiu al Cunoaşterii care 
este Oglinda? Este acest principiu general valabil sau doar la 
nivelul Factorului Nostru Creator? 
 Cunoaşterea Deschisă se defineşte prin Elementele 
Stării de Fapt , primul fiind Insctinctul care după cum am spus 
este primul Element definit de Starea de Fapt şi care devine 
Conştientizat de către Factorul Primordial prin acel “EU”, adică 
Conştientizarea de Sine. Odată ce este Conştientizat , această 
Conştientizare este în consecinţă rezultatul unei reflecţii a 
Instinctului, în propria sa Matrice, în propriul său Scop! 
 Deci este o regulă general valabilă, reflectarea 
elementului pentru a se putea Conştientiza. Omul poate 
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Conştientiza Elementele Stării de Fapt preluate de Factorul 
Nostru Creator şi Ierarhia Sa , chiar dacă în urma 
Conştientizării nu le Cunoaşte Esenţa, cum se întâmplă cu 
Elementele Cunoaşterii Deschise. Cunoaşterea Deschisă este 
reprezentată cu adevărat de marele Necunoscut în sufletul 
Omului. Dar să recunoaştem, însă faptul că ştim despre acel 
Necunoscut că există, el devine un Cunoscut şi participă în 
mod nemijlocit la procesul de Conştientizare şi Cunoaştere. 
Astfel şi Necunoscutul Cunoaşterii Deschise provenit din 
Starea de Fapt a Matricei face parte din procesul Cunoaşterii şi 
bineînţeles al Conştientizării. Chiar şi Stările de Fapt sunt 
caracterizate de propriile lor Amprente care se reflectă la fel de 
bine ca şi Amprentele Cunoaşterii Închise ale Factorului Nostru 
Creator în Existenţă, Fiinţă şi mai apoi în Factorul Vieţii, 
pentru ca acestea să devină cunoscute. 
  

# 4 # 
 

 Tot ceea ce visează omul că ştie, face parte numai din 
Cunoaşterea Închisă chiar dacă se raportează mereu la 
Cunoaşterea Deschisă. Astfel fiinţa umană este un simplu vis 
al propriului său Creator! 
 Luând următorul termen din definiţia Conştiinţei şi 
anume volotivul.Voinţa. După cum am mai spus adineaori , 
omul trăieşte în Prezent. Prezentul la rândul său este o frontieră 
imaginară între trecutul ce aprţine Cunoaşterii Închise şi 
viitorul, Cunoaşterii Deschise, care se reflectă în conştiinţa 
Omului sub formă de Necunoscut. Aici trebuie să facem o 
paranteză şi anume tot ce se reflectă este Conştientizare deci 
Cunoaştere! Astfel pentru Om şi Necunoscutul este tot o formă 
de Cunoaştere, despre care ştie că nu poate fi cunoscută dar nu 
că nu ar Exista! Adevăratul Necunoscut este cel care nici nu 
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Există şi nici nu aparţine vreunui tip de Cunoaştere şi cu toate 
acestea este de ajuns să vorbeşti despre El şi să-i dai fiinţă! 
Pentru Om , Necunoscutul este vălul Cunoaşterii Deschise care 
se aşterne peste gândurile şi aspiraţiile sale. Cunoaşterea 
Deschisă este Oglinda în care se reflectă Cunoaşterea Închisă a 
cărei esenţă o poate dobândi Omul. Dacă s-ar reflecta 
Cunoaşterea Deschisă în cea Închisă, atunci Omul ar Cunoaşte 
şi Conştientiza Esenţa Cunoaşterii Deschise rămânând cealaltă 
un mister, cum se întâmplă de fapt dar la nivel inversat. 
 Întrebarea care se pune este de ce anume poartă tocmai 
Cunoaşterea Deschisă calitatea de Oglindă şi nu Noţiunea sau 
Factorul Vieţii? 
 Factorul Vieţii este cel responsabil cu reflectarea în 
rândul tuturor organismelor vii care “simt”. Fiecare organism 
viu are  o Dimensiune a Vieţii.Aceasta este rezultatul reflectării 
Amprentei Omului în Factorul Vieţii, imediat după ce aceasta 
s-a reflectat în Existenţă şi Fiinţă. Primind Dimensiunea Vieţii, 
Omul Conştientizează şi Cunoaşte prin aceasta.De aceea o 
atribuie în mod greşit ca fiind :suflet. Sufletul fiind în realitate 
Amprenta sa. Asupra acestei Dimensiuni a Vieţii se răsfrâng 
necontenit o ploaie de Elemente formată atât din Elemente ale 
Cunoaşterii Închise cât şi Elemente ale Cunoaşterii Deschise. 
Datorită faptului că  Dimensiunea Vieţii cât şi Factorul Vieţii 
din care face parte este un Element în sine al Cunoaşterii 
Închise atunci va reflecta Cunoaşterea Închisă unica pe care o 
va putea Cunoaşte şi Conştientiza în Esenţa sa, lăsând 
Cunoaşterea Deschisă să poarte acest rol de Oglindă,în 
conştiinţa Omului sau al organismului viu. 
 Există o frontieră între Viitor şi Trecut în Prezent? 
 Nici măcar această frontieră imaginară nu există, 
întrucât viitorul omului este tot propriul său Trecut, ce devine o 
simplă abstractizare cu numele de Timp. 
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 Adevăratul Viitor, alături de Destin şi Întâmplare nu le 
va cunoaşte Niciodată,ele aparţin Nonexistenţei, opusului 
nostru neutru:Morţii! 
 Prezentului iluzoriu şi imaginar îi aparţine Liberul 
Arbitru.Liberul Arbitru este cel care determină voinţa omului, 
întrucât atunci când cineva doreşte să intreprindă o anumită 
acţiune se va raporta mereu Liberului Arbitru. Cum, unde, 
cât,etc; să intreprindă acea acţiune. 
 Odată ce prezentul şi Liberul Arbitru nu există, 
înseamnă că nu există nici voinţa. A mai rămas del de-al treilea 
termen şi ultimul care mai este înglobat în conştiinţa umană şi 
anume afectivul. 
 Afectivitatea este o caracteristică a omului de a iubi sau 
de a urî. 
 La baza afectivităţii stă Cunoaşterea Închisă a Marelui 
Nostru Creator şi Unic Întâmplător. 
 Dacă iubim pe cineva sau ceva nu o putem face 
conştienţi “acum” , pe Viitor,etc. Astfel afectivitatea nu poate 
aparţine Cunoaşterii Deschise. 
 Prin urmare afectivitatea este cel mai apropiat de 
realitate Element care face parte din conştiinţa umană. 
 Prin urmare Conştiinţa Umană poate fi definită ca fiind 
alcătuită din cognitivul imaginar, volitivul la fel de imaginar şi 
afectivul real! 
 Iar ca definiţie Conştiinţa ar fi: Totalitatea iluziilor 
cognitive şi volitive, dar a para-realităţii sentimentelor 
caracteristice individului pe o anumită treaptă a dezvoltării sale. 
Am folosit termenul de para-realitate a sentimentelor, întrucât 
chiar dacă iubirea este reală, noi ajungem la ea prin 
Cunoaşterea iluzorie. 
 UNICUL  LUCRU ADEVĂRAT DIN VIAŢA UNUI OM 
ESTE IUBIREA! 
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 În aceasta stă adevăratul sens al vieţii.Ne naştem 
pentru a iubi. De aceea oamenii care nu iubesc îndeajuns în 
viaţă trăiesc degeaba. Cei mai fericiţi sunt cei care şi-au aflat 
sufletul pereche. Acei oameni pot afirma că Existenţa lor în 
această lume este una împlinită. Nici un alt bun nu poate fi 
comparat cu adevărata iubire. Oricât de mulţi bani ai avea sau 
alte măriri , dacă nu iubeşti cu adevărat nu eşti o persoană 
împlinită. 
 Banii sunt unul dintre cele mai rele şi inumane mijloace 
pe care le desfăşoară istoria în faţa Iluziei Vieţii. În ei este 
înglobată suferinţa, durerea, umilinţa, deznădejdea şi alte 
asemena lor care tind să sustragă fiinţa umană de la adevăratul 
sens al existenţai sale pe acest pământ, înstrăinând-o şi mai 
mult de sine. 
 Omul este cu atât mai străin de sine însuşi cu cât se 
depărtează de adevăratul sens pentru care a fost creat şi care 
este iubirea,unica fărâmă adevărată din Factorul Creator şi Unic 
Întâmplător,care ne-a fost dată nu numai nouă ci parte din noi, 
şi chiar mai mult decât atât , numai prin iubire să putem fi noi 
înşine. 
 De aceea Factorul omului este IUBIRE! 
 Atât de mult ne-am îndepărtat de IUBIRE încât atunci 
când întâlnim cu adevărat o persoană faţă de care simţim acel 
“ceva”,ne este aproape imposibil să explicăm de unde anume 
vine acel sentiment care uneori n-i se poate părea chiar 
frustrant, de parcă nu ne-ar aparţine nouă ci unei alte persoane: 
străinului din noi. Este cât se poate de adevărat. Străinul din noi 
ne este mult mai apropiat decât ne suntem noi înşine nouă, 
fiindcă acest Străin, este mult mai puţin atrofiat de către Iluzia 
Vieţii, acest Străin din noi este acea fărâmă din conştiinţa 
noastră individuală care este afectivul, curat şi nepătat de 
cognitivul şi volitivul fals . 
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 Ideal ar fi fost ca omul să poată trăi doar cu propriul său 
afectiv care să-i ţină loc şi de cognitiv dar şi de volitiv, sau 
chiar să le arunce pe celelalte două înapoi în hăul creaţiei. 
 Era mai bine, dar poate că odată şi odată Edenul uman 
era chiar afectivul ridicat la rang suprem, care ţinea loc şi de 
cognitiv dar şi de volitiv. 
 Sunt de părere că celelalte două Elemente au apărut 
odată cu dorinţa de “emancipare” a omului, când fiinţa sa 
mereu în căutare de nou şi inedit, s-a trădat pe sine , devenind 
sclavul propriei sale Iluzii a Vieţii, escamotând până la absurd 
iluzoriul  cognitiv şi afectiv în dorinţa la fel de falsă de a deveni 
propriul său stăpân. În acest  lucru stă de fapt PĂCATUL 
ORIGINAR la OM,care de fapt are o rădăcină mult mai adâncă. 
 

# 5 # 
 

 Cum poate fiinţa umană scăpa de acest păcat?Doar 
încercând să se regăsească pe sine, să-şi afle fiecare om 
Străinul din el, să se împrietenească cu acesta. 
 Oricum , omul are doar două posibilităţi în această lume 
cu logică bivalentă, şi anume, ori să se îndrepte din nou către 
edenul afectiv din sânul căruia s-a desprins, ori să se 
autodistrugă, întrucât toate celelalte Elemente opuse străinului 
din om îl vor duce mai repede sau mai târziu spre pierzanie. Cu 
toate acestea viitorul Omului, chiar dacă în realitate nu există 
decât în Iluzia Vieţii este ca acesta să devină un demiurg al unor 
noi Universe al unor noi lumi, la fel ca un magician în ziua de 
azi. Sunt de acord că fiecare Gând al Omului se reflectă în 
fondul universal lăsând o anumită Amprentă care va dezvolta 
noi şi noi aplicaţii, despre care Omul nu este conştient. În 
schimb , odată cu revenirea capacităţii de procesare a datelor a 
creierului uman, şi posibilitatea ca acesta să lucreze la întreaga 
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sa capacitate şi nu la doar două procente, printr-o dezvoltare 
tehnologică uimitoare, Omul va putea ajunge în faza de 
Biovirtualism, cum l-am denumit în The Origin of God. În 
cadrul Biovirtualismului , Omul va fi capabil să realizeze 
sisteme biologice provenite pe cale virtuală. Aveam în acea 
carte un fragment în care fiind condus de Lumina Divină, 
undeva în cea mai dezvoltată societate pe care o poate dezvolta 
Omul, am fost dus pe un câmp eminamente gol. Acela era de 
fapt unul dintre cele mai aglomerate locuri din acea localitate! 
La început am rămas total nedumirit până când în faţa mea îşi 
făcu aparţia interiorul unui restaurant la care luau masa nişte 
tineri.Unul dintre aceştia îşi schimbase îmbrăcămintea într-o 
fracţiune de secundă exact ca într-o vrajă. 
 Atunci am Înţeles că prin Biovirtualitate fiecare Om va 
putea să-şi proiecteze Universul dorit şi mai mult decât atât acel 
Univers să devină REAL, bineînţeles supus tot Iluziei Vieţii! 
Poate că şi planeta noastră este visul sau proiecţia biovirtuală a 
unui astfel de OM! Oricât de fantezist poate părea azi acest 
mod de a exista, el aparţine posibilităţii Omului. 
Biovirtualismul, este faza cea mai dezvoltată la care poate 
ajunge fiinţa umană. Care ar fi sistemul social al unui Om aflat 
într-o societate capabilă de  a dezvolta Biovirtualismul? 
 Cred cu tărie că sistemul social cel mai dezvoltat pe 
care-l poate crea fiinţa umană este Spiritualismul. Societatea 
spiritualistă va fi o societate bazată pe valori spirituale care la 
rândul lor le vor întregi pe cele morale. Omul din faza 
spiritualistă nu va mai fi un animal acaparator plin de invidie şi 
egoism gata să-şi devoreze adeversarul, creindu-şi prin aceasta 
şi propria sa groapă, ci , odată cu evoluţia capacităţii de 
procesare a datelor în creierul său, Omul va trece de egoism, 
crimă, furt, lene, invidie, adulter sau alte şi alte rele la opusul 
acestora. Omul nu va mai fi un acaparator de bunuri ci un 
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distribuitor. Nu va mai fi nevoie de legi care să-i interzică 
Omului anumite proprietăţi şi bunuri pentru că acesta va fi în 
măsură să deţină prin propriul său autocontrol doar atât cât are 
nevoie. Prin execlenţă societatea Spirtualistă va fi una de 
sorginte socialistă , dar nu un socialism forţat , menţinut cu 
bâta , ci unul realizat printr-un consens între suflete. Ce este un 
sistem social? Reflectarea fiecărui individ la nivel social. 
Aceasta dă culoarea sistemului social. Cine sunt cei dornici de 
înavuţire, ce dezvoltă capitalismul în fostele state socialiste? 
Cei care sunt capabili să calce peste vieţile atâtor şi atâtor 
oameni fără nici o remuşcare, când şi-ar putea câştiga pâinea în 
mod cinstit, exploatându-i  pe semenii lor, furându-i sau 
şantajându-i ca urmare a afilierii la anumite grupuri de interese. 
Cei cărora le trebuie mult mai mult decât necesar pentru a-şi 
duce zilele. Cei leneşi, corupţi, criminali, egoişti, hoţi,etc; care 
îşi clădesc legi ca să le apere furtul şi lăcomia. Au construit o 
nouă morală unde nu cel   cinstit este de lăudat ci cel bogat care 
a reuşit să fure, să devalizeze bănci, să ducă la sapă de lemn 
atâtea familii. Care sunt cele mai dezvoltate state capitaliste şi 
prin ce mijloace sunt acestea atât de dezvoltate? Fiecare îşi 
poate răspunde singur. 
 Unde s-a ajuns azi, în urma prăbuşirii sistemului 
socialist după aşa zisele revoluţii sau lovituri de stat care au 
dat jos sistemul naţional sclavagist autodenumit: socialism, de 
către cei care clădeau cândva sclavagismul cu nume de 
socialism,deveniţi capitalişti destoinici peste noapte? 
 Este adevărat că Lipsa de libertate a dus la căderea 
sistemului socialist, dar este la fel de adevărat că această lipsă 
de libertate nu s-a datorat socialismului ci celor care şi-au bătut 
joc de socialism.  
 Nu socialismul este cel care interzice libera circulaţie a 
persoanelor şi nici faptul de a nu fi ales un nou preşedinte la 
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fiecare patru ani de exemplu. Îngrădirea liberei circulaţii, a 
liberei exprimări, punerea de domni pământeni pe viaţă a 
transformat idealul socialist în cea mai cruntă şi violentă 
dictatură pe care a cunoscut-o omenirea vreodată. Această 
dictatură nu era câtuşi de puţin socialism ci un sclavagism de 
tip naţionalist, forţat. Acest sclavagism naţionalist s-a datorat 
celor care au întinat numele socialismului, folosindu-se în mod 
samavolnic de acesta. Cine au fost aceştia? Sunt binecunoscuţi 
de către istorie.  
 În adevăratul socialism nu trebuie acceptată ideea de a 
fi un preşedinte mai mult de o singură legislatură. Nu trebuie 
permisă sub nici o formă îngrădirea dreptului de liberă 
circulaţie şi nici cel de liberă exprimare. Marea  greşeală care  
s-a  făcut s-a datorat în primul rând conducătorilor care odată 
văzându-se în funcţii nu le-au mai lăsat devenind domnitori 
aleşi pe viaţă. De aici au pornit toate relele. Este mai bun 
capitalismul?  
 O societate în care învinge cel lipsit de scrupule, pe căi 
ştiute de toată Lumea? Sau o societate în care averile se 
moştenesc , în care poţi fi oricât de idiot, dacă ai bani şi plăteşti 
pe cineva să-ţi conducă fabricile în care atâţia sclavi trudesc din 
zori şi până-n seară pentru distracţia ta. Mai devii şi respectat 
pe deasupra, fără să mai vorbim de faptul că legile sunt făcute 
pentru cei săraci, care nu au bani pentru tot felul de jonglerii 
avocăţeşti. Acesta este adevăratul capitalism. Se invocă 
“inteligenţa” celor care ajung să devină patroni. Oricine 
cunoaşte faptul că nimeni nu va putea cumpăra o fabrică cu un 
salariu. În fostele state socialiste, se ştie cum unii au făcut averi 
uriaşe peste noapte furând statul.  
 Mulţi invocă superioritatea capitalismului faţă de 
socialism prin faptul că socialismul ar fi clacat economic.  
 Nu este câtuşi de puţin adevărat. Nu socialismul a clacat 
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economic, ci sclavagismul naţionalist al domnilor pământeni 
care au ţinut sutele de milioane de sclavi în foamete şi tot felul 
de îngrădiri pentru a nu le scăpa puterea din mână.  
 Pentru aceştia era mai importantă puterea şi menţinerea 
dictaturii decât creşterea economică adevărată , îngrădind orice 
Liberă Iniţiativă. Socialismul adevărat se defineşte tocmai 
prin Libera Iniţiativă, pe care o poate avea orice individ, în 
absolut orice domeniu de activitate. În sclavagismul naţionalist 
zis socialism, orice Liberă Iniţiativă era din faşă îndepărtată, 
pentru că nu se punea accentul pe realizarea individuală ci 
doar pe aceea realizată în comun,pentru a se putea disemina 
adevăratul iniţiator, care prin realizările sale ar fi putut ştirbi 
ordinea ierarhică a pleiadei de şefi,în realitate nişte lingăi  
falşi ai dictaturii,folosiţi să o lustruiască pe aceasta. 
 Adevăratul socialism trebuie să pună accentul în primul 
rând pe Libera Iniţiativă individuală, dar să lupte pentru ca 
această Liberă Iniţiativă să nu aducă prejudicii altor membri 
ai societăţii socialiste. Recunosc că în realitate Libera 
Iniţiativă la fel ca şi Liberul Arbitru sunt o mare Iluzie, făcând 
parte din Iluzia Vieţii, dar ea trebuie respectată ca atare, şi nu 
înfierată cu bâta cum s-a făcut în Trecut, chiar dacă aceasta 
presupune strângere de capital. Evoluţia societăţii pleacă în 
primul rând de la Libera Iniţiativă. 
 De aceea a câştigat capitalismul, tocmai datorită liberei 
iniţiative. A avea liberă iniţiativă nu înseamnă că prin aceasta 
eşti obligat să deţii fabrici sau vieţile atâtor oameni. 
Deocamdată Omul nu poate înţelege cum poţi să ai Liberă 
Iniţiativă dar să nu-ţi doreşti bani,putere şi tot felul de foloase 
prin care chiar dacă acestea aduc prejudicii altor membri ai 
societăţii ele sunt binevenite. Sunt binevenite pentru că Omul 
este străin de el însuşi. Capitalismul este o dictatură la fel de 
feroce ca şi sclavagismul naţionalist doar că diferenţa faţă de 
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acesta stă în faptul că pasează opresiunea de la nivelul statului 
la cel al patronului,iar muncitorul are posibilitatea de a alege, 
între un patron sau altul, posibilitate pe care aşa zisul stat 
socialist nu i-a dat-o, şi mai mult decât atât, îi dă şansa Omului 
de a SPERA că într-o zi şi el ar putea ajunge un patron, 
făcându-l în mod fals să se considere Liber. De ce patron? 
Oricât de dureros este şi oricât de ascunse sunt cauzele care 
duc la acest nume,ele sunt, egoism, crimă, dorinţă de putere, 
lăcomie, ş.a.m.d. Aceste sentimente îl fac pe Omul actual să se 
simtă Liber. A înfrâna cu forţa astfel de sentimente înseamnă 
să instaurezi dictatură, lăsând ca ele să se reflecte la rândul lor 
în dictatură sub tot felul de smavolnicii. Prin urmare nu se 
realizează nimic altceva decât o dictatură menţinută tocmai 
prin aceste rele care se întorc împotriva relelor Omului, 
sporind imaginea de infern. Acest lucru s-a întâmplat în fostul 
lagăr socialist. 
 Dacă nu s-ar fi întinat ideile socialiste şi ar fi fost 
lăsată libera iniţiativă, s-ar fi ajuns iarăşi la capitalism, 
întrucât Omul nu era pregătit pentru o asemenea societate 
a viitorului! Oricât de ciudat ar părea dar capitalismul este cel 
care determină socialismul ,iar revenirea la capitalism este cât 
se poate de binevenită, pentru a se putea face trecerea la 
socialism. Când se va face această trecere? Nu se poate face o 
adevărată trecere la socialism peste noapte cum s-a încercat 
cândva. Adevăratul socialism se va clădi abia în momentul 
când Omul va fi pregătit pentru socialism. Toate partidele de 
sorginte socialistă care predică aceste măreţe şi minunate idei 
de adevărată libertate a individului nu înţeleg că pentru a 
deveni liber din punct de vedere social Omul va trebui să 
devină liber din punct de vedere individual.  
 Pentru aceasta va trebui să-şi regăsească Străinul din 
el, şi să se împrietenească cu acesta. Va trebui să arunce 
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lăcomia, invidia, dorinţa de putere, cât şi alte rele la coşul de 
gunoi al propriei sale personalităţi pentru ca apoi să devină 
apt pentru a clădi adevăratul socialism.  
 Oricâte Revoluţii din Octombrie ar avea loc, şi 
indiferent cât de mult ar visa cei care le-ar înfăptui la aceste 
minunate idealuri ele ar da mereu greş atâta timp cât Omul în 
sine nu se va schimba devenind apt pentru un asemenea sistem. 
A introduce un asemenea sistem la nişte Oameni care deţin şi 
sentimente meschine nu numai sentimente pline de strălucire, 
este ca şi cum ai forţa pe cineva să poarte o pereche de 
încălţăminte cu cinci numere mai mică.  
 Drept rezultat a asemenea forţare se va putea realiza 
doar cu bâta. Indiferent că ne place sau nu ne place 
Capitalismul , aceasta este societatea naturală pe care o 
merităm.Vrem să-l schimbăm? Atunci va trebui în primul rând 
să ne schimbăm pe noi. Capitalismul este imaginea sufletelor 
noastre privite în Oglindă. Toată mizeria lui este mizeria 
noastră. Personal nu cred că vreodată Omul va ajunge la 
adevăratul socialism înainte de a i se permite să gândească cu 
mai mult de două procente din capacitatea creierului său. 
 Ce anume a făcut ca omul să-şi părăsescă edenul pentru 
care a fost creat şi să se înstrăineze de el însuşi pentru a ajunge 
în această stare de alienare şi angoasă socială în care se află? 
 Faptul că omul este prin excelenţă o fiinţă 
schizofrenică, dar posesor al unei schizofrenii care acceptă 
regula majorităţii care decide împotriva minorităţii, sau faptul 
că omul prin însăşi Noţiunea sa de fiinţă tinde mereu către nou? 
 În primul rând pentru a putea explica acest lucru va 
trebui să nu uităm că Străinul din noi este afectivul care a fost 
ascuns şi uitat din ce în ce mai des , undeva în colţişoarele 
istorice ale sufletelor noastre primind întâietate opusul nostru. 
Adineaori am subliniat că omul este o fiinţă care stă cu spatele 
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la Cunoaşterea Închisă a Marelui Creator şi cu faţa la 
Cunoaşterea Deschisă a Stării de Fapt. 
 Această tendinţă de poziţionare a fiinţei umane duce la 
toate nenorocirile şi vicistitudinile acestia. 
 Omul nu a fost conceput , nici să sufere , să se 
plictisească  şi nici să posede, ci să iubescă,chiar dacă în 
această iubire crede într-un Viitor care de fapt este propriul său 
Trecut iar adevăratul Viitor este departe de a fi cunoscut 
vreodată. 
 Suntem atât de siguri că trăim într-un Univers care ne 
aparţine încât nu ne gândim aproape Niciodată că tot ceea ce 
ştim că este al nostru, şi care ne-a dat  această dorinţă diabolică 
de posesiune nu este decât o altă mare Iluzie a Vieţii. 
 Universul în care trăim nu este Universul nostru, ci un 
alt Univers.Minunata boltă înstelată, cu miliardele sale de stele, 
galaxii şi metagalaxii, nu sunt nimic altceva decât frumuseţea 
unui alt Univers care nu este nicidecum al nostru. 
 Oare cum arată Universul nostru? În ultimii ani au 
apărut diferite modele ale unor teorii fizice care susţin deja 
Existenţa mai multor Universuri, în Teoria Coardelor sau  a 
Teoriei Membranei. Acestea sunt cu atât mai binevenite cu cât 
nu fac altceva decât să întărească unele afirmaţii de ale mele 
din această lucrare. Poate că într-o zi fizica va lucra şi cu 
nivelele logice cum fac eu acum în filosofie dar şi cu anumite 
Elemente pe care le folosesc aici. 
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CAPITOLUL VI 
 
 

CONŞTIENTIZAREA ŞI CUNOAŞTEREA ÎN 
COAXIOLOGIE 
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 Atunci, Acum şi Etern, Factorul Creator şi Unic 
Întâmplător, care este zăpada ce a nins din Sine, a Conştientizat  
Scopul Matricei Sale, lăsând Prima Urmă, în Forma căreia s-a 
Născut,Gândul Pur. 
 Absolut Totul are un Opus! 
 Urma este Opusul Formei şi Forma Opusul Urmei!.  
Urma şi Forma  apar sub acest aspect doar în lumile Factorului 
Creator şi Unic Întâmplător , întrucât în celelalte lumi ale altor 
Mari Creatori şi Unic Întâmplători, atât Urma cât şi Forma sunt 
cele două: Scopul şi Ierarhia. Pe urmă,  Factorul Creator şi 
Unic Întâmplător , şi-a Conştientizat , prin Scopul Matricei 
Sale propriul Său Echilibru realizat de Adevărul Său Absolut 
şi Cunoaşterea Sa Absolută, iar  Echilibrul a lăsat Forma 
propriei Urme , născând Gândul Pur. 
 Reprezentat matematic , Gândul Pur este Originea ,este 
Zero, iar Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută sunt „plus 
UNU” şi „minus UNU”.Această Origine care este Gândul Pur a 
devenit tocmai fiindcă Factorul Creator şi Unic Întâmplător se 
defineşte prin Echilibru. 
 Factorul Creator este şi Unicul Întâmplător, ca 
Întreg. 
 Ceea ce este Întâmplător se raportează la 
Neîntâmplător pentru a putea exista şi invers. Factorul 
Creator este UNICUL Întâmplător, care survine accidental 
prin Destin Anoţional şi nu prin Destin Noţional previzibil. 
Diferenţa dintre cele două Destine constă tocmai în faptul 
că Destinul Anoţional nu poate fi previzibil deci este 
Întâmplător, iar Destinul Noţional este previzibil, deci 
Neîntâmplător. Astfel Adevărul Anoţional va reflecta 
imprevizibilitatea, iar Adevărul Noţional: previzibilitatea. 
 Fiecare Factorul Creator în parte la fel ca şi 
Factorul Primordial va avea un Efect Primordial, al Său şi 
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numai al Său, care se săvârşeşte o singură dată. 
 Factorul Primordial Destinează prin Scopul 
Matricei Sale , Efectul Său, căruia îi găseşte o Destinaţie în 
Gândul Originar, unde s-a format Cunoaşterea Absolută 
care alături de Adevărul Absolut format dinaintea 
Factorului Primordial  ca prim Scop al Instinctului, se 
realizează departajarea acestuia faţă de infinitate şi 
raportarea Sa la aceasta.  
  Factorul Creator Destinează prin  Scopul Matricei 
Sale, Efectul Său , căruia îi găseşte o Destinaţie în Gândul 
Pur, unde se află Adevărul Absolut în care se reflectă 
Factorul ca Întreg, Singular şi Cunoaşterea Absolută în care 
se reflectă , ca Infinitate, Plural pentru a clădi Echilibrul! 
 Destinul Anoţional ce apare dinainte de a fi 
Noţiunea,alături de Adevărul Anoţional începe să-şi exercite 
propria sa legitate care este determinată de  Efectul 
Primordial, determinat la rândul lui de  Scop şi Matrice, 
născând Prima Cauză,bazată pe Imprevizibilitate care este 
Destinaţia Gândului Pur pentru care acesta se creează la 
sânul Factorilor Creatori. Astfel Imprevizibilitatea devine 
prima LEGE creată de către Factorii Creatori în forma 
căreia se va naşte Conştientizarea. 
 Imprevizibilitatea este definită prin Destin Anoţional 
şi Adevăr Anoţional. Este poarta prin care intră în lumile 
Factorilor Creatori Cunoaşterea Deschisă, care stă de altfel 
la originea Conştientizării. Imprevizibilităţii i se datorează 
până şi Cunoaşterea Deschisă a Factorului Nostru Creator, 
cu toate Elementele care o compun, întrucât la baza 
acesteia se află Imprevizibilitatea. Nu ar fi fost Niciodată 
Gândul Pur dacă nu ar fi fost Imprevizibilitatea. 
 Cauza pentru care Factorul Nostru Creator a 
determinat Gândul Pur, adică propriul său Adevăr Absolut 
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şi Cunoaştere Absolută se datorează Imprevizibilităţii, 
întrucât însuşi Factorul Creator era un Element la rândul 
Lui , ce poseda un Destin Anoţional şi un Adevăr Anoţional. 
 Destinul Anoţional şi Adevărul Anoţional sunt cele 
care au stat la originea Conştientizării şi Cunoaşterii, 
întrucât Conştientizarea Factorului Creator s-a produs 
odată cu determinarea Sa de către Factorul Primordial, dar 
aceasta ar fi avut cu totul alte rezultate dacă nu şi-ar fi lăsat 
propria sa Amprentă în Destinul Anoţional, în care ar fi 
lăsat o Urmă care este Prima Conştientizare a factorului 
Creator. 
 Această Conştientizare urma să devină Cunoaştere 
doar dacă se reflecta într-un Element Oglindă. Cine 
altcineva putea ţine loc de Element Oglindă, decât Adevărul 
Anoţional? Astfel s-a născut Cunoaşterea Factorului 
Creator. 
 Odată cu determinarea procesului de Cunoaştere, a 
apărut Gândul Pur ce definea în cadrul său Adevărul 
Absolut al Factorului Creator şi Cunoaşterea Absolută a 
acestuia. Gândul Pur este Dual în Echilibru. 
 Reflectarea Factorului Creator în Gândul Pur a 
determinat Persoana. Astfel apare prima delimitare a 
Conştiinţei de Sine faţă de Creatorul Său. Persoana este un 
Întreg iar orice Întreg, prin Esenţa lui, are şi o 
structuralizare a sa. Astfel structuralizarea sa sunt 
Personalizările Infinit minus Unu ale Persoanei. Suma 
acestor Personalizări a determinat Oglinda Persoanei care 
este Noţiunea, în care se vor reflecta fiecare Personalizare 
la rândul ei. Astfel orice Întreg va determina şi propria sa 
Oglindă. 
 Odată cu Noţiunea se formează Adevărul Noţional şi 
Destinul Noţional, iar Imprevizibilitatea se reflectă şi ea 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   113

prin cele două Elemente ale sale Adevărul Anoţional şi 
Destinul Anoţional, în Noţiune dând naştere Previzibilităţii. 
 Trebuie reţinut faptul că deşi determină 
Previzibilitatea, Adevărul Noţional şi Destinul Noţional nu 
sunt Previzibile întrucât nu Previzibilitatea a fost cea care 
le-a determinat ci acestea au determinat prin calităţile lor 
Previzibilitatea, fiind Imprevizibile. Acestui aspect i se 
datorează Necunoscutul, Imprevizibilul, care apare în 
Conştientizarea şi Cunoaşterea Închisă din lumile 
Factorului Creator a Cunoaşterii Deschise şi elementelor 
Stării de Fapt pe care aceasta le produce.  Iluzia apare 
odată cu reflectarea Persoanei şi a Personalizărilor sale în 
Noţiune. Cauza Iluziei constă în faptul că Adevărul 
Noţional şi Destinul Noţional nu sunt Previzibile. 
 Imprevizibilitatea, Destinul Anoţional şi Adevărul 
Anoţional sunt responsabile şi de „scurgerea” Adevărului 
Absolut şi al Cunoaşterii Absolute către Factorii Creatori, 
„scurgere” care le fac pe acestea să se afle în Gândurile lor 
Pure. 
  

# 2 # 
 

 Astfel Echilibrul Factorului Creator se defineşte prin 
determinarea  unui alt Echilibru , acela al Gândului Pur. 
 Gândul Pur este dual în Echilibru, adică propriul Său 
Echilibru este menţinut prin Adevărul Absolut şi Cunoaşterea 
Absolută. 
 Acest fapt sugerează că şi Factorul Creator este dual în 
Sine prin Sine ca întreg şi  Infinit. Deci, Gândul Pur prin 
Echilibrul Său dual este contraponderea Echilibrului Factorului 
Creator ce se poate defini ca Unicitate prin Sine în diversitate 
prin Scopul Său. 
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 Dacă Echilibrul Factorului Creator este dual înseamnă 
că sunt şi Echilibre  ale unicităţii, ale treimii ,ale altor şi altor 
valori, ceea ce demonstrează determinarea altor Mari Creatori 
şi  Unici Întâmplători . 
 Aceşti Factori au Echilibre bazate pe unul sau mai 
multe Elemente în contrapondere cu Ei! Odată ce numărul 
Echilibrelor creşte acesta poate deveni Infinit. Factorul 
nostru este DUAL prin Unicitatea sa în diversitatea sa, care 
este Adevărul Absolut în care se reflectă ca Unicitate şi 
Cunoaşterea Absolută, unde se reflectă ca  Diversitate. 
 Atenţie însă la faptul că noi gândim pe baza 
Coeficientulului Logic 2.Dacă am folosi un alt Coeficient 
Logic,Factorul Nostru Creator nu ar mai deveni dual în 
Echlibru,ci Elementele care i-ar alcătui Echilibrul în acel caz 
ar fi egale cu numărul Coeficientului Logic!Acest lucru 
înseamnă că fiecare Factorul Creator are un Echlibru format 
dintr-o infinitate minus Una de Elemente la fel cum fiecare 
Gând Pur are un Echilibru format dintr-o infinitate minus 
Una de Elemente,astfel alături de Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută mai sunt o infinitate minus trei de 
Elemente.Prin urmare Echilibrul unui Factorul Creator 
depinde de modul de abordare a acestuia,prin utilizarea unui 
anumit Coeficient Logic.Dacă folosim acest mod de abordare 
atunci înseamnă,că fiecare Factorul Creator se deosebeşte de 
celălalt prin Coeficientul Logic?Da,voi răspunde,dar doar din 
punctul nostru de vedere care nu putem raţionaliza decât pe 
baza Coeficientului Logic 2,şi nu pentru alte Nivele Logice 
cum ar fi Antilogicul sau Virtualul,sau altele,unde 
diferenţierea dintre un Factorul Creator sau altul se face pe 
alte criterii.Chiar şi aşa diferenţierea unui Factorul Creator 
faţă de altul se face prin percepţia simţirii şi logicii noastre. 
 Dacă aceasta este o Iluzie şi modul de diferenţiere al 
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Factorilor Creatori de către noi este tot iluzoriu.Privit 
subiectul dintr-un alt unghi,înseamnă că numărul Factorilor 
Creatori va fi egal cu Numărul Coeficienţilor Logici?Dacă 
Factorul Nostru Creator este Dual în Echilibru,atunci cei 
care au un Echilibru format dintr-o infinitate minus 5 
înseamnă că sunt alţii sau altul? 
 Înseamnă că Coeficientul Logic în sine este Factorul 
Creator?Acest lucru ne duce la raţionamentul că poate fi 
acelaşi Factorul Creator Major cu o infinitate minus Una de 
Elemente de Echilibru,iar fiecare Coeficient sau Nivel Logic 
îi vede faţa corespunzătoare propriului Coeficient sau 
Nivel,sau sunt o infinitate de Factori Creatori unde fiecare 
posedă un Echilibru format dintr-un număr finit de 
Elemente,sau fiecare Factorul în parte are o infinitate minus 
Una de Elemente de Echilibru. 
 Dacă ar fi ca fiecare Factorul Creator în parte să 
posede o infinitate minus Una de Elemente de 
Echilibru,aceasta înseamnă că nu putem face nici o 
diferenţiere concretă dintre doi sau mai mulţi Factori 
Creatori atâta timp cât noi îi precepem printr-o anumită 
logică,întrucât toţi sunt la fel,identici,iar faptul de a fi identici 
nu ne permite să-i diferenţiem.În schimb dacă fiecare 
Factorul Creator este format dintr-un număr finit de 
Elemente de Echilibru se poate face o diferenţiere logică între 
aceştia.Dacă fiecare Factorul Creator ar avea un număr finit 
de Elemente de Echilibru acesta nu s-ar putea reflecta decât 
Coeficientului Logic egal cu numărul Elementelor de 
Echilibru,ceea ce ar determina că Factorul Creator este 
incapabil să reflecte mai mult decât logica care-l determină 
,adică de logica lumii noastre.Ar fi exact cu felul cum arată 
Dumnezeu.Oamenii vor spune că este Om,după chipul şi 
asemănarea lor,dar dacă ar avea chip de pisică ar susţine că 
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Dumnezeul lor are chip de pisică.La fel ar fi şi cu 
Coeficientul Logic 2. 
 Acest lucru este total imposibil.Odată ce putem gândi 
la Existenţa altor şi altor Coeficienţi Logici şi Factorul 
Creator al lumii noastre poate face aceasta,dacă nu mult mai 
mult.Atunci înseamnă că este dual în Echilibru doar raportat 
la Coeficientul Lumii noastre şi nu şila alţi Coeficienţi Logici 
unde îşi desfăşoară Echilibrul în funcţie de Coeficientul 
Logic ,Nivelul Antilogic,Virtual,etc;cu ajutorul căruia este 
determinat.Acest fapt ne duce la raţionamentul că  Factorul 
CREATOR ESTE UNUL SINGUR DAR SE RAPORTEAZĂ 
LA  O INFINITATE MINUS UNA DE ALŢI FACTORI 
CREATORI .Factorul Creator are o infinitate de feţe unde 
fiecare faţă se reflectă în lumile sale pe baza unui Coeficient 
Logic care îi aparţine.Vorbind despre Factorul Nostru 
Creator este cumva impropriu,fiindcă corect ar fi să vorbim 
despre una din feţele Factorului Creator,dar pentru a 
simplifica cât mai mult lucrurile voi folosi în continuare 
:”Factorul Nostru Creator.”În definitiv faţa respectivă chiar 
este Factorul Nostru Creator. 
 Alături de Factorul Creator care are o infinitate de 
Elemente de Echilibru mai sunt şi alţi Factori Creatori?DA! 
 Sunt şi Feţe care au miliarde de Elemente de 
Echilibru.  
 Cum putem determina Existenţa şi altor Factori 
Creatori odată ce unul singur acoperă toate feţele 
necesarului Logic prin care toţi ceilalţi Factori Creatori ar 
putea fi determinaţi? 
 Alături de Unicitate în Diversitate ,opuse una 
alteia,mai sunt şi alte Elemente opuse acestor două, până la 
Infinit.Aceasta înseamnă că SUNT şi alţi Factori Creatori 
,total diferiţi de feţele Factorului Nostru Creator şi mai 
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mult decât atât,diferiţi de Factorul Primordial,care îşi 
raportează Unicitatea Sa la infinitatea Factorilor 
Creatori,unde Toţi sunt Unul şi Unul în Toate.Pe aceşti 
Factori am să-i denumesc Factori Matriceali deoarece 
aparţin altor Matrici diferite de a noastră,unde schema de 
determinare a Lor este mult diferită de aceea dată de către 
Matricea noastră.Factorii Matriceali la rândul lor sunt 
Fcatori Primordiali pentru Matricile lor care pot sau nu pot 
să dezvolte proprii lor Factori Creatori. 
 De data aceasta infinitatea Factorului Primordial,nu 
mai constă în Unicitatea raportată la Diversitate ca şi în 
cazul Factorului Nostru , al Marealui Creator şi Unic 
Întâmplător ci se bazează pe Infinitatea raportată la 
Infinitate ce rezultă unicitatea absolută a infinităţii. 
 Prima dată era   Scopul Matricei Factorului Primordial. 
Scopul Matricei fiind Forma în Urma căreia urma să se 
definesacă Factorul Primordial ca şi Cunoaştere de Sine.   
 Instinctul este Forma care astupă urma  Scopului 
Matricei fiind prima Stare de Fapt. 
  Scopul Matricei nu avea inserat în el Adevărul Absolut 
Primordial, decât după ce a apărut Instinctul care a determinat  
Adevărul Absolut Primordial,care este de fapt Esenţa 
Adevărurilor Anoţional şi Noţional. Scopul Matricei trebuia să 
se Oglindească în “ceva” pentru ca determinantul Oglindirii să 
devină Cunoaştere. În ce s-a Oglindit aceasta? În Instinct! 
 Odată cu apariţia elementului Oglindă care este 
Instinctul,deci al Cunoaşterii , Scopul Matricei a devenit 
Conştientizare, iar Instinctul: Cunoaşterea de Sine a 
Factorului Primordial. Astfel în faza Primordială  
Conştientizarea apare după Cunoaştere şi nicidecum 
înaintea ei cum se întâmplă de acum înainte. Atunci când 
Factorul Primordial a spus “EU” , în acest “EU” se afla 
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Adevărul Absolut al Instinctului şi Instinctul, care a 
determinat Cunoaşterea Absolută, şi implicit prin odată cu 
aceasta Gândul Originar. De acum înainte Scopul Matricei 
devine Conştientizarea Scopului Matricei. 
 Cu toate acestea s-a ÎNTÂMPLAT o singură dată cât şi 
pentru Prima şi Ultima dată ca Gândul Originar să nu fie 
raportat prin autodeterminare la Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători, care încă nu se născuseră, ci la INSTINCT! 
Atunci a fost determinat Adevărul Anoţional şi Destinul 
Anoţional. Imediat după aceasta Factorul Primordial şi-a 
autodeterminat Unicitatea faţă de Diversitatea Factorilor 
Creatori, şi mai mult decât atât şi autodeterminat opusul 
,opusurilor la Infinit ale Unicităţii şi Diversităţii faţă de 
infinitatea minus Unu al Factorilor Creatori. 
 Factorul Primordial  a spus “EU!,” Acest “EU” devine 
piatra de temelie a Cunoaşterii, pe care se reazămă veşnic 
Gândul  Gândul Originar, prin atribuirea Cunoaşterii Absolute , 
Adevărului Absolut,  existent deja prin INSTINCT!   
 Odată determinat Adevărul Anoţional şi Destinul 
Anoţional,Factorul Primordial se poate autodetermina faţă de 
infinitatea Factorilor Creatori, infinitate care la rândul lor vor 
determina de acum înainte Gândul Originar al Factorului 
Primordial, faţă de care fiecare în parte se va autodetermina la 
rândul său la fel cum o face faţă de toţi Factorul Primordial. 
 Astfel Factorii Creatori şi Unic Întâmplători au fost 
determinaţi prin Gândul Originar ce va continua să fie 
determinat în continuare de către aceştia şi nicidecum de către  
Scopul Matricei a Factorului Primordial, cum s-a Întâmplat 
Prima Dată. 
 

# 3 # 
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 Prima lege care a guvernat s-a rezumat la Instinct, a 
doua, la Factorul Primordial,a treia la Adevărul Anoţional  şi 
Destinul Anoţional.Urmând noi şi noi legi. Se vede că 
întotdeauna ceea ce determină o lege este Scopul care apare ca 
şi Efect. Prima lege s-a rezumat la Instinct întrucât acesta a fost 
cel care s-a format pentru prima dată în Scopul Matricei astfel 
Scopul Matricei devine prima lege. Odată Creat Instinctul 
acesta a determinat Adevărul Absolut a doua lege alături de 
care s-a determinat „EUL” Factorului Primordial,iar acest „EU” 
a determinat la rândul Său Adevărul Anoţional şi Destinul 
Anoţional, cea de-a treia lege,urmând ca numărul legilor  să 
continue la Infinit.Astfel putem să afirmăm un enunţ şi anume: 
Întotdeauna o lege va fi un Element al Scopului deci al 
Efectului şi Niciodată al Cauzei. Ierarhia este cea care se 
supune legităţii şi Niciodată legitatea Ierarhiei. Legitatea se 
va supune numai Scopului, definindu-se prin acesta. 
 Din punct de vedere al Destinului Anoţional şi 
Adevărului Anoţional,definiţi ca aparţinând celei de-a treia 
legi, nici o lege din Univers nu se poate dispersa de prima ei 
destinaţie şi anume primul Efect datorat Scopului ei, în cazul de 
faţă fiind unicitatea în diversitate cât şi opuşii acestor două la 
Infinit caracterizaţi pentru Întâia oară prin Factorii Creatori. 
Scopul în Universele Matricei Noastre va fi lege, cât şi a 
tuturor Factorilor Creatori va fi lege, indiferent că acesta se 
numeşte, Adevăr, Destin, Întâmplare sau alte şi alte înţelesuri. 
  Din Destinul Anoţional şi Adevărul Anoţional se va 
destina , Destinul Noţional care este o nouă lege, şi anume ca 
Destinul Noţional să determine Noţiunea prin Persoană şi 
Personalizări, lege care garantează, determinarea  Iluziei dată 
de Persoană şi Oglindită în Noţiune prin Personalizările 
Persoanei! 
 Întrebarea care se pune este dacă Adevărul Noţional şi 
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Destinul Noţional determină aceeaşi lege pentru fiecare 
Factorul Creator în parte sau diferită. Răspunsul este cu 
siguranţă o lege diferită, întrucât doar un singur Factorul 
Creator este identic cu altul potrivit Coeficientului Logic 2, şi 
chiar dacă toţi ar fi identici unii cu alţii, potrivit Coeficientului 
Logic Infinit minus Unu, tot ar fi diversitatea de posibili 
Coeficienţi Logici din acesta ceea ce defineşte faptul că între 
fiecare Factorul este o anume diferenţă, dar depinde din ce 
unghi este privită aceasta. Rezultatul întrebării noastre ar fi că 
din punct de vedere al Coeficientului Logic Infinit minus Unu 
determină aceeaşi lege, întrucât la nivelul acestui Coeficient 
Logic, numărul opuşilor este practic nul,întrucât toţi sunt UNU 
în afară de Factorul Creator, în schimb la nivelul Coeficientului 
Logic 2 , vor fi doar 2 opuşi. Astfel Adevărul Noţional şi 
Destinul Noţional vor determina şi aceeaşi lege la ceilalţi 
Factori Creatori, în cazul nostru având finalitate în Iluzia 
determinată de Destinul Noţional al Noţiunii, doar că legea 
respectivă va fi altfel structurată de la Factorul la Factorul. 
Diferenţa  de structurare se datorează faptului pe care l-am spus 
adineaori şi anume, multitudinea de Coeficienţi Logici care 
determină o mulţime de aranjamente opozabile. Acest fapt ne 
indică că şi în alte sfere mult mai îndepărtate de ale noastre 
poate surveni Iluzia dar o Iluzie diferit structurată. 
 Ce anume determină şi deosebeşte Adevărul Absolut de 
Adevărul Anoţional, există şi un Destin Absolut? 
 Orice Adevăr are un Destin al său precum orice Destin 
are un Adevăr al său. Nu putem să spunem că Destinul nu este 
Adevărat, dar nici că Adevărul nu a fost determinat de Scopul 
unui anume Element, cum este Instinctul în cazul Adevărului 
Absolut, deci prin urmare destinat. Astfel că există un Destin 
Absolut, dar care se împleteşte cu Adevărul Absolut atât de 
intens încât definirea lui în mod special se face deseori inutilă, 
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dar trebuie neapărat să facem remarca că Destinul Absolut este 
născut dinaintea Adevărului Absolut, şi chiar a primei Stări de 
Fapt care este Instinctul, fiind prima Destinaţie a Scopului 
Matricei. Faţă de Adevărul Anoţional şi Destinul Anoţional 
care apar în acelaşi timp. Atunci când am făcut referirea la 
Adevărul Absolut determinat de Instinct am dorit doar să explic 
mai pe Înţeles faptul că fiecare Adevăr Absolut are şi Destin 
Absolut, dar nu pentru că Destinul ar fi apărut odată cu 
Adevărul Absolut. 
 De ce anume era nevoie de Adevărul şi Destinul 
Anoţional, de ce nu puteau rămâne acestea în continuare sub 
titulatura de Adevăr Absolut şi Destin Absolut? 
 Acestea au fost determinate de către „EUL” Factorului 
Primordial,odată cu actul de Cunoaştere după care se 
determină şi prima Conştientizare.Odată apărând actul de 
Cunoaştere apare implicit şi Gândul Originar,deci atât 
Adevărul cât şi Destinul primesc noi influenţe şi conotaţii la 
acest nivel dat  de Cunoaştere care în primul rând NU este 
Adevăr dar mai ales Adevăr Absolut, chiar dacă pentru o 
singură dată îl reflectă pe acesta.  
 Sub nici o formă Cunoaşterea, cât şi acceptarea sa nu 
putea fi pusă în cârca Adevărului Absolut. Acest 
„COMPROMIS”  a dus implicit la crearea unui Destin paralel  
cu  Destinul Absolut recunoscut numai de Adevărul Absolut,  
Destin care poartă numele de Destin Anoţional.Dacă nu s-ar fi 
realizat acest „Compromis” atât Cunoaşterea cât şi 
Conştientizarea nu ar fi putut lua naştere. Odată creat acest 
paralelism între Adevăruri şi Destine,ele s-au reflectat unele în 
altele determinând noi şi noi forme ale Adevărurilor şi 
Destinelor cum ar fi Adevărurile Noţionale şi Destinele 
Noţionale. În acest paralelism stă până şi Cauza care stă de fapt 
la rădăcina pierdută în eternitate a Iluziei, fiind un fel de genom 
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al acesteia.Iluzia nu s-ar fi cuibărit Niciodată în Universele 
Factorilor Creatori dacă nu ar fi fost Cunoaşterea şi 
Conştientizarea. Mai mult decât atât Cunoaşterea şi 
Conştientizarea chiar dacă sunt opuse Adevărului Absolut ele 
reuşesc o singură dată prin Factorul Primordial să reflecte 
Adevărul Absolut în toată splendoarea sa tocmai prin acel 
„EU”, care nu este nimic altceva decât Cunoaşterea cea mai 
profundă a Adevărului Absolut, dar fiindcă acesta nu este 
Cunoaştere prin Esenţa sa , se depărtează de aceasta odată cu 
fiecare nou Element apărut în cadrul acesteia, lăsând-o 
Adevărului Anoţional şi Destinului Anoţional. 
 Din acest moment totul s-a depărtat de Adevărul 
Absolut, creind noi şi noi paralelisme faţă de acesta prin 
iminenţa apariţiei Adevărului Noţional şi al Destinului 
Noţional.Aici este de fapt rădăcina viitoarei Persoane ,a 
Personalizărilor şi a Noţiunii care se va naşte în Factorul Nostru 
Creator.Înainte de apariţia Noţiunii, Cunoaşterea nu era o 
Cunoaştere Noţională, deci Adevărul Absolut nu putea fi 
reflectat de către o Cunoaştere Noţională ci mai degrabă de 
către a Cunoaştere Anoţională, datorată tocmai Adevărului 
Anoţional şi Destinului Anoţional pe care le determină prin 
pripriul „EU” al Factorului Creator.Cunoaşterea Anoţională 
este o Cunoaştere determinată de Stările de Fapt,iar acesteia i 
se atribuie sentimentele,simţirea, trăirile interioare, dar mai ales 
cel mai important lucru şi anume: Iubirea. 
 Oricât de greu ne vine să credem sau nu Iubirea stă la 
baza Cunoaşterii Anoţionale, fiind unul dintre primele 
sentimente transmise de Factorul Primordial Factorilor 
Creatori, imediat după ce a Conştientizat şi Cunoscut propriul 
„EU” celălalt lucru care l-a făcut a fost să IUBEASCĂ ceea ce 
a creat. Astfel Iubirea stă în negurile originilor la baza lumilor 
care se vor naşte sau care se văd pe bolta noastră înstelată dar 
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au murit demult trăindu-şi sub această formă viitorul lor atât de 
îndepărtat aflat în prezentul nostru. Prin Iubire Factorul 
Primordial se autodetermină faţă de Factorii Creatori,dându-le 
şi acestora etern prin Starea de Fapt frumuseţea şi strălucirea 
Faptului Împlinit al creaţiei. Iubirea stă la origine Persoanei 
,Personalizrilor şi Noţiunii factorului Nostru Creator. 
 Văzând cât de înălţătoare sentimente au stat la originea 
facerii noastre nu pot să nu mă întreb ce anume a determinat ca 
alături de Iubirea Profundă şi Absolută care a stat la baza  
Creaţiei să se strecoare atâtea şi atâtea nenorociri, în rândul 
lumii acestei grandioase creaţii care este Lumea noastră? 
 Răspunsul constă tot în paralelismele declanşate de 
către Cunoaştere şi Conştientizare, paralelisme care determină 
noi şi noi Elemente ale Cunoaşterii alimentate de Starea de Fapt 
care se depărtează tot mai mult de Adevărul Absolut , de 
Adevărul Anoţional şi implicit de Destinele aferente lor.Acel 
Compromis faţă de Adevărul Absolut despre care am amintit 
adineaori , nu s-ar fi realizat dacă nu ar fi fost şi Absolut 
Necesar procesului de Cunoaştere. 
 În cadrul Coaxiologiei apare un nou termen şi 
anume Absolut Necesarul, care este calitatea de Oglindă a 
Instinctului în care se reflectă „EUL” Factorului Creator 
pentru a determina procesul de Cunoaştere. La originea 
Absolut Necesarului stă tocmai Adevărul Absolut 
determinat de către Instinct. Odată ce Cunoaşterea este 
reprezentată de multitudinea în continuă creştere a elementelor 
care o compun, Adevărul Absolut prin Esenţa sa este 
reprezentat numai şi numai prin Unicitatea sa ca Element 
component fiind opusul Cunoaşterii, în acest stadiu. 
 Cum anume s-a putut reflecta Cunoaşterea Factorului 
Primordial în Adevărul Absolut şi să-l Cunoască o singură 
dată pe acesta? Adineaori am afirmat că Cunoaşterea este 
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reprezentată printr-o multitudine mereu crescătoare de noi 
Elemente care o compun. Acest fapt înseamnă că atunci o 
singură dată când s-a reflectat în Adevărul Absolut prin 
„EUL” Factorului Primordial,Cunoaşterea era goală,lipsită 
de orice Element în plus în afară de Adevărul Absolut pe care-l 
îngloba în cadrul său. 
 Acesta fiind Unicul Element din cadrul Cunoaşterii şi 
devenea compatibil cu aceasta ,dar în momentul când în aria 
Cunoaşterii a apărut un al doilea Element care este Iubirea, 
Adevărul Absolut a declarat incompatibilitatea sa şi s-a retras 
determinând primul paralelism, prin apariţia Adevărului 
Anoţional. La baza Adevărului Anoţional şi al Destinului 
Anoţional stă Iubirea. 
 De ce a trebuit ca Iubirea să fie un Compromis,mai 
mult decât atât cel mai mare Compromis care stă la originea 
Facreii? Răspunsul stă în Absolut Necesarul determinat de 
Adevărul Absolut. Prin urmare Compromisul pentru apariţia 
Cunoaşterii era Absolut Necesar, datorită Adevărului Absolut 
care are tocmai această calitate de a determina Absolut 
Necesarul Cunoaşterii ca pe urmă să se departajeze de 
aceasta. 
 De ce a determinat acest Absolut Necesar?Datorită 
Instinctului care l-a creat drept Scop al său. Cine anume se 
caracterizează prin Absolut Necesar, Adevărul Absolut sau 
Instinctul? 
 Dacă ar fi Instinctul nu ar fi dat acest Scop al său 
Adevărului Absolut ci s-ar fi identificat cu el. Prin urmare 
Unica funcţie a Adevărului Absolut este Absolut Necesarul. 
Atunci când Cunoaşterea a apărut ea a fost chiar 
determinantul Absolut Necesarului deci a Adevărului Absolut 
pe care l-a văzut pentru o singură dată. Adevărata Cunoaştere 
Absolută este Cunoaşterea din acea singură dată când a 
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Cunoscut Adevărul Absolut. Mai mult decât atât , Cunoaşterea 
Absolută şi Adevărul Absolut se află la baza fiecărei 
Cunoaşteri şi fiecărui Adevăr indiferent că acestea sunt 
Anoţionale sau Noţionale,sau mai au alte şi alte denumiri. 
Factroii Creatori îşi determină Gândul lor Pur prin 
Cunoaşterea Absolută şi Adevărul Absolut, pe care şi ei îl 
percep o singură dată la fel ca şi Factorul Primordial,iar odată 
ce Gândul Pur este format acesta determină o Cunoaştere 
Noţională bazată pe Iluzie care survine odată cu Persoana ce 
are în componenţa sa Personalizările şi se oglindeşte în 
Noţiune. 
  Deci, Persoana are ca structură Personalizările , care se 
reflectă unele în altele, în totalitatea lor, formând Noţiunea. 
 Astfel Persoana ca întreg este Cauza ce va determina 
Noţiunea ca Efect. 
 Personalizările sunt reprezentate de două întreguri, 
odată prin Persoană şi odată prin Noţiune, ceea ce le 
deteremină un caracter dual.  
 Din Persoană se naşte Iluzia şi prin Noţiune devine 
operabilă, întrucât se oglindeşte în aceasta luând naştere 
prima reflectare deci primul act de Conştientizare ce 
determină Destinul paralel celui Anoţional, Destinul 
Noţional. Aici se află cheia simetriei iluziei. 
 Personalizările devin o singură structură la două 
întreguri. 
  

# 4 # 
 

 Revenind la Factorul Creator şi Unic Întâmplător al 
Nostru, la Echilibrul Său faţă de Gândul Pur. Acest Echilibru 
se realizează prin Adevărul Absolut care este Opusul 
Cunoaşterii Absolute, datorită Absolut Necesarului, care-i cere 
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Cunoaşterii Absolute noi Elemente de cognoscibilitate, 
Elemente faţă de care se împotriveşte Adevărul Absolut. Pe 
acest principiu se realizează Echilibrul faţă de Gândul Pur al 
Factorului Nostru Creator văzut prin intermediul 
Coeficientului Logic 2 al lumii noastre. 
 Odată ce Adevărul Absolut este Opus Cunoaşterii 
Absolute, înseamnă că Adevărata Cunoaştere NU există. 
2)Hegel a greşit când a afirmat că,citez:”Adevărul este o 
corespondenţă a gândirii cu obiectul,iar pentru a produce 
această corespondenţă – căci ea nu e dată de sine şi pentru sine 
– gândirea trebuie să se supună şi să se conformeze 
obiectului”,închei citatul. 
---------------------------------------------------------------------------- 
2)G.W.Fr.Hegel – Ştiinţa Logicii,Bucureşti,Editura Academiei,1966,pag.27 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 Nu gândirea este cea care trebuie să se supună şi să se 
conformeze obiectului, ci gândirea determină obiectul iar acesta 
se conformează gândirii. 
 Odată ce nu există cunoaştere decât Iluzie, ce anume ar fi 
Cunoaşterea de fapt dacă aceasta nu ar fi îmbrăcată în hainele 
Iluziei? O sumă de Elemente? Dar ce anume să reprezinte 
aceste Elemente raportate la Adevărul Absolut? Dar la 
Adevărul Anoţional şi Noţional? Poate fi unul dintre aceste 
Adevăruri mai Neadevărat decât altele? Nu! Pentru că toate 
celelalte Adevăruri în afară de Adevărul Absolut sunt la fel de 
Neadevărate, pe cât de Adevărate sunt raportate la acesta. Orice 
Adevăr oricât de puţin Neadevăr ar ascunde este un Neadevăr. 
 Toate Adevărurile, în afară de Adevărul Absolut sunt 
Neadevărate chiar dacă aparent diferă între ele , ele nu fac 
altceva decât să întregescă un singur Adevăr: Minciuna! Ea 
este unicul Adevăr determinat de Adevărul Absolut în celelalte 
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Adevăruri, într-un cuvânt Neadevărul. Astfel că de câte ori vor 
apare într-un anume Adevăr îndoiala atunci ne apropiem cu 
aplicaţia noastră de Adevărul Absolut.  
 Neadevărul, Necunoscutul sunt reflectarea Adevărului 
Absolut în celelalte Adevăruri. Necunoscutul nu există decât 
pentru celelalte Adevăruri şi nu pentru Adevărul Absolut. 
Raportat la acest Adevăr toate câte sunt sunt şi câte nu sunt , 
sunt   cunoscute, chiar şi Necunoscutul devine Cunoscut 
întrucât poate fi detectat de către Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută.  
 După cum am afirmat referitor la Cunoaşterea Absolută 
că aceasta este determinată doar o singură dată de către 
Adevărul Absolut, dar pe urmă Cunoaşterea îşi adaugă noi şi 
noi Elemente datorită Absolut Necesarului,determinând o 
Cunoaştere Anoţională,Noţională etc; sau aceste tipuri de 
Cunoaştere nu mai există? 
 Putem folosi termenul de Cunoaştere Anoţională sau de 
Cunoaştere Noţională doar în măsura în care vrem să facem 
distincţie între o Cunoaştere rezultată într-un sistem Noţional 
sau Anoţional, dar acest tip de Cunoaştere nu există raportată 
la Adevărul Absolut fiindcă orice este Cunoscut în afară de 
Cunoaşterea Absolută nu este Adevărat. Atunci Cunoaşterea 
nefiind Adevărată nu este nici Cunoascută.  
 Ceea ce nu este Cunoscută devine Necunoscută deci 
aparţine Necunoscutului, iar adineaori am spus că raportat la 
Adevăraul Absolut nu există Necunoscut întrucât acesta nu 
este altceva decât raportarea Adevărului Absolut în celelalte 
Adevăruri, prin urmare: toate celelalte tipuri de Cunoaştere 
sunt Necunoaşteri!  
 Corect ar fi Necunoaşterea Anoţională sau Noţională, 
dar pentru a simplifica lucrurile chiar dacă folosim 
Cunoaşterea Anoţională sau Noţională se subînţelege că 
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aceasta este Necunoaştere, şi astfel iarăşi ne întoarcem la 
Adevărul Absolut. 
 Nu întâmplător m-am întrebat adineaori ce anume este 
Cunoaşterea întrucât oricât de mult aş încerca să-i dau o 
anumită definiţie , de câte ori simt că mă apropii de aceasta de 
atâtea ori văd cum mă îndepărtez din nou. 
 3)Immanuel Kant spunea, citez: „Fără sensibilitate nu ne-
ar fi dat nici un obiect şi fără intelect nu ar putea fi nici unul 
gândit.Idei(Gedanken)fără conţinut sunt goale, intuiţii fără 
concepte, sunt oarbe. De aceea este deopotrivă necesar să ne 
facem conceptele sensibile (adică să le adăugăm obiectul în 
intuiţie),precum şi de a ne face intuiţiile inteligibile (adică să le 
supunem conceptelor)Aceste două facultăţi sau capacităţi nu-şi 
pot schimba funcţiunile lor. Intelectul nu poate nimic intui,iar 
simţurile nu pot nimic gândi. Numai din faptul că ele se unesc 
poate izvorî cunoaştere”, închei citatul. 
----------------------------------------------------------------------------
3)Immanuel Kant – Critica raţiunii pure.Bucureşti,Editura Ştiinţifică,1969,pag.92 
----------------------------------------------------------------------------
  
 Nimic mai fals voi spune eu, întrucât nu intelectul este cel 
care intuieşte şi nici simţurile cele care gândesc. Gândirea se 
datoreză Cunoaşterii iar intuiţia Conştientizării, iar 
ambele: Factorului Vieţii. 
 Conştientizarea se reflectă în Om sub formă de Intuiţie, 
întrucât Intuiţia nu este Cunoaştere ci o stare de spirit care 
trimisă Factorului Vieţii , se va reîntoarce de la acesta sub 
formă de Cunoaştere pentru a unple conţinutul unei idei, al 
cărei fond a constat cândva în Intuiţie. Intuiţia este Urma iar 
Cunoaşterea Forma în care se va închega Ideea. Cel 
responsabil de transformarea Urmei în Formă şi a Intuiţiei în 
Cunoaştere este Factorul Vieţii. Intuiţia prin Esenţa sa este 
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energie, mai precis o formă de reprezentare a energiei vitale pe 
care o are orice Om. 
  Pornind de la Elemente ale Cunoaşterii Anoţionale, care 
pot fi toată gama care ne survine nouă ca Elemente ale simţirii, 
cum ar fi, începând cu Iubirea şi terminând cu senzaţia de sete, 
frig, oboseală, etc. Trăind într-un sistem Noţional, până şi 
acestui tip de Cunoaştere îi atribuim Noţiunea ca atare dar 
determină o Cunoaştere Noţională. Elemente ale Cunoaşterii 
Noţionale ar fi, începând cu anumite cuvinte din limbaj care să 
nu implice simţirea, cum ar fi conotaţii, anumite abstractizări, 
etc; toate acestea implică Noţiunea ca atare despre un anume 
subiect, care în mod implicit devine Noţional. În schimb din 
punct de vedere al Adevărului Absolut şi al Cunoaşterii 
Absolute nu avem reflectat în cadrul limbajului nostru decât un 
singur Element, şi anume Necunoscutul. Atunci ce anume este 
Cunoaşterea?  
 
     # 5 # 
 
 Adevărul Anoţional este Conştientizarea Ierarhiei care 
se raportează la Cunoaştere iar cel Noţional se defineşte prin  
Conştientizarea Ierarhiei prin Cunoaştere, lucru care nu 
înseamnă nici într-un caz şi nici în celălalt că vre-unul dintre 
aceste Adevăruri s-ar identifica cu Cunoaşterea, chiar dacă 
unul se raportează la aceasta negând-o, departajându-se de 
Cunoaştere, cum este cazul Adevărului Anoţional, sau în 
cazul Adevărului Noţional unde conştientizarea Ierarhiei se 
face prin Cunoaştere nu înseamnă câtuşi de puţin că acceptă 
ca fiind adevărată Cunoaşterea, ci, că se sprijină de aceasta 
pentru a o combate, definind-o ca fiind opusul său! Dar 
Adevărul Absolut? Acest tip de Adevăr este Esenţa ceorlalte 
două. 
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 Spuneam adineaori că Cunoaşterea poate fi o sumă de 
Elemente. Cu toate că noi nu le vom putea cunoaşte 
Niciodată ştim că ele există şi că se află undeva acolo, dar ce 
anume sunt aceste Elemente? Sunt lucruri, fapte sau 
fenomene? Nu, nu sunt nici unele dintre acestea deoarece 
dacă ar fi unul singur dintre acestea noi  NU le-am cunoaşte  
semnificaţia lor! Întrucât orice lucru, fapt sau fenomen 
devine cu adevărat Cunoscut doar dacă  NU se raportează 
la Adevărul Absolut, la Cunoaşterea Absolută, şi NU este 
implicit determinat de acestea. Dacă nu sunt nimic din 
acestea atunci înseamnă că Niciodată nu vom cunoaşte 
semnificaţia lor. 
 Toate aceste Elemente sunt Necunoscutul, în care se 
ascunde Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută, care nu vor 
aparţine nici Cunoaşterii Închise şi nici celei Deschise, 
deoarece nu pot fi sintetizate de către Iluzie. Cu toate acestea şi 
Necunocutul respectiv există acolo undeva şi ar putea deveni în 
orice moment unul dintre reperele cunoscute, trecând astfel pe 
palierul cunoaşterii şi implicit odată cu aceasta pe acela al 
Iluziei. De ce nu o face? Pentru că atunci întreg Echilibrul s-ar 
da peste cap.  
 Prin urmare orice Necunoscut poate fi Cunoscut odată ce 
se alătură Iluziei. 
 Orice este Cunoscut NU este Adevărat, întrucât nu mai 
aparţine Adevărului Absolut, ci se pierde în Cunoaştere. 
 Dacă orice este Cunoscut nu este şi Adevărat , acest fapt 
înseamnă că nici măcar Iluzia Vieţii Omului nu este 
Adevărată chiar privită din punctul de vedere al Iluziei şi 
nimic altceva. 
 Prin urmare Cunoaşterea este umbra Necunoscutului 
Cunoscut de Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută.   
   Cu cât Cunoaşterea va deveni mai proeminentă cu atât 
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Adevărul va deveni mai scăzut, şi invers. 
 Cel mai mare Opus al Cunoaşterii este şi va rămâne de-a 
pururi Adevărul. 
 Cunoaşterea este aceea care determină noi şi noi 
Universuri pe când Adevărul le neagă indiferent că aparţin 
Iluziei Vieţii sau Realităţii. 
 Niciodată nu va fi Realitate Absolută pentru Adevărul 
Absolut întrucât nu se supune şi este Opus Cunoaşterii , precum 
Niciodată nu va fi Iluzie Absolută tocmai pentru aceste motive. 
 Din frământarea Adevărului Absolut cu Cunoaşterea 
Absolută se nasc continuu energiile spirituale ale Gândului Pur, 
sau ale Originii Totului ce ţine de Factorul Creator şi Unic 
Întâmplător,în lumile Coeficientului Logic 2. 
 Când Factorul Creator şi Unic Întâmplător Contemplă 
Gândul Pur , efluviile acestei Contemplări naşte Cunoaşterea 
Închisă,   prin Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută, 
curgând pe urmă în Universul Primordial Structural.  
 În schimb Cunoaşterea Închisă va deveni cunoscută 
Omului abia atunci când va intra sub incidenţa Cunoaşterii 
Deschise, pentru a putea fi reperată. 
  Atunci când Factorul Creator şi Unic Întâmplător 
Contemplă Persoana efluviile acestei Contemplări curg spre 
structurile existente ale Universului Primordial Structural sau  
Î-L creează pe acesta dacă lucrarea divină nu este finalizată. 
 Cele mai importante principii ale Coaxiologiei şi implicit 
ale Coaxialismului , sunt cele care se bazează pe Opuşi şi 
Echilibre!Cunoaşterea este Opusă Adevărului întrucât orice 
Cunoaştere se bazează pe principiul posibilităţii ca un anume 
proces sau fenomen poate  să fie adevărat sau nu,ceea ce 
Adevărul nu acceptă Niciodată jumătăţi de măsură întrucât un 
proces sau fenomen ori este adevărat ori NU! 
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# 6 # 
 

 La nivelul Cunoaşterii Absolute orice proces sau fenomen 
devine cu siguranţă adevărat dacă întruneşte anumite condiţii, 
pe când Adevărul Absolut nu poate fi condiţionat! 
 Astfel din Originea Zero care este Gândul Pur pornesc 
cele două contrarii din acesta ,”plus unu”, şi „minus unu” iar de 
aici întreaga scală a numerologiei.  
 Deci, Persoana în calitate de negativ al Gândului Pur , de 
Formă al Urmei acestuia , dar posesoarea unei infinităţi minus 
Una de opusuri, a trebuit să determine şi Opusurile necesare 
Gândului Pur , ce nu are decât doi Opuşi, Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută. Pentru aceasta s-a născut Iluzia, ca  
Unic Opus al Adevărului Absolut şi Cunoaşterii Absolute. 
Gândul Pur şi Persoana sunt Elemente de Echilibru al 
Factorului Creator şi Unic Întâmplător, cel care a născut 
simetria în toate lumile acestuia, indiferent dacă simetria este 
alcătuită din două, un miliard  sau o infinitate minus Una de 
Opusuri. 
 La baza acestui principiu stă şi evoluţia particulelor 
elementare care sunt de fapt cuante de energie spirituală văzute 
astfel prin prisma Iluziei Vieţii din Universele Existenţei . 
 Odată determinat Gândul Pur, în Forma acestuia a apărut 
Persoana , care a lăsat o Urmă în Forma căreia s-au născut  o 
infinitate minus Una de Personalizări, una dintre acestea fiind 
Existenţa! Suma tuturor acestor Personalizări odată create au 
format Noţiunea. 
 Fiecare Personalizare a Persoanei este o Conştientizare în 
parte la fel ca şi Persoana,doar că Persoana este Întregul acestor 
Conştientizări iar infinitatea minus Una de 
Personalizări,Structura acestui întreg. 
 Toată această pleiadă de Conştientizări au determinat 
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Noţiunea, prin raportarea acestora doar pentru o singură 
dată la Gândul Pur al Factorului Creator, care este un 
Element Oglindă, deci un Element capabil să transforme 
Conştientizarea în Cunoaştere.Prima Cunoaştere care le-a 
survenit Personalizărilor şi Persoanei a fost aceea de 
Noţiune. Noţiunea este reprezentată de Cunoaşterea Închisă 
a Factorului Nostru Creator şi, se defineşte prin aceasta. 
 Noţiunea este responsabilă şi de delimitarea şi 
raportarea acestui tip de Cunoaştere care este Cunoaşterea 
Închisă la Cunoaşterea Deschisă. 
 Fiecare Personalizare are o Noţiune a sa în sine, de 
exemplu,Personalizarea noastră are drept noţiune:Existenţa. 
 Atunci când Persoana a născut propriile sale Personalizări 
acestea, odată cu  apariţia lor au avut fiecare parte de o astfel de 
noţiune, odată reflectate în Noţiune. 
 Noţiunea ca sumum al acestei infinităţi de Personalizări 
nu este nimic altceva decât Oglinda în care se reflectă toate 
acestea ca întreg, rezultând Cunoaşterea. 
 De ce nu Conştientizarea? Deoarece Conştientizarea este  
un sumum de Elemente care pot fi cunoascute doar dacă sunt 
reflectate în Oglinda Noţiunii. 
 Din Cunoaşterea Închisă face parte fiecare noţiune pe 
care o posedă fiecare Personalizare a Persoanei. 
 Odată apărută Personalizarea Existenţei care a devenit 
conştientă de sine după ce s-a reflectat în Noţiune pentru a se 
putea raporta pe sine altor Personalizări, prima s-a determinare 
a fost Existenţa, a doua Fiinţa, a treia Factorul Vieţii, etc.A 
doua determinare şi anume Fiinţa este propria reflectare a 
Existenţei în Oglinda Noţiunii, deci a Cunoaşterii, şi nu în 
ultimă speţă a Cunoaşterii Universale. De aceea Fiinţa 
primeşte caracteristicile Existenţei, excelând prin atribuirea 
Existenţei actului de Conştientizare. În schimb la a treia 
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reflectare a Existenţei în Noţiune când s-a determinat 
Factorul Vieţii, acesta a primit caracteristici de 
transformare a conştientizarii în cunoaştere , într-un 
cuvânt , de simţire, de suflare.  Astfel  a apărut Viaţa. 
 Se poate vedea că de la nivelul Personalizărilor atât 
Existenţa cât şi celelalte Personalizări îşi clădesc fiecare în 
parte propriile lor structuri . 
 Întrebarea care se pune este de ce a creat Fiinţa şi nu 
Fcatorul Vieţii de exemplu? 
 Deoarece Fiinţa nu este altceva decât rezultatul reflectării 
Existenţei în Noţiune. 
 Fiecare Personalizare devine conştientă de sine abia 
când se raportează la toate celelalte Personalizări, 
oglindindu-se în Noţiune, iar rezultatul reflectării în aceasta 
determină Conştientizarea Personalizării.Conştientizarea 
Personalizării noastre este Existenţa. 
 Înainte de a se reflecta în Noţiune fiecare Personalizare a 
Persoanei reprezintă doar un Element din infinitatea de 
Elemente ale Cunoaşterii Închise. 
 Noţiunea este direct răspunzătoare de orice formă de 
Cunoaştere la orice nivel structural atât în cadrul 
Universelor Personalizării Existenţei cât şi al tuturor 
celorlalte Personalizări. Prin Noţiune se transferă 
Cunoaşterea către toate celelalte sfere  care şi-au trimis 
actele lor de Conştientizare din nou Noţiunii. Aceasta le 
reflectă înapoi sub formă de Cunoaştere. 
 Existenţa este actul de Conştientizare al Personalizării 
noastre, care reflectat în Noţiune determină Cunoaşterea 
acestei Conştientizări, deci Fiinţa. Astfel Fiinţa devine 
prima Cunoaştere a Existenţei. 
 Dar  tocmai fiindcă este prima Cunoaştere a Existenţei 
această Cunoaştere este de fapt Cunoaşterea 
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Conştientizării. Lucru care-i va imprima Fiinţei calitatea de 
Element Oglindit şi nicidecum de Element Oglindă, cum 
este Noţiunea. 
 Odată Cunoscută Fiinţa de către Existenţă, Existenţa  
se va reflecta din nou În Noţiune cu propria sa 
Conştientizare,iar noul rezultat va fi Factorul Vieţii. 
 Cea de-a doua Conştientizare a Existenţei va fi diferită 
de prima întrucât va avea şi încărcătura predecesoare a 
Fiinţei,şi în loc să fie, Cunoaşterea Conştientizării , va 
deveni Cunoaşterea Actului de Cunoaştere,ceea ce-i va 
impregna Factorului Vieţii calitatea de Element Oglindă. 
 Factorul Vieţii devenind Element Oglindă, va fi la fel 
ca şi Noţiunea , apt pentru a primi actele de Conştientizare 
ale altor Elemente şi a le transforma în Cunoaştere. 
  

# 7 # 
 
 Acest Factorul indică că Fiinţa are chipul Existenţei 
reflectat în sine, iar prin Fiinţă Existenţa poate fiinţa. 
 Prin Fiinţare se înţelege Existenţa Fiinţei, a unui întreg 
care posedă anumite dimensiuni. 
 Fiinţa este direct răspunzătoare de absolut toate 
dimensiunile care se reflectă din Existenţă,prin propria sa 
reflectare la aceasta, dar NU este responsabilă de Viaţă, care se 
datorează Factorului Vieţii. 
 Prima reflectare a Personalizării noastre în Noţiune a 
determinat Existenţa. 
 Prima reflectare a Existenţei în Noţiune a determinat 
Fiinţa.. 
 Fiinţa este şi posesoarea caracteristicii de a da 
dimensionalitate Existenţei prin Cunoaşterea Actului de 
Conştientizare,datorat reflectării Existenţei în Noţiune. 
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 Actul prin care Fiinţa dă dimensionalitate Existenţei 
prin reflectarea acesteia în elementul Oglindă,care este 
Factorul Vieţii se numeşte Fiinţare,dar Fiinţa mai poate da 
dimensionalitate prin reflectarea sa şi în alte Elemente 
Oglindă.Şi de data aceasta rezultatul va fi tot fiinţarea. 
 Orice Dimensiune care ne este nouă cunoscută este 
rezultatul fiinţării dat prin reflectarea Fiinţei care ne-a 
dimensionalizat cândva Amprenta în Factorul Vieţii. 
 Spaţiul şi Timpul lumii nosatre se datorează Fiinţei 
care pentru o lume a Coeficientului Logic 2, va avea două 
reflectări majore în Factorul Vieţii determinând Spaţiul şi 
Timpul,pentru Lumea noastră,iar restul reflectărilor 
Fiinţei în Factorul Vieţii care sunt difuzate şi Cunoaşterii 
noastre,vor fi dimensionalizările din ce în ce mai inferioare 
din punct de vedere Ierarhic. 
 Spaţiul şi Timpul sunt două fiinţări.Atât Spaţiul cât şi 
Timpul pot să fie Oameni sau orice altceva în alte lumi dacă 
Amprenta lor se reflectă în Fiinţă şi Factorul Vieţii,pentru 
aceste lumi cum se reflectă Amprentele Oamenilor pentru 
această lume.Fiecare Dimensiune cunoscută sau 
necunoscută nouă dată de Fiinţă prin procesul de Fiinţare 
se datorează reflectării în Fiinţă a unei anumite Amprente. 
 Chiar şi Existenţa ,Fiinţa,Factorul Vieţii,alte 
Personalizări,Persoana,Gândul Pur,Adevărurile 
Absolut,Anoţional şi Noţional,Noţiunea,Elementele 
Cunoaşterilor,fiecare Stare de Fapt, Matricea 
Noastră,absolut orice are propria sa Amprentă,lăsată de 
propriul său tipar. 
 Oricât de imposibil ar părea dar  dacă Ierarhia 
acceptă o anumită ordonare a elementelor,Amprentele 
acestor Elemente Nu se supun nici unei Ierarhii. 
 Toate Amprentele sunt egale.Chiar şi Amprenta celui 
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mai nenorocit Om este la fel de egală cu Amprenta 
Timpului sau cu Amprenta Matricii Noastre,întrucât la 
nivelul Amprentelor nu există Ierarhizare,fiind supuse 
Ierarhiei doar incidenţele care rezultă din reflectarea 
acestor Amprente în anumite Elemente de Prim Ordin, cum 
ar fi Existenţa,Fiinţa,Factorul Vieţii , care pot fi până la un 
Infinit minus Unu de astfel de Elemente. 
 De ce noi în această lume, suntem Oameni iar o altă 
Amprentă cum este aceea a Timpului este Timp,deci o 
anumită Dimensiune? 
 Mai mult decât atât,de ce oare noi primim Elementele 
Cunoaşterii Deschise care au fiecare Amprenta lor în 
calitate de Destin,Întâmplare sau Necunoscut,iar pe baza 
lor se pot reflecta Elementele Cunoaşterii Închise pentru a 
ne deveni nouă Cunoscute? 
 De ce Amprentele noastre nu sunt Destin,Întâmplare 
sau Necunoscut? 
 În primul rând Amprentele noastre pot deveni atât 
Destin,cât şi Întâmplare dar şi Necunoscut,întrucât 
Elementele Stării de Fapt ale Cunoaşterii Deschise,fac parte 
din Originea noastră,mai mult decât atât dacă aplicăm 
principiul creaţional Unu se raportează la infinitatea din 
care se scade,rezultatul va fi raportarea la acest Unu,astfel 
Toate sunt Unu şi Unu sunt Toate.Amprenta Destinului sau 
acele ale Întâmplării sau Necunoscutului,se regăsesc în 
Amprenta fiecărui Om,întrucât sunt Cunoaştere iar Omul 
prin quintesenţa sa este Cunoaştere,Gând,Vis sau Iluzie şi 
nimic mai mult. 
 Faptul că Destinul,Întâmplarea şi Necunoscutul din 
noi se reflectă în Oglinzi (Fiinţa şi Factorul Vieţii)ca fiind 
astfel iar totul ce devine Cunoscut se raportează la acestea 
denotă calitatea pe care o dau Oglinzile acestei reflectări,şi 
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mai mult decât atât sunt o infinitate minus Unu de Oglinzi. 
 Fiecare Oglindă se reflectă la rândul său în toată 
această infinitate,iar Amprenta unui Gând chiar dacă se 
reflectă doar într-o singură Oglindă ea este interpretată de 
către întreaga infinitate minus Unu de Oglinzi,iar rezultatul 
dat doar de către Oglinda în care s-a reflectat Amprenta. 
 Acest fapt duce la explicarea lucrului de ce anume 
Timpul este Timp şi nu Om!Totul se datorează incidenţei 
sub care s-a reflectat Amprenta Timpului,în Fiinţă. 
 Această reflectare creează o anumită incidenţă cu 
Lumea noastră unde Timpul devine o Dimensiune. 
 Absolut orice Element al Cunoaşterii, devine Element 
al Cunoaşterii doar atunci când acesta este datorat unei 
Amprente.Determinat de către o Amprentă,altfel elementul 
Cunoaşterii Închise sau Deschise ar deveni un Element gol 
de către Cunoaşterea însăşi. 
 
 Amprenta este aceea care esenţializează elementul 
Cunoscut,fără Amprentă elementul nu poate fi Cunoscut ,el 
se află doar sub formă de Înţeles,de Urmă care-şi aşteaptă 
Amprenta pentru a primi Forma.Orice Amprentă este 
binevenită într-o anumită Urmă,primind Forma Urmei 
respective .Dacă Forma Urmei respective este Timp sau 
Spaţiu pentru Lumea noastră,atunci Cunoaşterea va fi 
rezultată de Factorul Vieţii către Om ca Dimensiune 
temporară sau spaţială. 
   
 De ce anume a căzut Amprenta Timpului sub o astfel 
de incidenţă cu Lumea noastră încât să ne devină nouă 
Dimensiune şi încă cea mai importantă alături de Spaţiu? 
 După cum am mai spus depinde de Urma în care s-a 
format Amprenta,de incidenţa pe care o are aceasta cu 
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Lumea nostră,dar cu alte lumi ca aparţin altor Coeficienţi 
Logici sau altor Nivele de Conştientizare,Timpul poate fi 
receptat ca Om sau ca orice altceva,la fel şi Spaţiul,precum 
Omul poate fi receptat ca orice altceva decât Om! 
 De ce incidenţa cu Lumea noastră face ca Amprenta 
Omului să primescă Conţinutul de Om şi nu de Timp? 
 Orice Cunoaştere dacă nu ar fi umplută cu o anumită 
Amprentă,ar fi o Cunoaştere goală,fără conţinut.Amprenta 
este conţinutul Cunoaşterii.Odată ce sunt o infinitate minus 
Unu de Urme, fiecărei astfel de Urmă îi corespunde un 
anumit Înţeles atunci când aceasta este „umplută” cu o 
anumită Amprentă.Acest Înţeles care-i corespunde unei 
anumite Urme diferă de la un Element la altul în funcţie de 
caracteristicile,priorităţile şi proprietăţile acelui 
Element.Luată în ansamblul ei şi Lumea noastră la rândul 
său este un întreg,deci un Element care are o anumită 
structură.Acest întreg care este Lumea noastră aparţine 
Coeficientului Logic 2,deoarece Lumea devine 
Conştientizată şi Cunoscută de către noi pe baza acestui 
Coeficient Logic.Chiar dacă tot această lume ar fi 
cunoscută pe baza altui Coeficient Logic decât 2, de către 
alte fiinţe, având o cu totul altă reprezentare ,acea lume,cu 
acea reprezentare nu ar mai fi Lumea noastră ci o cu totul 
altă lume,chiar dacă la baza reflectării în Coeficientele 
Logice diferite ar sta unul şi acelaşi Element. Acest lucru 
înseamnă că unul şi acelaşi Element poate aparţine mai 
multor lumi în acelaşi timp, deci, simultan. Cum sunt o 
infinitate minus Unu de Coeficienţi Logici acelaşi Element 
poate aparţine unei infinităţi minus Unu de lumi,unde în 
fiecare lume este altceva.Acum să revenim la întrebarea de 
adineaori de ce anume Amprenta Omului face ca să 
primescă Noţiunea de Om şi nu de Timp în Lumea nosatră 
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părecum a Timpului de Dimensiune? 
 Răspunsul de această dată este mult mai simplu. Omul 
este Om doar pentru reflectarea lumii ca Element prin 
prisma Coeficientului Logic 2 , iar Timpul Dimensiune. 
Coeficientul Logic va determina şi numărul de dimensiuni 
ale unei lumi. Coeficientul Logic 2 , va avea două 
dimensiuni, cinci , va avea cinci dimensiuni, ş.a.m.d. În 
Lumea privită din perspectiva elementului său sunt o 
infinitate minus Una de dimensiuni, dar privită prin 
perspectiva Coeficientului Logic, numărul de dimensiuni va 
fi egal cu numărul Coeficientului Logic. Dacă raportat la 
Coeficientul Logic 2 o anumită Amprentă „umple” 
conţinutul Urmei cu Forma Cunoaşterii unei dimensiuni 
temporare, iar o altă Amprentă „umple” conţinutul Urmei 
cu Forma unei dimensiuni spaţiale, înseamnă că pentru 
infinitatea de Coeficienţi Logici acele Amprente vor umple 
conţinutul Urmei cu Forma unui Infinit de posibile 
înţelesuri. La fel este şi în cazul Omului, care în alte lumi 
poate fi perceput ca fiind Dimensiune cum ar fi Spaţiu, 
Timp, sau forţe, cum ar fi gravitaţie, etc; totul fiind în 
funcţie de cum anume este percepută Lumea – Element de 
către infinitatea Coeficienţilor Logici sau ale Nivelelor 
Logice. 
 O altă întrebare tulburătoare este dacă Lumea – 
Element este o lume singulară sau sunt o infinitate de lumi 
Element? 
 Dacă ar fi o infinitate de lumi – Element, atunci atunci 
ar fi o infinitate de substraturi,astfel fiecărui Coeficient 
Logic i-ar surveni o anume lume -Element, care la rândul ei 
ar fi reflectată de către restul din infinitatea Coeficienţilor 
Logici.Acest fapt ar duce la o reprezentare cel puţin bizară 
şi anume la faptul că Lumea -Element este o lume total 
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virtuală pentru tot restul de alţi Coeficienţi Logici în afară 
de cel căruia îi aparţine Lumea – Element.Fapt universal 
valabil pentru fiecare Coeficient Logic în parte.Astfel avem 
o infinitate de lumi – Element ,iar fiecărei astfel de lumi în 
parte, îi aparţine câte o infinitate de lumi virtuale ca 
rezultat al reflectării acestei lumi – Element de către 
Coeficienţii Logici.Această structură ne duce exact de unde 
am plecat şi anume dacă fiecărui Coeficient Logic îi 
aparţine o lume - Element a sa , atunci o infinitate de 
Coeficienţi Logici va avea o infinitate de lumi – Element ale 
lor, deci o lume – Element într-o infinitate de 
ipostaze.Astfel este doar o lume – Element care are o 
infinitate de ipostaze.Ceea ce Cunoaşte Omul este o 
ipostază a lumii – Element. Practic există doar o lume – 
Element, în consecinţă un singur Element dar care este 
Conştientizat şi Cunoscut într-o infinitate minus Una de 
ipostaze. 
 Atunci, Elementele Cunoaşterii Deschise sau 
Închise,ale altor şi altor reprezentări pe care le-am numit 
nu o dată Elemente, ce anume sunt dacă în realitate nu este 
decât un singur Element într-o infinitate de ipostaze, unde 
fiecare ipostază se datorează canalului prin care este 
perceput pentru ca acesta să devină Cunoscut? 
 Tot ceea ce am denumit ca fiind Elemente ale 
Cunoaşterii Deschise sau Închise, nu sunt altceva decât 
nişte repere lipsite de orice importanţă dacă Urma lor nu 
este „Umplută” cu Conţinutul Formei unei Amprente.Abia 
în acest moment elementul devine plauzibil.Fiecare Matrice 
are Amprenta sa precum Amprenta Originară constă în 
Periodic,Asemantic şi Semantic, şi anume în reflectarea 
Periodicului de către Oglinda Semantică.Rezultatul 
reflectării Periodicului în Oglinda Semantică care este 
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Infinitul a determinat prima Amprentă sau Amprenta 
Originară.Aceasta se regăseşte în toate Amprentele care i se 
vor succeda pe parcurs.Despre partea Semantică a 
Coaxiologiei voi discuta la momentul potrivit.Amprenta va 
fi întotdeauna Forma care va umple conţinutul 
Urmei.Unica Amprentă pe care o putem Cunoaşte cu 
adevărat în Lumea noastră şi nu în Lumea – Element, este 
Instinctul. Acesta este cu adevărat Amprenta care umple 
Urma Matricei – Scop, cu Forma  sa .Matricea – Scop este o 
altă Amprentă, precum toate celelalte Elemente sunt alte şi 
alte Amprente – Element.Astfel există o lume – Element şi o 
infinitate de Amprente -Element. Factorul Primordial, 
Factorii Creatori, Persoana, Personalizările, Noţiunea, 
Noţiunile, toate Elementele Cunoaşterii Deschise şi ale 
Cunoaşterii Închise sunt Amprente – Element, deoarece 
sunt succesoarele Amprentei Originare care este Primul 
Eveniment, prin reflectarea Periodicului în Oglinda 
Semantică. Odată ce Amprenta are caracteristică şi de 
Eveniment, aceste lucru înseamnă că orice Cunoaştere are 
şi încărcătura de Eveniment. Atunci cum anume se 
„umple” cu o anume Amprentă un anumit Element al 
Cunoaşterii Deschise sau Închise pentru ca acesta să devină 
Cunoscut?De ce nu ar deveni Cunoscut fără ca să se mai 
„umple” cu această Amprentă?Ce este înainte de 
„umplere” acest Element al unei sau altei Cunoaşteri? 
 Înainte de „umplere” este o Urmă lăsată de 
determinant fără un anumit conţinut.La originea 
determinărilor se află Amprenta Originară despre care am 
discutat adineaori.Să luăm Instinctul.Acesta nu este Instinct 
dacă Urma Matricei – Scop nu este „umplută” cu Forma 
acestuia.Cine anume „umple” această Urmă? 
 Răspunsul este:Oglinda SEMANTICĂ CARE ESTE 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   143

INFINITUL PRIN PERIODICUL CARE SE REFLECTĂ 
NECONTENIT ÎN EA! 
 După cum am mai spus prima reflectare a Existenţei 
în Noţiune a determinat Fiinţa. 
  A doua reflectare a Existenţei în Noţiune a determinat 
Factorul Vieţii,care este Oglinda în care se oglindeşte  
Fiinţa pentru a da dimensionalitate Existenţei Omului. 
 Fiinţa se poate Oglindi şi în Noţiune pentru a da 
dimensionalitate acesteia dar mai ales Existenţei, şi odată 
cu această  reflectare va da dimensionalitate şi fiinţare 
acestora.Fiinţarea nu se produce prin Oglindirea Fiinţei 
doar în Factorul Vieţii,ci prin Oglindirea Fiinţei în orice 
altă Oglindă posibilă.Tot ce pot spune este că atunci când 
Fiinţa se Oglindeşte în Factorul Vieţii iar această Oglindire 
este percepută de către Om, în Lumea Coeficientului Logic 
2 ,întreaga Oglindire a fiinţei se rezumă la Fiinţarea celor 
două dimensiuni,Spaţiul şi Timpul,în spectrul cărora se  
difuzează întreaga dimensionalitate din Cunoaşterea 
Omului. 
 Odată dimensiunile conştientizate, acestea se vor reflecta 
iarăşi la fondul uriaş de Elemente ce aparţine Cunoaşterii 
Închise ale Marelui Creator, şi care sunt reflectate în 
permanenţă de Noţiune către Fiinţă, Factorul Vieţii, şi toate 
celelalte Elemente de Prim Ordin. 
  Imediat după ce au fost create Fiinţa, Factorul Vieţii şi 
toate celelalte Elemente de Prim Ordin acestea au început să se 
reflecte între ele , rezultând Elemente de ordin, secund , terţ, 
etc.până la un ordin de nivel Infinit minus Unu. În 
anumiteastfel de ordine se află şi viaţa noastră, cea de zi cu zi. 
Chiar dacă Amprenta Omului este rezultatul unei reflectări a 
Factorului Vieţii în Fiinţă şi invers, între aceste două pot avea 
loc o infinitate minus Una de reflectări, iarăşi, la rândul lor, 
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astfel aceasta înseamnă că Amprenta omului poate fi 
determinată cu o diferenţă de ordin de miliarde şi miliarde de 
ori faţă de ordinul Amprentei. 
 Toate acestea se datorează faptului, că Amprenta 
respectivă odată ce a fost creată ea a lăsat la rândul ei o altă şi o 
altă Amprentă, care s-a multiplicat, într-un număr impresionant, 
fiind la un ordin imens de reflectări de Amprentă în Amprentă 
până s-a ajuns la noi.Ceea ce pot să afirm este că originea 
Amprentei noastre Umane cât şi a plantelor,animalelor şi altor 
forme de viaţă, inclusiv în siliciu, a diferitelor bacterii, se află 
în reflectările Factorului Vieţii în Fiinţă ,şi invers. 
 Se ştie că Omul este o Fiinţă care vieţuieşte deci trăieşte, 
într-un Coeficient Logic 2, deci al logicii bivalente, de tip bine-
rău,etc. 
 Mintea Omului nu va putea accepta mai mult de două 
dimensiuni ca fiind conştientizate de către aceasta.Spaţiul şi 
Timpul. 
 Omul nu poate conştientiza şi alte dimensiuni şi de 
aceasta are Iluzia Vieţii că trăieşte în spaţio-temporalitate. 
 În realitate Omul trăieşte în tridimensionalitate şi 
alături de cele două dimensiuni pe care Omul le poate 
conştientiza ar mai trebui să fie şi cea de-a treia despre care 
am mai spus că este Dimensiunea Vieţii. 
 Revenind la Existenţă, Fiinţă şi Factorul Vieţii, acestea 
odată formate se vor reflecta unele în altele şi chiar mai mult 
fiecare va putea deveni atât Existenţă cât şi Fiinţă cât şi 
Factorul al Vieţii faţă de cealaltă. 
 Toate acestea formează Triada, sau Triunghiul Profan. 
 Adineaori am spus că Lumea bivalentă a Omului îi 
permite să cunoască doar două dimensiuni, şi eventual să o 
bănuie pe a treia , trăind în tridimensionalitate. 
 Acest lucru înseamnă că Triada este reală doar pentru 
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Iluzia Vieţii pe care o are Omul că pe lângă acestea trei ar mai 
putea fi şi alte Elemente care să nominalizeze alte şi alte 
reflectări în Noţiune, dar care Omului îi vor rămâne mereu 
necunoscute şi asta nu pentru că ar aparţine Cunoaşterii 
Deschise , ci pentru că minţii Omului ce aparţine Coeficientului 
Logic 2 îi este imposibil să discearnă şi un alt mod de operare, 
mai mult decât atât, Elementele în sine care compun Omul sunt 
Existenţa , Fiinţa şi Viaţa. 
 Aceste trei nu sunt opuse una alteia, ci între ele există o 
relaţie de interdependenţă prin reflectarea uneia în cealaltă. 
 Odată apărută Triada, Elementele sale se vor reflecta între 
ele, Fiinţa luând locul Noţiunii, în ea oglindindu-se toate 
Amprentele lăsate de Gânduri, care sunt un rezultat al 
Factorului Vieţii ce determină viaţa conştientă. 
 Toate acestea se vor reflecta între ele doar raportate la 
Om şi nu la alte şi alte reprezentări unde va necesita şi o 
reflectare la Noţiune pentru a mări numărul elementelor care 
compun Triada, numele ei devenind astfel nefolositor, odată ce 
nu vor mai fi doar trei Elemente. 
 În schimb pentru Om , Triada va rămâne eternă , fiind 
unica care-l reprezintă. 
 Acest fapt duce la un rezultat uluitor, şi anume la 
extraordianara lucrare a Marelui Creator şi anume, dacă ne 
gândim la complexitatea lumii vii ne cutremurăm . 
 Pentru a ne face o imagine de ansamblu a acestei 
complexităţi ar trebui să ne imaginăm doar lumile ce aparţine 
Coeficienţilor Logici de la 1 la Infinit minus Unu, noi aflându-
ne în poziţia 2, prin logica bivalentă. 
 Alături de aceste lumi ale Coeficienţilor Logici mai sunt 
şi lumile, Antilogicului cu Nivele ale Antilogicului de la 1 la 
Infinit minus Unu, pe urmă ar veni lumile Virtualului ş.a.m.d., 
această scală tinzând şi ea la Infinit. 
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 Ei bine , toată această scală nu este nimic faţă de ce 
anume poate să urmeze,întrucât scala respectivă a fost alcătuită 
doar din Elementele Triadei, dar dacă la aceasta mai apare un 
alt Element ca rezultat al reflectării în Noţiune?  
 Dacă alături de al patrulea mai apare al cincilea, al 
sutălea, al miliardulea până la Infinit? Unde se mai află Omul? 
 

# 8 # 
 
 Poate că acum putem să punem întrebarea ce anume este 
Omul? 
 Această fărâmă de Iluzie ce se crede praf şi stâncă? 
 Această fărâmă născută străină de el însuşi! 
 De ce străină? Omul nu avea ce să caute într-o lume 
tridimensională cu o logică bivalentă şi cu conştientizarea a 
doar două dimensiuni. 
 Străinul din Om constă în faptul că tocmai propria 
Dimensiune a Vieţii, cea care-i dă Omului suflarea, nu îi este 
dat să o vadă, sau să o conştientizeze prin propria sa experienţă. 
 Atunci când alergăm pe o porţiune de drum ştim ce 
distanţă am parcurs şi în cât timp, dar nu vom şti Niciodată câtă 
viaţă am parcurs şi câtă vom mai avea de parcurs sau o astfel de 
întrebare ar trebui pusă oricum altcumva, întrucât până şi 
expresia câtă mai e de parcurs denotă o subjugare conştientizată 
la spaţio-temporalitate, faţă de care Omul îşi ancorează fiecare 
acţiune a sa. 
 Străinul din Om este răspunzător de suferinţa îndurată de 
acesta în timpul vremelnicei sale vieţi. Străinului acesta i se 
datorează toate războaiele, şi conflictele sociale care au loc în 
orice scietate umană. La originea lui se află Păcatul Originar. 
 Să fie Omul o greşeală a creaţiei Factorului, un accident? 
Nu, în nici un caz, nimic nu este Întâmplător, nici Destinul 
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Omului. 
 Atunci ar trebui să revenim la Scop şi Ierarhie. Să fie 
Omul un experiment al Scopului sau un servant al Ierarhiei prin 
propria sa apariţie, încă din faza de Amprentă a Existenţei care 
s-a reflectat în Fiinţă? Omul prin excelenţă nu îşi cunoaşte 
Scopul pentru care a fost creat şi mai mult decât atât Omul  are 
Iluzia că poate concepe Lumea ca Scop şi ca Mijloc, de aceea  
sunt de acord doar parţial cu 4)Arthur Schopenhauer care-i 
atribuie intelectului acest lucru, afirmând că,citez: 
  „Faptul că nu putem altfel să concepem Lumea fie ca 
Scop fie ca Mijloc este o urmare a configuraţiei intelectului 
nostru.În primul caz ar însemna că Existenţa ei (a lumii) este 
legitimă prin Esenţa ei, deci ar fi în mod hotărât preferabilă 
inexistenţa ei.Numai înţelegerea faptului că ea nu este decât 
locul unde se chinuie fiinţe în suferinţă şi muribunde face ca 
această idee să nu reziste .Pe de altă parte infinitatea de timp 
deja scurs ,datorită căruia orice Scop care urma să fie atins ar fi 
trebuit să fie atins demult ,nu ne permite să o concepem ca 
MIJLOC.De aici reiese că aplicarea premisei naturale a 
intelectului nostru asupra totalităţii lucrurilor sau lumii trebuie 
să fie una TRANSCENDENTĂ ,adică una valabilă ÎN lume ,nu 
Despre lume ;ceea ce se explică prin faptul că ea izvorăşte din 
natura unui intelect ,care,după cum am arătat,a luat fiinţă pentru 
a sluji unei voinţe individuale ,adică pentru a dobândi obiectele 
acesteia ,şi de aceea este alcătuit exclusiv pentru Scopuri şi 
Mijloace ,necunoscând şi neînţelegând nimic altceva.”închei 
citatul. 
---------------------------------------------------------------------------- 
4)Uber Philosophie und Ihre Methode , Parerga und Paralipomena, vol.II.,Kleine 
philosophische Schriften,F.A.Brockhaus,Leipzig 1916,din Arthur Schopenhauer – 
Scrieri despre filosofie şi religie,editura Humanitas,1995,Bucureşti,pag.94 
----------------------------------------------------------------------------
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 Dacă Omul datorită intelectului  său ar concepe Lumea fie 
ca Scop , fie ca Mijloc, atunci ar cunoaşte cu siguranţă sensul 
noţinii de Scop . Intelectul uman nu este capabil să acceadă la a 
cunoaşte Noţiunea de Scop, întrucât această noţiune, vine ca o 
reflectare a Scopului drept Cauză prin Instinct, care este prima 
Stare de Fapt, iar Omul are doar Iluzia că trăieşte un Scop în 
sine datorită Instinctului propriei sale existenţe care nu este 
departajat de Iluzia Vieţii, devenind parte din aceasta. Mai mult 
decât atât , fiecare propoziţie a logicii umane se raportează la 
un Adevăr, chiar dacă parţial , întrucât Omului nu-i este dat să 
cunoască Adevărul Absolut. 
 Scopul a fiinţat cu mult înaintea Adevărului Absolut, fiind 
Prezent încă de la nivelul Matricei, ca apoi să se infiltreze prin 
Starea de Fapt în Creaţie. Odată ce Scopul este dinaintea 
Adevărului, înseamnă că acesta nu fiinţează în funcţie de 
Adevăr, decât înfăşurat în mantia Instinctului care va determina 
Adevărul prin EUL Factorului Primordial, şi odată cu acesta şi 
Cunoaşterea Absolută determinând Gândul Originar. Atunci 
mai poate Omul afla ce este Scopul? Cu siguranţă că nu.  
 Omul nu poate fi o greşeală a Creaţiei Marelui Creator 
întrucât acesta Nu poate greşi întrucât se raportează la Absolut! 
  Tot ceea ce se raportează la Absolut primeşte sine qua 
non , valorile fundamentale ale Absolutului, indiferent că este 
Adevărul Absolut sau Cunoaşterea Absolută, şi astfel nu poate 
interveni greşeala care are prin Esenţa ei are relevanţă de 
fatalitate, destructibilitate şi negativitate, opusă binelui, chiar 
dacă binele este poate unul dintre cele mai mari rele, chiar şi în 
acest caz. Astfel Factorul nu greşeşte iar prin urmare nu poate fi 
preferabilă inexistenţa lumii faţă de Existenţa acesteia, din 
punct de vedere al intelectului uman, cum afirma 
Schopenhauer, pentru că Omul nu a fost lăsat în această lume 
pentru a o distruge.  



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   149

 Orice Element va fi Conştientizat ca având o  infinitate 
minus Una de opuşi. Acel Opus care se va scădea din infinitate 
fiind Factorul Creator. 
 Conştientizarea se defineşte ca fiind reflectarea unui 
Element într-un alt Element care poartă rolul de Oglindă. 
Însă rezultatul reflectării elementului în Oglindă poartă 
denumirea de Cunoaştere. 
 Elementul se defineşte ca fiind o noţiune despre 
„ceva”, chiar şi despre aria Anoţionalului deci de dinainte 
de a fi Noţionalul, respectiv Persoana, Personalizările şi 
Oglinda acestora Noţiunea. 
  Adevărul Absolut este Destinaţia Scopului Matricei 
prin Instinct, că ar fi primul Scop al Ierarhiei care stă la 
baza Totului iar Instinctul prima treaptă a Ierarhiei care 
stă la baza Totului. 
 Oare în acest Tot nu se află şi Matricea care a 
determinat Instinctul prin prima Sa Stare de Fapt, iar această 
Matrice avea un anume Scop cum Scopul o anume Matrice, 
devenind Matrice Scop. Cum putea fi acela primul Scop? 
 Când m-am referit la primul Scop şi implicit odată cu 
acesta la Adevărul Absolut am făcut-o pentru a explica faptul 
că Adevărul Absolut este primul Scop al Ierarhiei, că acel Tot 
este de fapt Ierarhia, că Matricea cu calităţile sale de Scop, 
Dezordine şi Entropie, nu este un Scop în sine ci doar că are 
mai multe calităţi, devenind Scop prin simpla Sa Denominaţie 
de Matrice, odată cu raportarea Sa la Conştientizarea 
Instinctului în „EU” al Factorului Primordial, deci cu raportarea 
Acestea la Ierarhia pe care o crease, şi odată cu aceasta la 
primul Scop care este Adevărul Absolut, prin care se 
definitivează Ierarhia odată cu Instinctul. Prin urmare primul 
Scop a apărut odată cu Adevărul Absolut ce a permis la rândul 
său CONŞTIENTIZAREA „EU”-lui Factorului Primordial, şi 
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odată cu aceasta apărând Cunoaşterea Absolută. Odată cu 
apariţia PRIMULUI  Element  s-a născut şi Numerologia. 
PRIMUL Element AL IERARHIEI este Instinctul, care la 
rândul său a favorizat apariţia primului Scop , Adevărul 
Absolut ce nu reprezintă altceva decât împlinirea primului Scop 
al Matricei prin Instinct. Din câte s-a văzut Ierarhia devine 
Cauza iar Scopul Efectul. În schimb Scopul precede prin 
Matrice Totul. Instinctul este prima treaptă a Ierarhiei care 
defineşte primul Scop, Adevărul Absolut, care la rândul său 
defineşte „EUL” Factorului Primordial, ce-a de-a doua treaptă a 
Ierarhiei, care odată determinată defineşte Cunoaşterea 
Absolută al doilea Scop. Cunoaşterea Absolută alături de 
Adevărul Absolut vor determina cel de-al treilea Element al 
Ierarhiei care este Gândul Originar. Gândul Originar este şi cel 
răspunzător de apariţia Factorilor Creatori prin care se 
raportează Factorul Primordial. Ce anume este Factorul 
Primordial? Este Instinctul sau „EUL” care se naşte din Instinct 
şi Adevărul Absolut determinând Cunoaşterea Absolută? 
 5)Hegel spunea, citez: „Într-o Inducţie, singularităţile 
nu pot fi Niciodată epuizate. Când spunem: toate metalele, 
toate plantele, etc., aceasta înseamnă numai: toate metalele, 
toate plantele cunoscute până acum. Orice inducţie este de 
aceea incompletă. S-a făcut o observaţie şi altă observaţie , s-au 
făcut multe observaţii, dar nu toate cazurile, nu toţi indivizii au 
fost observaţi. Această lipsă a inducţiei este ceea ce duce la 
analogie. În silogismul analogiei, din faptul că unor obiecte ale 
unui gen anumit le revine o anumită calitate , se conchide că şi 
alotr obiecte ale aceluiaşi gen le revine aceeaşi calitate”, închei 
citatul. 
---------------------------------------------------------------------------- 
5)G.W.Fr.Hegel – Enciclopedia ştiinţelor filosofice,Logica.Bucureşti,Editura 
Academiei,1962,pag.322  
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---------------------------------------------------------------------------- 
 Nu sunt de acord cu aceasta , întrucât altor obiecte , 
chiar de acelaşi gen pot oricând să le conchidă alte şi alte 
calităţi, dar şi aceeaşi calitate conform silogismului analogiei la 
Hegel. Nu noi suntem cei capabili să raţionalizăm aceasta, 
întrucât Iluzia Vieţii noastre ne lasă să ne trăim visul comun al 
vieţii crezând că respectăm anumite legităţi perfect valabile ca 
aceasta din cazul de faţă dar trebuie să sublinize că orice este 
perfect valabil este la fel de perfect nevalabil. Ce este prin 
Esenţa sa genul unui obiect? Să luăm obiectul în sine. Este 
acesta neapărat un Întreg? 
 Dacă este Întreg atunci trebuie să posede o structură a 
sa, iar dacă nu o posedă va trebui ca Întregul să fie determinat 
de „ceva” de un sistem al său care să-l definească. Acest sistem 
conform silogismului analogiei la Hegel nu defineşte neapărat 
acelaşi gen pe care-l are Întregul întrucât este sistemul acestuia, 
iar sistemul chiar dacă defineşte Întregul NU este Întreg ci 
Sistem.Coeficientul Logic al lumii noastre ne obligă să gândim 
dual, iar orice alocare a dualuzlui la nivel de silogism analogic 
devină falsă. O astfel de aplicaţie ca şi cea din cazul lui Hegel 
de adineaori ar fi fost perfect valabilă doar pentru o gândire 
care să aparţină primului Coeficient Logic. 
 
    # 9 # 
  
 Factorul Primordial este „Eul” care se datorează 
Instinctului şi Adevărului Absolut, ”EU” care odată 
conştientizat devine Factorul Primordial. Poate fi un „EU” 
neconştientizat? Cu siguranţă că nu! ”EUL” prin excelenţă se 
defineşte prin conştientizare, care determină Cunoaşterea de 
sine, care devine implicit Scopul acelui „EU”, şi care este 
Cunoaşterea Absolută. Conştientizarea nu este nicidecum 
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Cunoaştere, ci actul premergător Cunoaşterii, care o va 
determina pe aceasta. Astfel Conştientizarea nu este 
Cunoaştere, ci , mai precis , Forma în care se va Structura 
Cunoaşterea. În schimb poate exista Conştientizare fără 
Cunoaştere dar nu şi Cunoaştere fără Conştientizare. Dacă 
nu ar fi această Formă, Cunoaşterea nu ar putea fi decisă, şi 
astfel întreg eşafodajul lumilor s-ar fi prăbuşit. Prin urmare 
„EUL” care este Factorul Primordial este al doilea Element al 
Ierarhiei, caracterizat prin Conştientizare. 
 Odată conştientizat „EUL” acesta Cunoaşte! ”EUL” 
reflectă Cunoaşterea în sine drept Scop al său. Astfel Scopul 
Factorului Primordial care este „EUL” Primordial este 
Cunoaşterea Absolută, care odată apărută cu „EUL” Factorului 
Primordial, compus la rândul lui din Instinct şi Adevărul 
Absolut, va determina Gândul Originar, al treilea Element al 
Ierarhiei. Gândul Originar este cel ce determină Factorii 
Creatori, deci şi Factorul Nostru Creator şi Unic Întâmplător. 
Aceştia sunt cel de-al treilea Element al Scopului, fiind Scopul 
Gândului Originar. 
 Factorii Creatori vor dezvolta o  structură oarecum 
inversată faţă de Factorul Primordial, întrucât ei sunt Element 
de Scop chiar dacă sunt primul Element al Scopului înglobat în 
Ierarhie. Primul determinant al Factorilor Creatori va fi 
Adevărul Absolut care-i defineşte şi care este reprezentat la 
acest nivel ca fiind Element al Ierarhiei, întrucât este determinat 
de un Element de Scop, care sunt Factorii Creatori drept Scop 
al Gândului Originar. Determinantul  Adevărului Absolut ca 
Element al Ierarhiei va fi cu siguranţă Scopul acestuia care se 
va structuraliza în Cunoaşterea Absolută a Factorilor Creatori, 
Scop care va determina Gândul Pur al Factorilor Creatori. Din 
acest stadiu, fiecare Factorul Creator îşi va structuraliza propria 
sa dezvoltare. 
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 În cazul Factorului Nostru Creator şi Unic Întâmplător 
Gândul Pur ca Element al Ierarhiei va determina prin Scopul 
Său, Persoana, primul Întreg, ce se va structuraliza într-o 
infinitate minus Una de  Personalizări, care se vor reflecta ca 
Întreg în Noţiune, prima Oglindă, moment în care se naşte 
Iluzia, prin Persoană şi Personalizările acesteia. Una dintre 
aceste Personalizări este Existenţa. Prima reflectare a Existenţei 
în Noţiune a determinat Fiinţa, iar ce-a de-a doua Factorul 
Vieţii. Persoana este Element de Scop pe când Personalizările 
sunt Elemente de Ierarhie, care se reflectă în Noţiune, Element 
de Scop. 
 Astfel Existenţa în calitate de Element al Ierarhiei se 
reflectă în Noţiune Element de Scop şi determină Fiinţa, 
Element al Ierarhiei, la fel se întâmplă şi cu Factorul Vieţii şi 
cu toate celelalte rezultate ale reflectării Existenţei în Noţiune, 
care vor deveni automat Elemente ale Ierarhiei întrucât 
Noţiunea care le reflectă este un Element de Scop. În schimb 
toate rezultatele reflectării în Elementele Ierarhiei vor fi 
definite ca fiind Elemente de Scop.  
 Ce anume determină mai multe reflectări ale aceleiaşi 
Personalizări în Noţiune? Faptul că fiecare Personalizare se 
reflectă în Noţiune prima oară rezultă un anumit Element de 
Prim Ordin cum este Existenţa în cazul Personalizării noastre. 
Imediat după reflectarea acesteia în Noţiune asupra 
Personalizării respective se vor abate şi alte reflectări ale altor 
Personalizări, precum şi Existenţa se va abate la rândul ei altor 
Personalizări. Acest lucru le va face ca să-şi determine 
rezultatul unei noi reflectări care nu mai provine direct de la 
Noţiune ci de la Personalizări. Aceste reflectări vor fi de un 
ordin mai inferior decât cele obţinute direct din reflectarea 
acestora în Noţiune. Cu toate acestea reflectările respective vor 
crea acea „următoare” reflectare după prima, care le va 
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determina pe Personalizări să se reflecte şi a doua oară cât şi a 
Infinit minus Una oară în Noţiune, rezultând Elemente de Prim 
Ordin, între care vor fi cu siguranţă intercalate şi Elementele 
unor ordine mai inferioare ca şi reflectările Personalizărilor 
între ele sau reflectările, reflectărilor la un ordin din ce în ce 
mai inferior între ele. În consecinţă tocmai numărul 
Personalizărilor, pluralul acestora , determină şi numărul 
reflectărilor repetate ale acestora în Noţiune. 
 Pornind de la Factorul Primordial care se defineşte prin 
acel „EU” al Său care este şi Prima Conştientizare a Scopului 
Matricei, care va determina la rândul Său Cunoaşterea 
Absolută, întrucât Adevărul Absolut a fost determinat dinainte 
de această Conştientizare ca fiind Scopul Instinctului. Odată 
determinată Cunoaşterea Absolută, aceasta împreună cu 
Adevărul Absolut care este determinat deja dinaintea Primei 
Conştientizări a Scopului Matricei, ce este un Element al 
Ierarhiei, Factorul Primordial,se va naşte Gândul Originar. 
Astfel Elementele din care este compus Gândul Originar sunt 
Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută. Pentru a se realiza 
Primul Echilibru este necesar ca Elementele Gândului Originar 
care sunt Elemente ale Scopului să devină contrabalansate cu 
alte două Elemente ale Ierarhiei care participă la actul de 
Conştientizare. Aceste două Elemente ale Ierarhiei sunt 
Factorul Primordial prin „EUL” Său şi Gândul Originar. 
 Nu acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul Factorilor 
Creatori care sunt Elemente ale Scopului, şi anume fiecare 
astfel de Factorul Creator din infinitatea minus Unu de Factori 
are un Adevăr Absolut al Său care aparţine Ierarhiei fiind 
determinat de către El, şi nu de către Instinct ca şi în cazul 
Factorului Primordial , şi mai are o Cunoaştere Absolută 
determinată de către Factorul Creator odată cu Conştientizarea 
Sa, după o schemă cumva asemănătoare cu a Factorului 
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Primordial, doar că în această situaţie, Factorul Creator 
determină Cunoaşterea Absolută imediat după Adevărul 
Absolut, care este Element al Ierarhiei prin propria Sa 
conştientizare ce devine Element al Scopului, determinând de 
această dată Gândul Pur şi nu Gândul Originar ca şi în cazul 
Factorului Creator. Astfel Gândul Pur este Dual în structură 
fiind format din Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută, 
ceea ce nu este şi în cazul Factorului Creator , care nu are 
deocamdată o structură Duală cum o necesită Echilibrul. La 
Factorul Creator Adevărul Absolut nu este format înaintea Sa 
ca şi în cazul Factorului Primordial , ci în urma Sa. Pentru a 
realiza un Echilibru cu cel al Gândului Pur Factorul Creator va 
avea nevoie de un Element care să contrabalanseze Gândul Pur 
, format din cele două Elemente, Element care să creeze alături 
de Factorul Creator un cuplu de două Elemente. Acesta poartă 
numele de Conştientizare Creatoare a Scopului Matricei. 
 Gândul Pur este cel care determină de fapt apariţia 
Persoanei ca fiind un Opus al Său dându-i acesteia atribuţiile  
Conştientizării Creatoare a Scopului Matricei, tocmai pentru a 
se putea împlini Echilibrul! De la nivelul „EU”-lui Factorului 
Primordial şi până la cel al Factorului Creator, Conştientizarea 
Scopului Matricei se produce prin transmitere de la un Element 
la altul. În schimb odată creată Conştientizarea Creatoare a 
Scopului Matricei, aceasta înlocuieşte Conştientizarea Scopului 
Matricei cu ea însuşi. Astfel Conştientizarea Scopului Matricei  
devine Conştientizarea Creatoare a Scopului Matricei a 
Factorului Creator, care începând cu Persoana, Personalizările 
şi Noţiunea întruneşte o Conştientizare a Scopului Matricei 
bazată pe Iluzie, de fapt o imagine în Oglindă a unui şurub cu 
pas de dreapta ce devine automat de stânga. Deci, Iluzia este 
inversul Conştientizării Scopului Matricei. După cum am 
afirmat Cunoaştere fără Conştientizare nu există, însă 
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Conştientizare fără Cunoaştere DA! 
 Conştientizarea este Forma în urma căreia se află 
Cunoaşterea. Conştientizarea este Oglindirea iar 
Cunoaşterea imaginea formată în urma Oglindirii. Pe tot 
parcursul Universelor Factorului Creator, Elementele vor avea 
două proprietăţi importante şi anume, Elemente Oglindă şi 
Elemente care se Oglindesc. 
 Printre Elementele Oglindă amintesc: Gândul Pur, 
Noţiunea, Factorul Vieţii iar printre Elementele care se 
Oglindesc , Conştientizarea Creatoare a Scopului Matricei , 
Persoana, Personalizările, Fiinţa, şi numărul acestora 
continuă bineînţeles până la Infinit minus UNU. 
 Prin urmare Elementele care se Oglindesc sunt 
Elementele care determină Conştientizarea în forma cărora se 
va cuibări Cunoaşterea, adică Elementele Oglindă. Ce anume 
determină Cunoaşterea la Om ?Bineînţeles că un Element 
Oglindit şi anume Dimensiunea Vieţii care provine din 
reflectarea în Factorul Vieţii fiind de fapt a treia 
Dimensiune alături de Spaţiu şi Timp Dimensiune care 
favorizează nu numai Cunoaşterea dar şi fiecare suflare a 
Omului. 
 Cum se realizeză de fapt procesul de Cunoaştere al 
Omului? Chiar dacă cu toţii trăim Iluzia Vieţii ce anume 
determină să Conştientizăm mai întâi această Iluzie şi pe urmă 
să o Cunoaştem? 
 6)John Locke afirma,citez: „Care este originea întregii 
noastre cunoaşteri?Cu timpul mintea ajunge să reflecteze la 
propriile ei procese privitoare la ideile dobâbdite prin senzaţie 
şi în chipul acesta să se îmbogăţească cu un grup nou de idei pe 
care le numesc -idei dobândite prin reflecţie.Acestea ,adică 
impresiile produse asupra simţurilor noastre de către obiectele 
din afară ,care sunt exterioare minţii ,şi propriile ei procese care 
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provin de la puterile lăuntrice şi proprii minţii ,care devin de 
asemenea obiecte ale meditaţiei sale atunci când reflectează 
asupra lor ,acestea  sunt,precum am spus,Elementele primare 
ale întregii cunoaşteri,închei citatul. 
---------------------------------------------------------------------------- 
6)John Locke – Eseu asupra intelectului omenesc,vol.I.Bucureşti,Editura 
Ştiinţifică,1961, pag.81, 95. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Locke are dreptate când afirmă că ideile provin prin 
reflecţie dar greşeşte cu desăvârşire când crede că obiectele din 
afară ne produc simţurile şi nu reflecţiile provenite sub formă 
de Cunoaştere de la Factorul Vieţii. „Obiectele din afară” sunt 
de fapt Obiectele Cunoaşterii,care în realitate nu sunt „afară” 
întrucât nu sunt nici „înăuntru”. Acestea nu sunt de sine 
stătătoare şi nici nu reflectă vre-un corp material sau de altă 
natură,ci sunt simple Obiecte ale Cunoaşterii . Prin Obiect al 
Cunoaşterii, înţelegem ca fiind absolut orice Conştientizare , 
care poate fi simţită iluzoriu de către noi drept Intzuiţie dar care   
este de fapt o energie vitală reflectată din Factorul Vieţii, care 
odată retrimisă spre reflectare Factorului Vieţii, acesta o 
transmite celui care a trimis-o sub formă de Cunoaştere. 
 În primul rând Omul nu poate face o diferenţiere reală 
între Conştientizare şi Cunoaştere întrucât ambele îi parvin ca 
un întreg, sub forma Conştientizării Cunoaşterii. Nimeni nu va 
gândi cunoscând Forma în care Gândul său este Urma Formei 
respective, şi totuşi procesul de Cunoaştere cât şi cel de 
Conştientizare nu numai că există dar îi survine Omului sub 
formă de imagini, idei, gânduri, care procesate de Dimensiunea 
Vieţii a acestuia se structuralizează în propria sa Conştiinţă 
individuală ce-i apare Iluzoriu sub formele afectivului, 
cognitivului şi volitivului care în realitate, fără vălul Iluziei se 
reduce la afectivitate. 
  Omul trece dintr-un Univers în altul la fiecare fracţiune 
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de clipă, iar sufletul Omului este o Amprentă a unui Gând 
imprimat în Fiinţă pentru a i se confirma identitatea Amprentei 
în aceasta iar pe urmă Amprenta devenită confirmată de Fiinţă 
se reflectă în Factorul Vieţii, reflectare în urma căreia 
Amprenta se învăluie cu un văl format dintr-un material care 
aparţine Factorului Vieţii, şi care poartă denumirea de 
Dimensiune a Vieţii. 
 Cum se „îmbracă”Amprenta Omului cu vălul respectiv? 
Nu trebuie să facem confuzia că rupe pur şi simplu o parte din 
acest Factorul al Vieţii, după care îşi croieşte o anumită ţinută. 
Acest proces este de fapt rezultatul Oglindirii Amprentei 
recunoscută de Fiinţă în Factorul Vieţii care este un Element 
Oglindă. Dimensiunea Vieţii este imaginea care se vede în 
această Oglindă, deci este un Element Oglindit, chiar dacă 
Existenţa sa ca Dimensiune este în funcţie de înglobarea în 
Factorul Vieţii, deci este parte oglindită din acest Factorul. 
Această Oglindire a Amprentei Omului în Factorul Vieţii 
poartă denumirea de perispirit iar oglindirea Amprentei Omului 
în Fiinţă poartă denumirea de fiinţare. Amprenta Omului este 
sufletul acestuia, şi nu cum se afirmă greşit de către acesta că ar 
fi fiinţarea sa. Fiinţa nu este un Element Oglindă ci un Element 
Oglindit. O nouă întrebare survine acum şi anume, odată ce 
Fiinţa este un Element Oglindit cum se oglindeşte Amprenta 
într-un astfel de Element? 
 Fiinţa este rezultatul oglindirii Existenţei în Noţiune. 
Fiinţa la rândul ei se oglindeşte în acelaşi Factorul al Vieţii ca 
şi Amprenta, primind calitatea de Fiinţă faţă de acesta. Atunci 
când Amprenta Omului se oglindeşte prima oară în Fiinţă 
primind Fiinţarea, această Fiinţare este de fapt rezultatul 
oglindirii Amprentei prin intermediul elementului Fiinţator 
care este Fiinţa în Factorul Vieţii, urmând ca la a treia sa 
reflectare, Amprenta Omului să nu se mai reflecte prin 
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intermediul Fiinţei în Factorul Vieţii, având deja statutul de 
fiinţare ci să se oglindească cu acest statut, direct în Factorul 
Vieţii.  
 De fapt Amprenta Omului se oglindeşte de trei ori, 
prima dată în Existenţă, prin care se confirmă ca atare, este de 
fapt momentul în care Gândul provenit de la o anumită sursă 
lasă prin Ecoul său o anumită Urmă în Existenţă, a doua oară 
în Fiinţă,rezultând Fiinţarea,prin care Amprenta primeşte 
dimensionalitate în urma primei reflectări în Existenţă unde a 
primit doar Existenţa ,dimensionalitate care nu are nici o 
legătură cu Dimensiunea Vieţii,aceasta fiind cu totul 
altceva.Prin dimensionalitatea Fiinţării sau prin Fiinţare se 
înţelege atribuirea noţiunii de Întreg ce conferă o 
Structură,Amprentei respective,urmând ca prin aceasta 
,Amprenta să fie inclusă la rândul ei în sistemul Fiinţării ,faţă 
de care se va raporta în Viitor,determinând şi 
autodeterminând noi şi noi structuralizări ale Întregului 
Fiinţei prin propria sa determinare la aceasta. 
  În urma primei reflectări în Existenţă,Amprenta nu a 
primit nici una din Noţiunile de dimensionare sau determinare 
faţă de „ceva” cum este în cazul celei de-a doua reflectări la 
Fiinţă, ci a primit doar titulatura că aceasta există în calitate 
de Amprentă,deci de urmă a unui Gând care a călcat 
cândva,undeva în solul fertil al Existenţei. 
 A treia oară odată fiinţată Amprenta,urmează ca 
aceasta să se oglindească şi în Factorul Vieţii,determinând 
Dimensiunea Vieţii,sau suflarea şi simţirea Omului sau a 
oricărui Element viu cu care acesta va Simţi,Conştientiza şi 
Cunoaşte. 
 Urma lăsată de către un Gând, indiferent cum ar fi ea 
devine o Amprentă. Dacă întruneşte anumite caractersitici este 
o Amprentă de Om , pentru alte caracteristici devine Amprentă 
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de animal, plantă, sau orice Element care ar fi posibil de 
cunoscut de către mintea omului. Această Amprentă va apare 
reflectată în Fiinţă dacă şi numai dacă va conţine anumite 
caractersitici care să poată fi reflectabile în aceasta pentru ca 
Amprenta să primească o anumită identitate a Fiinţării sale. 
Odată primită această identitate a propriei sale fiinţări dacă şi 
numai dacă întruneşte anumite caractersitici va deveni 
reflectabilă şi în Factorul Vieţii, determinând un Element supus 
Conştientizării şi Cunoaşterii,deci Dimensiunii Vieţii. 
 Dacă această Amprentă va poseda şi alte caracteristici 
atunci la rândul ei va fi reflectabilă într-o altă Formă cu rol 
de Element Oglindă , dând naştere unei fiinţe cu caracterstici 
în plus faţă de Conştientizare şi Cunoaştere, iar scala 
exemplelor ar putea continua la Infinit. Toate acestea ne 
demonstrează cât de complex poate deveni întreg sistemul 
Conştientizării şi Cunoaşterii, sistem care pe lângă infinitatea 
de Coeficienţi de Conştientizare , Nivele de Conştientizare, 
cum ar fi Logicul, Virtualul, etc, mai sunt şi Formele de 
Conştientizare unde alături de Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută mai apar noi şi noi Elemente, iar 
pentru fiecare nou Element apărut se schimbă întreaga 
structuralizare adăugând alături de  Coeficienţii de 
Conştientizare, Nivelele de Conştientizare noi şi noi Forme de 
Conştientizare. Ei bine, toate acestea nu ar fi îndeajuns, 
deoarece alături de reflectarea Fiinţei în Factorul Vieţii mai 
pot exista o altă infinitate de Elemente noi în care să se 
reflecte Fiinţa, noi Elemente Oglindă sau Elemente care se 
Oglindesc. Acest lucru înseamnă că iarăşi la fiecare astfel de 
Element nou vor apare noi şi noi structuri de Conştientizare 
care pe lângă toate cele amintite aici vor mai fi încă o altă 
infinitate minus Unu, de alte şi alte structuri, întregind în cele 
din urmă Sistematizarea Conştientizărilor. 
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    #  10 # 
 
 Revenind la Conştientizarea Omului, vedem că aceasta 
este rezultatul Oglindirii Dimensiunii Vieţii , cu care este 
învelită Amprenta Omului, în Factorul Vieţii. În schimb 
Cunoaşterea Omului este rezultatul acestei Oglindiri, transmise 
Omului de către Factorul Vieţii,sau de alte Conştientizări ale 
altor Amprente sau Elemente,pe care Omul le recepţionează şi 
le retransmite pentru a fi oglindite în Factorul Vieţii ,urmând 
să-i revină acestuia sub formă de Cunoaştere înapoi. 
  Orice Element al Cunoaşterii Închise sau al 
Cunoaşterii Deschise care prin Amprenta sa,în cazul 
Cunoaşterii Închise sau prin Starea de Fapt în cazul 
Cunoaşterii Deschise,  se reflectă într-un Element Oglindit, sub 
formă de Conştientizare,şi această Conştientizare este 
retrimisă de Elementul Oglindit sub formă de Cunoaştere 
înapoi , este un Element energetic. Chiar şi Omul în ansamblul 
său este un Element energetic. Criteriul pe baza căruia putem 
determina energia este: Mişcarea. 
 Orice Element al Cunoaşterii Deschise este un Element 
Necunoscut prin cauza  sa, dar Cunoscut prin efectul 
său.Elementele Cunoaşterii Deschise nu sunt rezultatul 
reflectării în Factorul Vieţii a vreunei Amprente, ci rezultatul 
reflectării în Factorul Vieţii a Stărilor de Fapt.Chiar şi această 
reflectare participă la Cunoaştere deci devine un Factorul 
energetic. 
 Tot ceea ce are Mişcare are şi energie.Tot ce este 
energetic devine cunoscut. 
 Acest criteriu este atât de important încât Mişcarea 
poate fi definită ca energie. 
 Tot ceea ce are energie este mişcare, precum ceea ce 
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este mişcare are şi energie.Astfel pentru a afla ce anume este 
energia şi care este sursa provenienţei sale va trebui în primul 
rând să înţelegem ce este mişcarea şi care este sursa 
provenienţei ei. 
 Mişcarea este cunoscută Omului prin intermediul 
Cunoaşterii şi implicit al Conştientizării.De aceea responsabilă 
de aceasta este Dimensiunea Vieţii care se reflectă sau se 
oglindeşte în propria sa Oglindă care este Factorul Vieţii.Ce se 
întâmplă de fapt? 
 La fel ca şi în cazul Personalizărilor unde fiecare se 
reflectă în Noţiune şi mai apoi rezultatul acestei reflectări se 
răsfrânge atât asupra Personalizării respective devenind 
Existenţă în cazul Personalizării noastre cât şi asupra altor 
Personalizări dând un anumit nivel de Conştientizare şi 
Cunoaştere a noii noţiuni, reflectate indirect, tot aşa se întâmplă 
şi la acest nivel mai mic din punct de vedere Ierarhic şi anume 
NU doar Dimensiunea Vieţii ce aparţine unei anumite 
Amprente a unui Om este unica care se reflectă în Factorul 
Vieţii cât şi toate celelalte Dimensiuni ale Vieţii ce aparţin 
lumii vii sau alte şi alte Amprente care cu toate că nu aparţin 
lumii organice, ci celei anorganice se oglindesc în Factorul 
Vieţii.Aceste oglindiri sunt reflectate de către acesta sub formă 
de cuante energetice care se răsfrâng deopotrivă şi asupra 
Dimensiunii Vieţii. 
 Odată reflectate în această Dimensiune a Vieţii a unui 
număr uriaş de astfel de cuante energetice,fiecare 
bombardament cu acestea vor avea un rezultat în Cunoaşterea 
şi Conştientizarea Omului, care le va încorpora prin 
Conştientizare mai întâi, reflectând această Conştientizare 
asupra Factorului Vieţii care o va retransmite sub o nouă 
formă Cognoscibilă,deci sub o nouă Cunoaştere. 
 Acest siaj între Conştientizare şi Cunoaştere în 
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intelectul uman poartă denumirea de Mişcare! 
 Dacă o anume Amprentă sau alt Element îşi va trimite  
Conştientizarea către Factorul Vieţii pentru a fi retrimisă de 
acesta sub formă de Cunoaştere celui care a trimis 
Conştientizarea, Cunoaşterea în schimb este valabilă doar 
pentru cel care a trimis Conştientizarea şi nicidecum pentru 
vre-un alt Element sau Amprentă. Dar Factorul Vieţii când 
trimite  această Conştientizare transformată în Cunoaştere nu 
o face pe anumite canale secrete ci prin reflectarea acestei 
Cunoaşteri în toate celelalte Amprente şi Elemente care-şi 
reflectă la rândul lor Conştientizarea în Factorul Vieţii. 
Diferenţa constă în faptul că toate celelalte Amprente şi 
Elemente printre care este şi Omul, vor primi Cunoaşterea 
Amprentei sau elementului care şi-a trimis spre reflectare 
Conştientizarea în Factorul Vieţii numai sub formă de 
Conştientizare,aceasta fiind Cunoaştere doar pentru cel ce şi-
a trimis Conştientizarea în Factorul Vieţii. Pentru toate 
celelalte Elemente reflectarea respectivă a Factorului Vieţii 
va fi Conştientizare. Instantaneu şi celelalte Amprente şi 
Elemente îşi vor retransmite Conştientizarea primită de la 
Factorul Vieţii înapoi către acesta pentru a deveni 
Cunoaştere şi pentru ele, la fel cum a devenit pentru 
elementul sau Amprenta care şi-a primit Conştientizarea 
reflectată sub formă de Cunoaştere,şi care nu a mai fost 
nevoit să apeleze la Factorul Vieţii. Odată primite 
Conştientizările celorlalte Amprente sau Elemente spre 
reflectare în Factorul Vieţii acestea vor fi retransmise sub 
formă de Cunoaştere elementelor sau Amprentelor care şi-au 
trimis Conştientizările lor, şi sub formă de Conştientizare 
altor Amprente sau Elemente care vor retrimite 
Conştientizarea din nou către Factorul Vieţii pentru a deveni 
Cunoaştere, procedeu care se perpetuează la nesfârşit şi care 
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este Originea Energiei şi a Mişcării. 
 Cum fiecare astfel de cuantă energetică care se reflectă 
sub formă de Conştientizare la Om este un Univers în 
sine,întrucât cuanta energetică respectivă este transmisă 
Amprentei care a Conştientizat-o sub formă de Cunoaştere, 
care ajunge şi la alte Amprente dar sub formă de 
Conştientizare spre a fi retrimisă Factorului Vieţii spre 
Cunoaştere, înseamnă că în fiecare fracţiune de clipă Omul 
trece dintr-un Univers în altul având ideea cognoscibilă de 
mişcare. 
 Prin ce se deosebeşte termenul de Energie faţă de cel de 
Mişcare? De ce nu este îndeajuns să spunem Energie sau 
Mişcare şi să definim în acelaşi timp şi celălalt termen? 
 ESTE ADEVĂRAT CĂ ATUNCI CÂND SPUI 
ENERGIE SPUI ŞI MIŞCARE DOAR CĂ Esenţa 
ENERGIEI ESTE DIFINITĂ CA FIIND FAZA DE 
CONŞTIENTIZARE TRIMISĂ SPRE REFLECTARE ÎN 
Factorul Vieţii, PE CÂND MIŞCAREA ESTE 
CONŞTIENTIZAREA REFLECTATĂ DE CĂTRE Factorul 
Vieţii, SUB FORMĂ DE CUNOAŞTERE ÎN INTELECTUL 
UMAN SAU ÎN ALTE AMPRENTE, ETC; care realizeză 
instantaneu actul de mişcare raportându-se mereu la prima 
fază care este Conştientizarea. Această raportare reprezintă 
Mişcarea. Este cât se poate de adevărat că orice formă de 
Energie vine înfăşată în vălul mişcării, întrucât dacă ar fi 
înţeleasă în Esenţa sa, adică ca şi Conştientizare, fără să fie 
atribuită Cunoaşterii prin Factorul Vieţii, Energia ar rămâne 
o mare şi eternă necunoscută ca atâtea şi atâtea alte lucruri 
sau fenomene care ne înconjoară dar despre care nici măcar 
nu ştim că există. 
 De ce noi oamenii, conştientizăm şi pe urmă cunoaştem 
mai multe tipuri de energie cum ar fi energia 
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termică,cuantică,mecanică,electrică,iar lista ar putea continua 
cu alte şi alte exemple. Dacă energia este definită ca fiind faza 
de Conştientizare trimisă spre reflectare în Factorul Vieţii, 
aceasta nu este una şi aceeaşi fază prin care se reflectă o 
mulţime de Amprente sau alte lucruri şi fenomene? Spun 
aceasta deoarece orice primă reflectare în Factorul Vieţii, tot 
fază de Conştientizare se numeşte atâta timp cât încă nu a fost 
retrimisă această reflectare înapoi reflecantului de către 
Factorul Vieţii.Prin reflectant se înţelege cel care îşi trimite 
reflectarea spre a fi oglindită în Factorul Vieţii. 
 Din câte se vede nu este deloc aşa.Chiar dacă orice 
reflectare în Factorul Vieţii se produce având ca şi cauză un 
reflectant iar reflectarea respectivă, înainte de a fi primită şi 
retrimisă reflectantului poartă denumirea de Conştientizare 
devenind pe urmă Cunoaştere, adică reflectarea primită şi 
retrimisă reflectantului, Conştientizarea sau Energia, devine 
prin Factorul Vieţii, înveşmântată în Cunoaştere sau Mişcare. 
Conştientizarea unui anume reflectant   în Factorul Vieţii va 
determinaun anume tip de energie, care ţine în mod direct de 
reflectant. Astfel energia termică are un alt reflectant decât 
energia eoliană sau cuantică precum energia mecanică sau 
electrică vor avea alţi reflectanţi, care odată oglindiţi în 
Factorul Vieţii, acesta le va înveşmânta reflectările care se 
oglindesc în el cu mantaua Cunoaşterii, şi astfel vor apare o 
multitudine de tipuri de energie în funcţie de multitudinea 
reflectanţilor. Acest fapt ne sugerează imensitatea tipurilor de 
energie care sunt practic egale cu Infinit minus Unu. 
 Pornind de la energia electrică care este un flux dirijat de 
electroni,oare care este reflectantul care a Conştientizat în 
Factorul Vieţii spre Cunoaştere aceast tip de energie? 
Răspunsul cred că este la fel de greu pe cât de greu este să 
cunoşti infinitul, dar încercând să realizăm o anumită aplicaţie 
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referitor la acest tip de energie, ar trebui să plecăm mai întâi de 
la minusculul electron care nu este nimic altceva decât o 
particulă elementară, ce are bineînţeles şi o antiparticulă în 
pozitron, tocmai datorită schemei pe care am iniţiat-o şi anume 
de Universe ciorchine. 
 Consider că Universul nostru al Coeficientului Logic 2 nu 
ar putea vieţui dacă nu ar convieţui cu un alt Univers, ambele 
creind un ciorchine. Atunci când Universul nostru ajunge în 
faza maximă de Armonie, acolo unde Lucrul Mecanic este 
practic aproape egal cu zero, întrucât Universul intră într-o 
expansiune după Big Bang, nu şi-ar putea reveni şi ar urma să 
moară dacă celălalt Univers alături de care formează 
ciorchinele nu ar fi la polul Opus, adică tocmai în faza de Big 
Bang, şi astfel acesta ar deveni responsabil de schimbarea 
sensului de expansiune al Universului nostru, adică de la 
tinderea sa către Armonie, la tinderea sa către entropie în timp 
ce celălalt Univers tinde către Armonie după Big Bang. Celălalt 
Univers fiind Universul pozitronului aşa zis Universul 
Antimateriei. 
 Pentru o raţionalizare Logică cu un Coeficient Logic 100, 
vor fi cu siguranţă 100 de Universe în ciorchinele respectiv. 
Prin ce se deosebeşte un electron de un pozitron? De fapt prin 
ce se deosebeşte Iluzia Vieţii ce are Noţiunea de Materie faţă 
de aceea de Antimaterie? Foarte simplu. Nicidecum prin cine 
ştie ce determinări savante sau greu de descris ci prin sensul de 
rotaţie al electronului faţă de pozitron, respectiv prin faptul că 
electronul va avea un spin invers faţă de pozitron deci se va roti 
în sens invers. Revenind la rotaţie de data aceasta întrebarea 
care se pune este ce anume schimbă sensul rotaţiei încât face să 
diferenţieze radical tinderea celor două Universuri, reţineţi, ale 
Coeficientului Logic 2, fiindcă dacă am gândi printr-un alt 
Coeficient Logic deci nu prin Logica bivalentă numărul 
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Universelor din ciorchine ar fi echivalent cu numărul 
Coeficientului Logic. 
 Pentru aceasta va trebui să ştim ce anume este rotaţia şi 
ce posibil reflectant poate avea aceasta,încât Existenţa sa face 
posibil Echilibrul şi Existenţa Universelor. Nu este deloc 
întâmplător faptul că nouă ne apar majoritatea corpurilor din 
Univers ca fiind rotunde, că am aflat de curând raportat la 
istoria noastră milenară despre curbura spaţiului, şi implicit a 
timpului, că orice dreaptă dusă la Infinit devine o curbă. Prin 
urmare spaţialitatea, temporalitatea acompaniate de Infinit 
primesc noţiuni de rotunjire. Cercul este prin excelenţă figura 
geometrică care are o infinitate de puncte în circumferinţa sa. 
Roata este aceea care se învărte la nesfârşit fără a se termina 
vreodată. Ce este rotaţia ? 
 Rotaţia este unica reprezentare a infinitului faţă de 
intelectele care raţionalizează pe baza Coeficientului Logic 
2. Infinitul este o rotaţie la nesfârşit. Cum se realizează 
faptul că noi Cunoaştem rotaţia? Amprenta noastră 
primeşte de la Factorul Vieţii sub formă de Conştientizare , 
Cunoaşterea Infinitului, care este trimisă de Factorul Vieţii 
către acesta. Odată Conştientizată de către Om această 
Cunoaştere, Omul o trimite spre reflectare, deci devine 
reflectant în Factorul Vieţii. Acesta în calitate de Oglindă 
trimite rezultatul reflectării Conştientizării Omului înapoi 
către acesta sub formă de Cunoaştere. Astfel Omul va 
înţelege că planetele sunt sferice, că se rotesc, că spaţiul 
devine curb la Infinit, că există rotaţie, etc. 
 Prin urmare de câte ori avem în minte noţiuni care sunt 
definite prin rotaţie, trebuie să înţelegem că acolo este vorba de 
reflectantul cu nume de Infinit. Practic atunci ne lovim de 
Infinit! Întregul nostru Univers se raportează la Infinit şi de 
aceea planetele şi corpurile cereşti în afară de fragmente ale 
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acestora ne apar ca fiind rotunde ,circulare sau sferice.În cazul 
ciorchinelui nostru de tip Materie -Antimaterie sunt două tipuri 
de rotaţii fiecare având sens invers faţă de cealaltă Acest fapt 
înseamnă că în realitate sunt mai multe Infinite? 
 Oricât de bizar ar părea dar NU există mai multe Infinite, 
decât UNUL SINGUR şi acest lucru îl voi spune întotdeauna 
cu întreaga mea hotărâre. Dacă există un singur Infinit cum 
putem vorbi despre mai multe rotaţii sau cum am putut accepta 
până acum tot felul de infinităţi de Elemente care să se 
raporteze altor şi altor infinităţi? Este adevărat că sunt două 
rotaţii şi că ar fi nevoie de cel puţin câte un Infinit pentru 
fiecare astfel de rotaţie,în cazul nostru de două infinite dar nu 
este deloc aşa. Iluzia Vieţii noastre se bazează în primul rând pe 
faptul că nu putem cunoaşte Infinitul decât „umbra” Sa, şi 
astfel îi atribuim termenul de plural. În consecinţă de mai multe 
infinite. 
 Nu putem gândi şi nici concepe puralul Infinit ca fiind de 
fapt un singular care se pretează la fel de bine pluralului pre 
cum o fac alte Elemente ce apar într-un număr mare. 
Coeficientul Logic 2 , al Logicii noastre Bivalente ne va 
determina două Universuri într-un ciorchine, prin urmare două 
sensuri de rotire diferite ale particulelor elementare care 
structuralizează Iluzia Vieţii ce apasă asupra intelectului nostru. 
Dacă am avea un alt Coeficient Logic, numărul Universelor din 
ciorchine ar fi echivalent cu numărul Coeficientului Logic. Se 
ştie că sunt o infinitate minus Unu de Coeficienţi Logici, Unul 
aparţine Factorului Primordial.Luând în ansamblu toţi aceşti 
Coeficienţi Logici inclusiv pe cel al Factorului Primordial, 
avem o infinitate de Coeficienţi Logici.Dacă am Gândi , cu o 
infinitate de Coeficienţi Logici am vedea că de fapt fiecare 
Coeficient Logic care determină Un Univers, deci un anumit 
sens de rotaţie al particulei elementare respective nu se reduce 
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la nimic altceva decât la Infinit, prin faptul că sensul rotaţiei la 
Infinit devine unul SINGUR.Cum toţi Coeficienţii Logici fac 
parte din acest Infinit al Coeficienţilor Logici, acest lucru 
înseamnă că la nivel general cu toţii se supun unui singur sens 
de rotaţie, şi doar Iluzia Vieţii face ca la nivel structural să 
existe infinitatea de sensuri rotative. Într-un cuvânt toţi sunt 
Una şi Una sunt toate! 
 Revenind la întrebarea de adineaori cine anume produce 
curentul electric acest flux dirijat de electroni, în calitate de 
reflectant sau de Element Oglindit, răspunsul este: Un Element 
care primeşte o Conştientizare a Infinitului de la Factorul 
Vieţii, o retrimite acestuia spre Cunoaştere şi apoi odată primită 
înapoi sub formă de Cunoaştere aceasta este preluată sub formă 
de Conştientizare de Om care înainte să o retrimită spre 
Cunoaştere Factorului Vieţii, odată descoperită este folosită ca 
atare în Scop energetic, pe urmă o retrimite Factorului Vieţii 
pentru a reveni pentru Om ca şi Cunoaştere, dar atenţie, această 
Cunoaştere nu va mai avea nici o legătură  cu energia electrică 
în sine întrucât Esenţa energiei implică doar Conştientizarea. 
Toate celelalte tipuri de energie pe care le foloseşte Omul sunt 
survenite în Existenţa sa sub formă directă de Conştientizare 
,care devin Cunoaştere prin reflectarea acestor Conştientizări la 
Factorul Vieţii. Este important de spus că o Conştientizare 
cunoscută sau necunoscută ca atare ,cum este energia electrică 
,atunci când va reveni sub formă de Cunoaştere Omului, ea nu 
va mai avea nimic în comun cu energia, chiar şi în aria 
Cunoaşterii,alimentând alte şi alte paliere din vastul areal al 
cunoaşterii, cum ar fi apariţia unui nor,sau o ploaie de 
primăvară sau orice altceva. Atunci ce anume ne face să 
cunoaştem energia electrică dacă nu Conştientizarea sa, 
revenită în calitate de Cunoaştere de la Factorul Vieţii? 
 Răspunsul este simplu: Un alt Element care nu are nimic 
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de a face cu energia electrică ne ajută să Cunoaştem energia 
electrică, iar acest Element este raportat ca fiind energia 
electrică în visul Iluziei propriei noastre vieţi. În miile de ani 
când Omul trăia în triburi şi nu cunoscuse energia electrică, nu 
înseamnă că aceasta nu exista sub formă de fulgere în natură. 
Dau numai un exemplu. Dacă întreba-i un trib pierdut în junglă 
despre această energie nu ar fi ştiut ce să-ţi răspundă, în schimb 
ea a fost redescoperită după mii de ani la fel cum probabil o 
descopersieră cândva înaintaşii noştri cu sute de mii de ani în 
urmă. De ce? Tocmai datorită acestor reflectări de tipul 
Conştientizare-Cunoaştere, în, şi din, Factorul Vieţii. Acestea 
sunt Motorul care dau naştere Mişcării, Energiei, şi implicit 
tuturor celorlalte subsidiarităţi cum ar fi noi Elemente al 
Cunoaşterii. 
 O altă problematică privind Mişcarea şi Energia,este 
rotaţia Pământului în jurul Soarelui. Această rotaţie nu este 
nicidecum cea pe care o ştim cu toţii şi anume ca fiind o rotaţie 
completă a Pământului în jurul Soarelui pe timpul unui an. 
Rotaţia Pământului în jurul Soarelui nu numai că nu este 
completă dar mai mult decât atât , Pământul nu descrie un cerc 
în înţelesul cuvântului ci o spirală.Soarele se deplasează în 
Univers către steaua Vega cu peste 600 000 000 de Kilometri 
pe an. Pământul nu descrie un cerc în jurul acestuia ci o 
spirală,revenind după un an în aceeaşi poziţie faţă de Soare dar 
cu 600 000 000 de kilometri mai departe faţă de cum era cu un 
an înainte.Acest fapt ne sugerează că există undeva un Element 
care a trimis spre Conştientizare un anume mesaj Factorului 
Vieţii care a fost trimis spre Cunoaştere acestuia înapoi dar 
care, a fost prins de către Om în visul pe care-l trăieşte sub 
formă de Iluzie a Vieţii şi astfel retrimis sub formă de 
Conştientizare Factorului Vieţii, care a retrimis mesajul sub 
formă de Cunoaştere Omului. 
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 În acest tip de mişcare , Pământul se roteşte nu numai în 
jurul Soarelui, sau în jurul propriei sale axe, dar călătoreşte 
odată cu acesta sute de milioane de kilometri către steaua Vega 
în fiecare an.Deci Niciodată, o anumită dată dintr-un an nu se 
va mai afla în acelaşi loc din Univers chiar dacă calendaristic, 
vorbind, anul următor Pământul se va afla din nou în aceeaşi 
poziţie în jurul Soarelui, doar că alături de acesta aceeaşi 
poziţie va fi la sute de milioane de kilometri în Univers.Cine 
intervine aici decât mai multe Elemente care se reflectă în 
Fiinţă care dau în cele din urmă respectiva dimensionalitate, şi 
care în se reflectă asupra receptorului care este Omul, ce va 
Conştientiza şi Cunoaşte rezultatul reflectării acestor 
Elemente.Aici îşi spune cuvântul Fiinţa. 
 Nu întâmplător am dat aceste exemple pentru a putea face 
o aplicaţie Coaxiologică. Odată ce electronii sunt rotunzi 
intervine infinitatea în Cunoaştere şi Conştientizare,dar aceşti 
electroni se înscriu la rândul lor într-un anumit flux dirijat.Aici 
intervine cel puţin un Element în plus. Deci energia electrică va 
avea Coeficientul Vectorial de Conştientizare cel puţin 2. 
Coeficientul Vectorial de Conştientizare NU este Coeficient 
Logic chiar dacă devine dedus cu ajutorul acestuia. 
 Pentru celălalt exemplu care este Pământul, aici vom 
vedea că intervin mult mai multe mişcări.În primul rând ar fi 
mişcarea continentelor, pe urmă aceea de rotaţie a polilor, pe 
urmă aceea în jurul axei sale, urmând cea din jurul Soarelui şi 
în sfârşit cea către steaua Vega. Ar fi cel puţin cinci 
mişcări,deci la Conştientizarea acesor mişcări intervin cel puţin 
cinci Elemente, prin urmare Pâmântul are un Coeficient 
Vectorial de Conştientizare cel puţin 5. 
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# 1 # 

 
  
 Străinul din Om constă în faptul că Omul, are o 
conştientizare ce aparţine unei Logici bivalente într-o lume 
tridimensională, şi mai mult decât atât , în faptul că el însuşi 
este o fiinţă tridimesională, compus din Existenţă, Fiinţă şi 
Factorul Vieţii. Tocmai Dimensiunea Vieţii , acea parte a 
Factorului Vieţii care-i alcătuieşte propria sa suflare , Omul nu 
o poate determina sau simţi, decât , ceea ce fac eu în acest 
moment, să creeze anumite supoziţii asupra existenţei sale. 
 Să fie Spaţiul şi Timpul un fel de reprezentat al Existenţei 
şi Fiinţei în această lume, prin care Omul să le poată 
conştientiza pe acestea şi mai puţin Dimensiunea Vieţii? 
 În nici un caz.Conştientizarea acestor două dimensiuni 
vine de la Factorul Vieţii , unicul răspunzător de conştientizare 
la acest nivel, faţă de Noţiune la un nivel Ierarhic superior. 
 Factorul Vieţii este cel care a permis conştientizarea a 
doar două dintre dimensiunile Universului Uman lăsând tocmai 
Dimensiunea Vieţii care face parte din el ascunsă. 
 Timpul şi Spaţiul, sunt percepute în acest Univers drept 
dimensiuni datorită nevoii de legitimitate a conştientizării pe 
care o are totuşi Factorul Vieţii. 
 Întrebarea care se pune este de ce nu s-a dat dreptul de a fi 
conştientizate mai multe dimensiuni în Universul Uman chiar 
dacă nici una dintre acestea nu ar fi fost Dimensiunea Vieţii? 
 Poate că tocmai pentru faptul că Universul Uman este 
supus Triadei, Existenţă, Fiinţă şi Factorul al Vieţii? În nici un 
caz.Acest lucru , dimpotrivă, permite un număr nesfârşit de 
reflectări ale fiecărui Element al Triadei în celălalt. 
 7)Hegel spunea, citez: „În timp – se spune se naşte şi 
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trece totul;dacă facem abstracţie de tot , adică de ceea ce umple 
timpul, tot aşa de ceea ce umple spaţiul,atunci mai rămâne 
timpul gol, ca şi spaţiul gol: adică sunt puse aceste abstracţii ale 
exteriorităţii şi ele sunt reprezentate ca şi cum ar subzista 
pentru sine. Dar nu în timp se naşte şi trece totul,ci timpul 
însăşi este această devenire, naştere şi trecere, abstracţia în 
ordinea fiinţei (das seiende Abstrahieren), Cronos care dă 
naştere la toate şi care distruge ceea ce a născut. Realul este 
desigur deosebit de timp, dar în mod tot atât de esenţial el este 
identic cu timpul...”,închei citatul. 
---------------------------------------------------------------------------- 
7)G.W. Fr. Hegel – Enciclopedia ştiinţelor filosofice,Filosofia naturii, Bucureşti, 
Editura Academiei, 1971, pp. 48 , 49 , 51. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Hegel are dreptate când afirmă, că realul este deosebit de 
timp dar nu demonstrează de ce anume, fiindcă Timpul este o 
Dimensiune la fel ca şi Dimensiunea Vieţii Noastre, la fel ca şi 
Spaţiul, este una dintre Dimensiunile a cărei Conştientizare 
aparţine unui Gând sau al unui Element la fel ca Omul.Timpul 
poate fi recepţionat ca Fiinţă sau ca orice alt Element în ecoul 
produs de retrimiterea Conştientizării către Factorul Vieţii şi 
invers de către alte şi alte Elemente.Faptul că pentru noi 
Oamenii este o Dimensiune se datorează Coeficientului 
Vectorial de Conştientizare care are o cifră deosebit de mică 
faţă de alte Coeficiente Vectoriale de Conştientizare ce au o 
cifră cu mult mai mare, fiind poate la al miliardulea ecou,care 
sunt propagate în mintea Omului drept obiecte, lucruri,etc;deci 
prin Cunoaştere. Abia acum se poate vedea cât de imensă este 
dieferenţa dintre realitatea care este mult mai apropiată de timp 
şi Iluzia Vieţii care ne arată ecoul Coeficientului de 
Conştientizare cu valori de miliarde şi miliarde, unde fiecare 
cifră din aceste valori ne indică o nouă şi o nouă mistificare a 
imaginii reale. Hegel greşeşte când afirmă că realul este identic 
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cu timpul şi că timpul este devenirea, naşterea şi trecerea.Omul 
are doar Iluzia Vieţii că aparţine unui timp în care se desfăşoară 
toate acestea, cum o are pe aceea a spaţiului,şi implicit pe aceea 
a Vieţii, dată de Dimensiunea Vieţii! 
 Dacă Omul nu ar fi fost tridimensional cu siguranţă că nu 
ar fi fost supus Triadei ci unui număr mai mare de 
Elemente.Toată această „suferinţă” a omului este dată de faptul 
că sufletele noastre nu ar fi trebuit să se afle în această lume a 
Iluziei Vieţii, care le ţine încătuşate, şi le condamnă la 
suferinţă. 
 Fiecare suflet ar trebui să-şi cunoască adevărata lui lume, 
care în nici un caz nu este aceasta a Universului Uman Iluzoriu, 
ci este o lume în care adevăratul Univers Uman îi permite 
Omului să-şi cunoască şi să trăiască prin cea dea treia 
Dimensiune şi anume Dimensiunea Vieţii. 
 Este cu atât mai trist cu cât noi trăim în realitate în acest 
Univers Uman în care primează Dimensiunea Vieţii provenită 
din Factorul Vieţii dar datorită Iluziei Vieţii nu o putem 
conştientiza, rămânând orbi în acest palat de smarald în care ne 
aflăm.Acesta este Păcatul Originar! 
 De ce suntem legaţi la ochi într-un Univers tridimensional 
şi suntem sortiţi să gândim Logic bivalent, cu două dimensiuni 
care ne îndepărtează de Fiinţă şi Factorul Vieţii, fără să putem 
simţi în propria noastră experienţă cea de-a treia Dimensiune 
care ne reprezintă ? 
 Ne sunt duşmani Spaţiul şi Timpul? 
 Nu pot afirma acest lucru, dar în absenţa Dimensiunii 
Vieţii , şi celelalte două dimensiuni devin un fel de gardian al 
suferinţei noastre. 
 Ce am putea face pentru a înlătura această înstrăinare de 
sine, pentru a putea să ne regăsim în vre-un fel sau altul 
Dimensuinea Vieţii? 
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 Mintea noastră omenească nu ne lasă să aparţinem cu 
adevărat lumii în care ne-am născut.Cândva credeam că este un 
accident această naştere. Nu mai cred întrucât doar Factorul 
Creator poate deveni Accidental. Atunci? 
 Am putea porni de la o mare schimbare în istoria 
civilizaţiilor. Creierul Omului a fost programat să prelucreze un 
număr mult mai mare de informaţie decât o face în Prezent. 
 Se ştie că Omul în Prezent nu operează decât cu 
maximum două procente din capacitatea creierului. Restul este 
într-o continuă adormire.De ce?  
 Cum ar vedea Omul Lumea în care se află cu întregul său 
creier? 
 Cu siguranţă ar avea o altă concepţie şi ancorare nu numai 
spaţio-temporară dar , posibil şi în cea de-a treia dimensiuni, 
Dimensiunea Vieţii. 
 În cartea mea The Origin of God, făceam anumite 
speculaţii cu privire la acest incident care a dus la pierderea 
capacităţii creierului uman de a mai procesa date la întreagul 
său calibru. Erau doar supoziţii deoarece în acea carte m-am 
axat mai mult pe literatură decât pe filosofie , fiind mai mult un 
roman decât o lucrare filosofică chiar dacă anumite aspecte pot 
fi atribuite şi filosofiei. 
 Cred cu tărie şi în acest moment că Omul ar părăsi rapid 
Universul Iluzoriu în care se zbate azi, chinuit şi plin de 
suferinţă dacă şi-ar recăpăta posibilitatea de a gândi cu întregul 
său creier. 
 Mai mult decât atât , se cunoaşte de către biologi că 
fiecare organism şi organ evoluează şi se dezvoltă în funcţie de 
mediu, etc.Acest fapt denotă că Omul cândva a fost în măsura 
în care conştient fiind a avut nevoie de un creier pe mărimea 
aspiraţiilor şi cugetărilor sale. 
 Atunci cu siguranţă se afla în adevărat fază de Eden al 
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Omenirii, prin urmare nu cred sub nici o formă că Păcatul 
Originar este Accidental , cum nu cred că ne-am născut aici, pe 
această minunată planetă albastră pentru a suferi, şi că viaţa 
este suferinţă. Cei care admit acest lucru ori mint cu neruşinare 
ori îi atribuie Marelui Creator vina de a exista, în această 
suferinţă. 
 Susţin cât se poate de tranşant faptul că viaţa nu ne-a fost 
dată pentru a suferi de către Factorul Nostru Creator. 
 Scopul pentru care ne-am născut şi ne aflăm aici este de a 
fi fericiţi, dar a intervenit sub o formă sau alta Ierarhia, cea 
care a produs intenţionat acel Accident prin care nu mai putem 
opera cu întregul nostru creier , fapt ce ne-a trimis în hăul 
adânc al suferinţei, prin îndepărtarea tot mai accentuată de 
Dimensiunea Vieţii pe care încetul cu încetul am început să o 
uităm până şi din străfundurile memoriei noastre ancestrale, 
îndepărtându-ne tot mai mult de Timp şi Spaţiu alte dimensiuni 
care în loc să ne devină cei mai apropiaţi prieteni au devenit 
nişte rude reci şi îndepărtate, iar noi ne-am simţit din ce în ce 
mai mult eterna rudă săracă care nu mai are de spus nici o 
opţiune faţă de acestea.Orice organ se dezvoltă de-a lungul 
timpului doar atunci când subiectul respectiv are nevoie de el şi 
îl foloseşte.Înnotătoarele la balenă s-au dezvoltat pentru că 
aceasta le folosea, iar  pinguinii şi-au pierdut aripile aproape în 
totalitate fiindcă nu mai aveau nevoie de ele,întrucât îşi 
prindeau hrana prin înnot.Tot  aşa şi Omul şi-a folosit cândva 
întregul său creier fiindcă astfel nu s-ar fi dezvoltat la acest 
nivel.Azi nu mai foloseşte decât doi la sută din capacitatea 
sa.De ce? 
 Într-o altă ordine de idei materialiştii vor rămâne oarecum 
consternaţi că tocmai eu , un idealist convins , susţin ideea 
referitoare la creierul uman, care din orice perspectivă ar fi 
acesta privit, tot din materie este compus vor spune 
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materialiştii.În nici un caz le spun eu.Intervine un anumit 
reflectant care se reflectă în Factorul Vieţii şi Fiinţă care dă 
acest rezultat Cunoaşterii Omului. 
 Materia din care este compus creierul uman este o Iluzie 
la fel de mare ca aceea că Omul poate trăi vreodată într-o 
societate liberă şi democratică. 
 

 # 2 # 
 
 La fel cum nu pot exista societăţi democratice care să fie 
alcătuite din oameni la fel nici creierul nu este materie. El face 
parte din panoplia Iluziei, la fel ca şi fiecare lucru, obiect, 
fenomen, existent în această lume. Dar cu toate acestea creierul 
este răspunzător de anumite senzaţii ale acestei Iluzii. 
 Cum ştim asta ? Tot printr-o Iluzie.Cu toate acestea atunci 
când acţionăm asupra creierului acţionăm şi asupra Iluziei prin 
schimbarea acesteia sau prin diferite alte aspecte privind 
contribuţia la această Iluzie. Astfel creierul devine un fel de 
nod al Iluziilor , de unde ştim că acestea pornesc, chiar dacă şi 
el la rândul său este tot o Iluzie. Deci, acestă Iluzie care este 
creierul nu s-ar fi dezvoltat în aşa măsură dacă nu ar fi 
reprezentat un nod pentru mult mai multe alte Iluzii decât acum 
când funcţionează cu doar două procente din capacitatea sa. 
 O altă întrebare care se pune este dacă creierul ar fi 
funcţionat şi în Prezent cu întreaga sa capacitate oare am fi 
cunoscut o altă lume? Răspunsul este categoric afirmativ. 
 Dar acea lume ar fi fost tot o lume a Iluziei Vieţii în cazul 
că Omul ar fi putut trăi nu numai cu conştientizarea a două 
dimensiuni , Spaţiul şi Timpul dar şi cu o a treia şi anume 
Dimensiunea Vieţii?  
 Oare atunci când Omul ar cunoaşte Dimensiunea Vieţii ar 
mai trăi Iluzia , sau ar reveni la realitate? 
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 Cu siguranţă că ar mai fi trăit Iluzia fiindcă Iluzia a apărut 
odată cu Oglindirea Existenţei în Noţiune, ea nu ar putea fi 
înlăturată, decât odată ce Omului i-ar fi dat să trăiască şi să 
cunoască Adevărul Absolut ceea ce ar fi practic şi teoretic 
imposibil. 
 Da, dacă Omului i-ar fi dat să revină la posibilitatea 
conştientizării lumii cu toată capacitatea creierului său, cu 
siguranţă că Iluzia s-ar schimba şi mai mult decât atât ar deveni 
o fiinţă care nu ar mai asimila viaţa suferinţei, şi altor şi altor 
neîmpliniri pentru că în acel moment Omul nu ar mai fi Străin 
de Sine, cunoscându-şi cel mai important lucru al propriei sale 
existenţe şi anume Dimensiunea propriei sale Vieţi. 
 Odată cunoscută aceasta, şi dispărând Străinul din Om ar 
dispare toate relele lumii, inclusiv războaile şi conflictele de tot 
felul generate de neputinţa Omului de a se înţelege pe sine 
tocmai datorită acestei înstrăinări de care vorbeam. 
 La baza acestei înstrăinări stau : banul, egoismul, 
minciuna, dorinţa de parvenire, invidia, lenea, furtul, crima şi 
lista ar mai putea continua. Abia atunci când Omul va discerne 
nu numai spaţio-temporar dar şi prin Dimensiunea Vieţii , va 
putea vedea cu ochii săi de înger coborât în infernul orbirii 
spirituale adevăratul paradis în care se află.Tocmai Dogmele 
acest rău al Omului, au deosebită dreptate când afirmă o 
intervenţie divină în planul Universului Uman care ar putea 
schimba radical raporturile prin care Omul se raportează la 
Lumea sa. 
 Unii vorbesc de eterna pace, de viitorul eden al omenirii. 
Departe de a fi membrul în Prezent al vre-unei credinţe, cred cu 
tărie că „Sosirea Fiului Omului” , coincide cu momentul când 
Omului îi va fi ridicat vălul orbirii impus cândva, undeva de 
cineva, pentru a nu mai putea procesa cu întreaga capacitate a 
creierului său datele necesare înţelegerii lumii şi vieţii. 
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 O altă întrebare tulburătoare ar fi cum anume ar arăta 
filosofia unei astfel de lumi, în care Omul ar gândi cu totalitatea 
creierului său? 
 Cu siguranţă că ar fi o filosofie total diferită faţă de cea 
existentă în Prezent nu numai prin mutitudinea de sisteme dar 
mai ales prin metoda prin care ar fi deduse aceste sisteme , cu 
totul alta faţă de metodele folosite până în Prezent , care 
determină sisteme ce-şi găsesc sau nu locul real în logică.Unica 
metodă pe care o consider plauzibilă este distanţarea de de 
Gândirea care se află în posesia Iluziei Vieţii şi încercarea 
Omului de a se apropia cât mai mult de Străinul din El. Acesta 
este cel mai aproape de Adevăr. Indiferent cum se realizaeză 
această apropiere,pornind de la anumite ritualuri străvechi, 
şamanice sau ajungând pănă la inducerea unei stări de transă. 
Toate căile sunt binevenite atâta timp cât ne apropiem de 
străfundurile fiinţei noastre,unica care reflectă Conştientizarea 
şi Cunoaşterea, din Factorul Vieţii, de care ne-am îndepărtat 
mereu, acceptând doar umbrele acestora. 
 Omul este  bătut de soartă să gândească cu doar 2 
procente din capacitatea creierului său , restul fiindu-i furată de  
cineva , care a săvârşit acest gest undeva , cândva , deoarece 
orice lege a evoluţiei biologice indică faptul că un organ nu se 
dezvoltă la întâmplare doar de dragul de a fi dezvoltat dacă 
natura nu are nevoie şi nu poate folosi această dezvoltare. La 
balenă nu i s-ar fi dezvoltat înotătoarele în timpul evoluţiei sale 
dacă nu ar fi avut nevoie de ele şi dacă nu le-ar fi folosit, 
precum nici la om nu s-ar fi dezvoltat crierul dacă nu l-ar fi 
folosit cândva la întreaga sa capacitate. 
 Istoria a demonstrat nu o dată că atât curentele cât şi 
dilemele filosofice sunt într-o continuă transformare, de la o 
etapă la alta. Prin urmare nu putem vorbi despre o filosofie a 
unui adevăr sau altul ci despre o filosofie aplicativă care să 
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grupeze anumite aplicaţii cu ajutorul cărora să se poată apropia 
într-o anumită măsură de Adevăr. 
 Cu toate acestea cred într-o filosofie care recunoaşte 
deschis că noi Oamenii trăim Iluzia Vieţii, că Existenţa noastră 
în această lume nu este nimic altceva decât un vis, şi că odată şi 
odată , şi negura acestei nopţi va dispare, iar noi ne vom trezi 
cu forţele împrospătate pentru a vedea zorii unei lumi în care ne 
aflam mai demult decât vremea acestui Univers despre care 
visăm.O astfel de abordare a problemei mi se pare plauzibilă, 
considerându-i cu adevărat filosofi doar pe aceştia, care ştiu că 
Omul nu cunoaşte şi nu va cunoaşte Niciodată Adevărul 
Absolut şi nici măcar o fărâmă din adevărata cunoaştere , totul 
fiind vis.  
Unul din principiile de bază ale Coaxialismului este: 
Unica filosofie adevărată este aceea care acceptă că Omul nu 
cunoaşte Adevărul, deci implicit , nici filosofia. 
 8)Heidegger spunea,citez: „Singura intenţie a acestei 
prelegeri este aceea de a aduce sub privirea noastră însăşi Fiinţa 
ca Eveniment. Doar că ceea ce este denumit prin cuvântul – 
Ereignis – spune cu totul altceva . Conform cu aceasta trebuie 
să gândim (în expresia Fiinţa ca Eveniment) şi insignifianta 
particulă-ca- atât de prolixă şi, deci de înşelătoare. 
Să presupunem că în dezbaterea noastră despre Fiinţă şi Timp 
am lăsat deoparte semnificaţia obişnuită a cuvântului 
Eveniment şi,în locul ei ,am urma sensul ce este el însuşi 
sugerat în destinarea de prezenţă şi extinderea care deschide 
intervalul de timp,chiar atunci expresia-Fiinţa ca apropiere- ar 
rămâne încă indeterminată. Fiinţa ca apropiere:odinioară 
filosofia gândea Fiinţa, în termenii fiinţării,şi anume ca idea,ca 
energeia,ca actualitas, ca voinţă, iar acum- s-ar putea crede- ca 
apropiere .Apropierea înţeleasă în felul acesta presupune o 
interpretare modificată a Fiinţei care, dacă este 
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îndreptăţită,reprezintă o continuare a metafizicii.(În expresia 
Fiinţa ca apropiere) acest -ca- înseamnă:apropierea ca o specie 
a Fiinţei ,subordonată Fiinţei ce constituie conceptul călăuzitor 
stabil. Dar dacă, aşa cum s-a încercat,gândim Fiinţa în sens de 
prezenţă statornică şi admitere de prezenţă,care se află în actul 
destinal(Geschick),act ce la rândul lui se bazează pe extinderea 
ce deschide şi ascunde ,proprie Timpului autentic,atunci Fiinţa 
ţine de actul (Ereignen). Din acesta îşi primesc determinarea 
actul de a da şi datul său.În acest caz Fiinţa ar fi o specie a 
apropierii,nu apropierea o specie a Fiinţei.”, închei citatul. 
8)Martin Heidegger,Timp şi Fiinţă,Editura Jurnalul Literar,Bucureşti, 1995, pag.46-
47. 
----------------------------------------------------------------------------
  
 Nu este adevărat că Fiinţa nu este energie, Fiinţa este 
Cunoaşterea Conştientizării de către Existenţă, odată cu 
reflectarea acesteia în Noţiune. În schimb Conştientizarea 
reprezintă Esenţa energiei şi astfel Existenţa , este energie. 
Fiind Cunoaşterea Conştientizării de către Existenţă, Fiinţa se 
structuralizează ca fiind ceea ce determină doar 
Conştientizarea, fără Cunoaştere, fiindcă aceasta este atribuită 
Existenţei, prin Noţiune. Prin urmare Fiinţa fiind Cunoaşterea 
Conştientizării de către Existenţă., iar Existenţa, Cunoaşterea 
Conştientizării de către Personalizare, prin Noţiune. Atât Fiinţa 
cât şi Existenţa sunt două Conştientizări, prima faţă de 
Personalizare iar a doua faţă de Existenţă, deci energii. 
Diferenţa dintre Existenţă şi Fiinţă constă în faptul că Existenţa 
îşi Cunoaşte Conştientizarea ca fiind Fiinţa prin Noţiune, în 
schimb Fiinţa nu îşi va Cunoaşte Conştientizarea prin Existenţa  
care a zămislit-o. De aici survine pentru prima oară 
„înstrăinarea” de propria Fiinţă, dacă elementul aparţine 
Existenţei. Din acest punct de vedere Fiinţa devine o specie a 
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„distanţării”, şi nicidecum a apropierii, dar „distanţarea” nu 
este o specie a Fiinţei, ci a Existenţei, aparţinând elementelor 
Existenţei care se reflectă în Fiinţă. Aceasta este cea mai 
adâncă rădăcină a Păcatului Originar, care se răsfrânge asupra 
Universelor într-o multitudine de aspecte, determinând noi şi 
noi rădăcini şi cauze. 
 Heidegger,s-a rezumat la Timp, fără să treacă dincolo de 
bariera acestuia, fără să înţeleagă că Timpul este şi va rămâne 
în mintea Omului o simplă Dimensiune, la fel ca alte 
dimensiuni care se reflectă „din” şi „în” Mintea Omului, dar 
Nu direct , ci prin Factorul Vieţii, cel răspunzător de 
conştientizarea acestor dimensiuni ca dimensiuni temporare şi 
spaţiale.Timpul nu are nimic de a face cu Fiinţa iar unica 
legătură a Omului cu Fiinţa a fost aceea că Amprenta acestuia 
odată reflectată în Existenţă , a urmat să se reflecte o singură 
dată şi în Fiinţă,dându-i acestuia fiinţarea.Este adevărat că 
Factorul Vieţii trimite Omului ca urmare a Conştientizării de 
către acesta a Dimensiunii temporale, Cunoaşterea acesteia ca 
Dimesiune temporală şi anume ca trecere,devenire, naştere,dar 
toate acestea nu se datorează Dimensiunii temporale, ci 
diferenţei dintre Conştientizare şi Cunoaştere,într-un cuvânt 
:Energiei şi Mişcării! 
 Timpul este Cunoscut prin  Factorul Vieţii ca 
Dimensiune.Timpul nu este reflectat numai către Om de 
Factorul Vieţii ci poate fi reflecatat către o altă infinitate minus 
Una de Elemente pe care Omul nu le poate conştientiza, 
Elemente unde Timpul poate fi conştientizat ca fiind orice 
altceva decât Dimensiune, etc; Timpul putând fi la un anumit 
moment dat chiar şi OM! Mai mult decât atât, alături de timp, 
mai este şi Spaţiul , dar şi Dimensiunea Vieţii, cea care în 
această lume este direct răspunzătoare de conştientizarea 
acesteia. Toate acestea nu le-a mai spus Heidegger . 
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 9)Albert Einstein spunea, citez: „Nu are realitate fizică 
punctul din spaţiu în care se produce un Eveniment şi nici 
momentul în care se produce , ci numai evenimentul 
însuşi.Între două Elemente nu există o relaţie absolută în spaţiu 
(independentă de spaţiul de referinţă)sau o relaţie absolută în 
timp;există însă o relaţie spaţio-temporală absolută 
(independentă de alegerea spaţiului de referinţă), după cum va 
rezulta din cele ce urmează. Din faptul că nu există o despicare 
cu sens obiectiv a continuumului cuadridimensional într-un 
continuum tridimensional şi unul unidimensional 
temporal,rezultă că legile naturii iau forma lor cea mai 
satisfăcătoare din punctul de vedere logic,dacă se exprimă ca 
legi în continuumul cuadridimensional spaţio-
temporal...Nedespicabilitatea continuumului cuadridimensional 
al evenimentelor nu implică nicidecum echivalenţa 
coordonatelor spaţiale cu coordonata timp. Dimpotrivă,trebuie 
să avem în vedere că coordonata timp este definită altfel decât 
coordonatele spaţiale.”, închei citatul. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 9)Albert Einstein – Teoria Relativităţii, Bucureşti, Editura Tehnică, 1957, pp, 41, 
42. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 Faptul că nu are realitate fizică punctul din spaţiu în care 
se produce un Eveniment şi nici momentul în care se produce ci 
numai evenimentul însuşi nu ne demonstrează nimic altceva 
decât că Există acel Factorul al Vieţii care transformă 
Conştientizarea,este Evenimentul acelui punct din spaţiu 
iluzoriu, care odată transformată în Cunoaştere de Factorul 
Vieţii, devine Evenimentul Însuşi. 
 Nici Heidegger,nici Einstein nu au Trecut dincolo de 
frontiera temporalităţii, decât în măsura în care temporalitatea 
rămânea o Dimensiune, la Heidegger,sau o succesiune de 
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evenimente la Einstein, chiar dacă Einsetin recuoaşte rolul 
temporalităţii de a fi cu totul altceva decât:temporalitate,prin 
relativitate. Era un prim pas făcut către Coaxiologie. 
 
 Revenind la întrebarea, cum ar arăta filosofia dacă Omul 
ar folosi întreaga capacitate a creierului său, cu siguranţă că o 
filosofie axată pe acea Dimensiune a Vieţii, unica  Dimensiune 
care-l face pe Om conştient de Sine şi care odată re-adusă în 
sânul Omului ar alunga încetul cu încetul Străinul din acesta, 
făcându-l pe Om să se alăture în deplinătatea sa , Cunoaşterii 
Închise a Marelui Creator, cât şi Cunoaşterii Deschise a Stărilor 
de Fapt, astfel devenind o fiinţă integrată ca parte a acestui 
Univers, şi nu ca un ingrat ajuns în mod abuziv în cadrul 
acestuia, căzut pradă suferinţei, deznădejdii, angoasei şi 
propriului său absurd. 
 Nimeni nu poate să vorbească despre adevărata filosofie, 
necunoscând Adevărul Absolut, dar tot ceea ce pot să spun, este 
că eu , personal cred cu tărie că una dintre cele mai drepte căi 
pentru a filosofa şi a ajunge prin abstractizare la Elementele 
primordiale, la legile şi fenomenele de început de creaţie este 
de a te apropia prin meditaţie profundă cât mai mult de 
Dimensiunea Vieţii, de a înţelege că Scopul pentru care ai 
Iluzia că exişti tu aici, nu este acela de a fi Ierarhic superior 
altora, şi nici de a fi etern prin nemurire , precum nici de a fi 
bogat sau puternic, ci unicul Scop este acela de a iubi cu 
adevărat, începând cu Universul care te înconjoară până la 
minunatul colorit al primăverii, când înfloresc copacii, iar 
albinele culeg primele roade din nectarul florilor şi până la 
frumuseţea unei ninsori sau ploi de vară. Toate acestea fac 
parte din Universul tău care au atâta nevoie să le iubeşti.Nimic 
nu este etern , totul este trecător în această lume. 
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# 3 # 
 

 Nu poate fi o prostie mai mare decât să crezi că vreodată 
prin opera ta vei rămâne nemuritor. Poate câteva generaţii sau 
câteva mii de ani sau poate mai mult, dar toate acestea la ce îţi 
sunt de folos? Odată ce din tine nu mai rămâne nimic, până şi 
posibila reîncarnare nu este altceva decât în cel mai bun caz o 
nouă construcţie prin reflectarea Amprentei tale karmice în 
Fiinţă şi în Factorul Vieţii?  
 Acea nouă construcţie nu vei mai fi tu , cel de acum , ci o 
cu totul altă persoană, iar chiar şi atunci când , întâmplător te-ai 
reîncarna în această lume şi ai vedea bulevarde sau statui cu 
tine cel de acum , cu siguranţă că nu te-ai recunoaşte, dar chiar 
mai mult, ar putea chiar să-ţi displacă personalitatea 
respectivă.Oare această fugă după celebritate sau anumite 
Ierarhii nu este un miraj? Cu siguranţă că da, şi mai mult decât 
atât , este un miraj menţinut de Străinul din Om, care nu-l lasă 
să devină el însuşi, o fiinţă a iubirii ci îl determină să cunoască 
invidia, răutatea, mânia, lăcomia şi toate celelalte rele, care în 
mod la fel de diabolic nu fac nimic altceva decât să se răsfrângă 
în cele din urmă şi asupra lui, asupra celui care le-a creat. 
 Dimensiunea Vieţii , cunoscută prin meditaţie profundă , 
va alunga încetul cu încetul toate aceste rele din Om, 
transformându-l în adevărata fiinţă pentru care a fost creat şi 
mai mult decât atât , determinându-l din nou să evolueze , 
mărindu-şi şi mai mult capacitatea creierului de a procesa date. 
Sunt mai mult ca sigur că Păcatul Originar a apărut la Om , dat 
de mâna cuiva , care i-a luat Omului capacitatea de a opera cu 
tot creierul. Acel individ este răspunzător de toată suferinţa 
atâtor şi atâtor generaţii. Acest lucru s-a întâmplat undeva în 
istoria omenirii.Chiar dacă acest Păcat Originar are o rădăcină 
mult mai adâncă ,ajungându-se la nivelul Existenţei şi Fiinţei,el 
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a fost declanşat în actuala istorie a umanităţii sub această 
formă. 
 Am folosit termenul de meditaţie profundă pentru a 
ajunge la simţirea Dimensiunii Vieţii. Cum trebuie să fie 
această meditaţie? Nu cred că poate să existe un tipar anume. 
Cel mai indicat este ca în timpul meditaţiei să uitaţi total de 
Lumea din afară şi să ajunge-ţi în acea stare de beatitudine pe 
care doar Dimensiunea Vieţii vă o poate da. Atunci ve-ţi vedea 
că nu mai sunteţi Persoana egoistă de adineaori, că totul se 
desfăşoară în Armonie cu Universul şi că unicul lucru adevărat 
, pe care-l poate cunoaşte Omul este iubirea, şi odată cu aceasta 
vă ve-ţi recăpăta liniştea adâncă umbrită de Străinul din voi. 
 Dimensiunea Vieţii face parte din Factorul Vieţii şi este o 
Dimensiune la fel ca şi Spaţiul şi Timpul. Măsura Dimensiunii 
Vieţii, dă procentul de vitalitate din Existenţa fiecărui Om. Prin 
acest procent nu se înţelege vârsta biologică ci vârsta reală 
spirituală pe care o are fiecare, vârstă care este direct 
răspunzătoare de durata vieţii, în ani, zile, ore, secunde, până şi 
frânturi de secundă. 
 Toate acestea vor putea fi determinate într-o zi , iar atunci 
Omul va trece din fiinţă supusă Destinului la nivelul de fiinţă 
Destinată. 
 Acela va fi unul dintre cei mai importanţi paşi pe care-i va 
putea face omenirea în Viitor, pas care va schimba din temelii, 
atât cultura, societatea şi spiritualitatea cât şi filosofia de viaţă a 
fiecărui Om, care va realiza că unica lui salvare este aceea de a 
se detaşa de tot ceea ce poate fi rău pentru el, iar această salvare 
va consta în a nu gândi Niciodată negativ despre altul, fiindcă 
se va răsfrânge asupra ta ca o compensaţie a Destinului Karmic. 
 Acea cotitură va duce la debutul Epocii de Aur a 
umanităţii.Întrebarea se pune cum va putea duce la o asmenea 
epocă , odată ce Omul va cunoaşte ceasul morţii sale? 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   188

 Oare nu faptul că Omul nu-şi cunoaşte clipa morţii îl ajută 
să creeze , să devină liber în această viaţă? 
 Oare nu ar fi un blestem o asemenea dsecoperire? De-a 
lungul istoriei se cunoaşte foarte bine unde a dus şi unde duce 
şi în Prezent această Iluzie a Libertărţii care este Liberul 
Arbitru , inexistent în realitate. 
 10)Sartre spunea , citez: „Libertatea nu se concepe decât 
ca neantizare a unui dat şi numai în măsura în care este negare 
internă şi conştientă,ea participă la necesitatea care prescrie 
conştiinţei de a fi conştiinţă de ceva. Altfel spus ,libertatea este 
libertatea de a alege . A nu alege, înseamnă a alege de a nu 
alege”, închei citatul. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
10)Jean – Paul Sartre – L'Etre et le Neant.Paris,Gallimard,1943,pag.561 
---------------------------------------------------------------------------- 
 La nivelul Iluziei Vieţii noastre poate să ne apară acest 
aparent paradox doar că noi nu putem alege şi nici nu vom 
alege vreodată,întrucât NU există Liberul Arbitru, decât Iluzia 
că acesta ar exista şi în viaţa noastră. Dacă Omul în calitatea sa 
de demiurg ar fi posedat cu adevărat Liberul Arbitru, azi nu ar 
fi existat, întrucât principala caracteristică a Omului este de a 
învinge asupra celorlalţi. Oricât de mult ne-am dori să credem 
că suntem umani,nu suntem decât nişte animale,ţinute în lesă 
de Iluzia Vieţii,iar dacă aceasta ne-ar scăpa ne-am 
autodistruge.Unul dintre noi ar trebui să devină stăpân 
absolut,doar că atunci toţi ceilalţi nu ar mai fi. 
 Absurdul este cel care caracterizează cel mai bine fiinţa 
umană.Omul în sine este un exponent al propriului său 
absurd,din care dacă ar ieşi,s-ar anihila.Acesta este un alt 
paradox.Absurdul devine un fel de manta al tururor mizeriilor 
şi umilinţelor noastre în faţa celui pe care-L considerăm ca 
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fiind Creatorul Nostru. Dacă am lua cea mai mică părticică din 
acest Absurd, am fugi speriaţi care încotro de propria noastră 
goliciune. 
 Odată ce Omul îşi va cunoaşte Parţial Destinul,având 
acces prin acest aspect la Cunoaşterea Deschisă, chiar dacă 
parţial, Omul va deveni pentru prima oară conştient, ceea ce nu 
a făcut-o până în Prezent. 
 Chiar dacă Omul consideră că posedă conştiinţă de sine, 
acesta în realitate nu o are, întrucât adevărata conştiinţă de sine 
constă tocmai în raportul dintre Cunoaşterea Deschisă şi 
Cunoaşterea Închisă a Omului. 
 Ce ştie Omul despre Cunoaşterea Deschisă? Că există un 
Destin şi o Întâmplare pe care nici măcar nu le cunoaşte? Ce 
este Viitorul, Prezentul şi Trecutul altceva decât o delimitare 
dintre Cunoaşterea Deschisă ,necunoscută Omului, care este 
viitorul, şi Cunoaşterea Închisă ,cunoscută Omului,care este 
trecutul, delimitare care se face la nivelul prezentului iluzoriu? 
 Odată ce Omul va deveni conştient de Cunoaşterea 
Deschisă şi va începe să aibe acces din ce în ce mai mare şi la 
acest tip de cunoaştere, Omul va putea deveni o fiinţă cu 
adevărat conştientă,şi astfel frontiera dintre Viitor şi Trecut 
care este prezentul va dispărea încetul cu încetul, dându-i 
Omului viziunea plenară , de ansamblu a dimensiunii 
temporare şi implicit a celei spaţiale, iar odată cu aceasta 
realizând marele rol pe care-l joacă în viaţa sa Dimensiunea 
Vieţii. 
 Cum Omul nu-şi cunoaşte adevărata faţă a Liberului 
Arbitru care de fapt este Constrângerea nu-şi cunoaşte 
adevărata faţă a Conştiinţei sale care este Necunoaşterea. 
 Tot ce poate şti Omul cu privire la Conştiinţa sa nu este 
nici Cunoaşterea şi nici voinţa , ci afectivitatea, iubirea. 
 Ce anume este Conştiinţa Omului de fapt? Iubirea. 
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 Care este adevărata definiţie a Conştiinţei? 
 Conştiinţa este raportul dintre Cunoaşterea Deschisă, 
Necunoscutul, Viitorul, şi Cunoaşterea Închisă, Cunoscutul, 
Trecutul, şi se delimitează prin Prezent, frontiera dintre cele 
două Elemente participante la raport. Prezentul este cel care 
va putea defini Dimensiunea temporară, dată ce Omul va 
deveni Conştient, anulând Trecutul şi Viitorul, prin propria 
anulare a sa. Atât timp cât Omul nu va avea acces la 
Cunoaşterea Deschisă, conştiinţa va fi alcătuită din 
Cunoaştere, iluzorie , voinţă, la fel de iluzorie şi afectivitate , 
reală. 
 Oricât ar părea de suspect Omului nu i-a rămas în această 
orbire a sa care se numeşte viaţă decât iubirea. Poate că cel 
responsabil cu această cădere de procesare a datelor de către 
creierul uman de le sută la sută la doi la sută , a lăsat această 
unică facultate neatinsă pentru a înţelege că iubirea nu are sens 
atunci când eşti orb. Ei bine, este emoţionant să ştii că în 
orbirea sa Omul a reuşit să clădească cele şapte minuni, atâtea 
şi atâtea poeme minunate, oprea de artă, invenţii, tehnologii, 
nave csmice, chiar dacă era legat la ochi şi nu ştia decât un 
singur lucru:CĂ IUBEŞTE! 
 Vreţi să ştiţi care este unicul moment în care aţi fost 
conştienţi de voi că trăiţi? Acela în care a-ţi simţit fiorul 
dragostei adevărate, acel fior divin , când simţiţi că vă furnică 
trupul, că începeţi să vibraţi odată cu natura ochilor în care vă 
pierdeţi. Poate exista ceva mai adevărat? NU în viaţa unui Om. 
 

 # 4 # 
 
 Prima Amprentă care s-a reflectat  în Fiinţă a fost aceea a 
Existenţei, atunci când Existenţa s-a raportat la determinantul 
său Fiinţa. 
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 Pe urmă o altă Amprentă în Fiinţă a fost a Factorului 
Vieţii care şi el s-a reflectat în Fiinţă. 
 Fiinţa de fiecare dată a rezultat un determinant al 
reflectării acestora în ea, determinant care odată ajuns la 
Existenţă şi Factorul Vieţii a fost iarăşi retrimis pentru a se 
reflecta în Fiinţă dar cu o Amprentă total schimbată. 
 Astfel s-au mărit numărul Amprentelor exponenţial. 
 Una dintre aceste Amprente îi aparţine şi Omului, ca 
totalitate, ca genom cât şi Omului ca individualitate ca individ. 
 Fiinţa a luat naştere din reflectarea Existenţei în 
Noţiune,la fel ca şi Factorul Vieţii şi celelalte Elemente de 
Prim Ordin.Acest lucru înseamnă că Noţiunea era înainte de 
Fiinţa Existenţei un alt fel de Fiinţă? 
 Prin Fiinţă se înţelege Fiinţarea, adică atribuirea unui 
Element odată cu reflectarea acestuia în Fiinţă statutul de 
Întreg , de Unic, care are anumite însuşiri ce se caracterizează 
prin aceea că aceste însuşiri sunt tocmai acelea de a primi 
anumite însuşiri. 
 Astfel Însuşirile date de Fiinţă sunt Unicitatea Întregului, 
deci elementului respectiv şi însuşirile de a primi anumite 
însuşiri. Aceasta se numeşte Fiinţare. Însuşirea de a primi 
însuşiri, este exact ca şi hardul unui computer care pentru a 
funcţiona are nevoie de un soft, soft care este dat de către 
Factorul Vieţii, fiinţelor însufleţite. 
 Chiar dacă anumite Universe nu au viaţă ele nu pot fi 
numite că nu ar avea Fiinţă, că nu ar Fiinţa. Fiinţa poate fi de 
la nivelul unui firicel de praf la cel al unui Multivers, deci al 
unei mulţimi de Universe. Dimensiunile Fiinţei pot fi de la 
Infinit de mic minus UNU care este Factorul Primordial, până 
la Infinit de mare minus Unu care este acelaşi Factorul 
Primordial. 
 Existenţa prin reflectarea sa în Noţiune a conştientizat 
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doar propriul său Instinct de a FI transmis pe cale Ierarhică de 
la Factorul Primordial. 
 Aici trebuie să facem o paranteză şi anume să punem 
întrebarea: De ce Factorul Primordial a gândit cu a FI prin 
Instinct , prin conştientizarea EU-lui? Oare acel a FI , nu 
aparţine Existenţei?  
 Dacă se transmite acel Instinct fiecărei Personalizări, 
odată cu raportarea sa la Noţiune , acest fapt înseamnă că 
fiecare Personalizare ar trebui să aparţină Existenţei, deoarece a 
Fi este neapărat Existent chiar şi la nivelul Instinctului 
Primordial. 
 Nu este absolut deloc astfel , întrucât eu , în calitate de 
autor aparţin acestei lumi a Existenţei şi nu pot formula logic 
sub nici o altă formă acel fior conştientizat de Factorul 
Primordial şi pe urmă de către fiecare Personalizare prin 
raportarea sa la Noţiune decât prin a FI. 
 Minţii umane nu-i este permis să treacă dincolo de această 
frontieră, decât să ştie că ea există, şi în consecinţă, privit din 
punctul de vedere al unei alte Personalizări care nu mai este 
Existenţa , acel a FI poate să devină absolut orice altceva, iar 
Instinctul Primordial poate fi dezvoltat sau determinat într-o 
infinitate minus Una de moduri posibile şi Imposibile. 
 La fel acelaşi lucru este valabil şi în cazul Triadei.Cum 
am mai spus adineaori, Triada există doar raportată la Lumea 
noastră. Dacă am fi gândit cu ajutorul unei Logici de un nivel 
superior Elementele Triadei, Existenţa , Fiinţa şi Factorul 
Vieţii ar fi devenit mult mai multe , alăturându-se acestora 
diferenţa dintre Coeficientul Logic 2 , al lumii noastre şi 
Coeficientul Logic folosit în exemplu. Acest lucru mai 
înseamnă ceva, şi anume că fiecare Nivel Logic va reflecta un 
număr de Elemente de Prim Ordin care să se reflecte direct în 
Noţiune, echivalent cu Coeficientul Logic care le raţionează 
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plus UNU, acel Element fiind Existenţa în cadrul Personalizării 
noastre, dar are o origine mult mai adâncă, până la nivelul 
Factorului Primordial. Vorbind de Elemente de Prim Ordin, 
care la noi sunt Existenţa care ştim că este Personalizarea 
noastră , una din infinitatea minus Una de Personalizări ale 
Persoanei care , odată reflectată în Noţiune, a determinat la 
rândul ei Fiinţa 
 La a doua reflectare a sa în Noţiune a determinat Factorul 
Vieţii iar la celelalte reflectări în Noţiune ale Existenţei aceasta 
a mai determinat o infinitate minus Una de alte Elemente de 
Prim Ordin. Astfel Elementele de Prim Ordin sunt obţinute prin 
reflectarea Existenţei în Noţiune.  
 Elementele de ordin secund sunt determinate prin 
reflecterea Existenţei în Fiinţă, pe urmă prin reflectarea 
Existenţei în Factorul Vieţii, pe urmă prin reflectarea Existenţei 
în Fiinţă iar rezultatul obţinut în Factorul Vieţii, ceea ce se 
petrece în cazul Omului, Factorul Vieţii fiind cel răspunzător 
de cunoaştere, şi nu Fiinţa. Dar despre ordinele elementelor voi 
mai reveni. 
 Alături de Existenţă, Fiinţă şi Factorul Vieţii ar mai putea 
fi încă o infinitate minus Una de Elemente, dar pe care noi nu le 
vom putea determina Niciodată. 
 Viaţa NU este cel mai superior exponent al reflectării 
Existenţei în Noţiune şi nici ultimul.Odată creată Fiinţa se va 
putea reflecta şi ea la rândul ei în Noţiune. 
 Noţiunea de Viaţă se referă la „ceva” însufleţit.La 
această însufleţire participă Fiinţa care dă Dimensionalitate 
Amprentei Omului sau a altui Element ,Amprentă primită de la 
Existenţă,unde şi-a imprimat tiparul în aceasta, primind astfel 
de la Existenţă calitatea de a Exista. 
 După imprimarea tiparului Amprentei în Fiinţă primeşte 
calitatea de a Dimensiona,ca pe urmă să se reflecte în Factorul 
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Vieţii pentru a primi adevărata calitate de a simţi. 
 Termenul de Viaţă poate însemna o arie foarte mare de 
Elemente,întrucât putem atribui Vieţii şi tot ce Există,deci care 
aparţine Existenţei dar care are un început şi un sfârşit. 
 Şi Existenţa are un început iar odată cu acesta va primi 
noi şi noi caractersitici datorate reflectării acesteia în diferite 
Elemente Oglindă, iar cu fiecare caracteristică nou primită va 
avea un sfârşit al vechii sale stări, când era mai săracă în 
caracterstici şi un început al noii stări. Astfel şi Existenţa are 
Viaţa Sa.Putem acorda terminologia de Viaţă la tot ce are un 
început deci a fost determinat de către ceva. 
 Tot ce are un început are şi un sfârşit,fiindcă Tot ce este 
determinat va determina! Niciodată „ceva” care nu este 
determinat nu va determina, precum întotdeauna cel care este 
determinat va determina, fiindcă a fost determinat tocmai 
pentru a determina. 
 Fiinţa va mai continua la nesfârşit să se reflecte în 
Noţiune precum şi Amprentele Existenţei în aceasta, precum şi 
Amprentele Factorului Vieţii în Fiinţă , şi astfel se vor produce 
infinite şi infinite combinaţii de asemenea reflectări în fondul 
universal al Cunoaşterii Închise. 
 Mai mult decât atât şi Factorul Vieţii la rândul lui se va 
reflecta în Fiinţă dând odată cu prima sa reflectare în aceasta, 
conştientizarea Vieţii. 
 Prin Dezvoltare Exponenţială Noţională, în Coaxiologie 
nu se înţelege că fiecare astfel de Element care compun această 
dezvoltare este un Opus al celuilalt, ci faptul că fiecare Element 
include în cadrul său sau Structura sa o grupă de o infinitate 
minus Unu de opuşi faţă de cealaltă grupă din Structura 
celuilalt Element de o infinitate minus Una de opuşi.  
 Astfel Elementele luate ca întreg nu sunt opuse între ele 
dar luate structural, grupurile de Elemente care compun un 
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anumit Element sunt opuse faţă de grupurile celuilalt Element. 
De aici reiese faptul că la nivel Coaxiologic, nu putem vorbi 
numai despre opuşi ai opuşilor, şi despre faptul că aceşti opuşi 
cu cât sunt mai depărtaţi devin mai identici şi cu cât sunt mai 
apropiaţi, au calităţi mai opuse unul de altul, ci vorbim de data 
aceasta de Elemente care între ele nu sunt considerate opuşi 
dar în cadrul lor , din punct de vedere structural, ascund 
fiecare căte o infinitate minus Una de opuşi faţă de o altă 
infinitate minus Una de opuşi ai altui Element. Prin acest lucru 
în Coaxiologie alături de opuşii direcţi mai sunt şi cei rezultaţi 
din Dezvoltarea Exponenţială Noţională. 
 
                                    # 5 # 
 
 Odată stabilită Dezvoltarea  Exponenţială Noţională , 
vom putea determina rangul exponenţial al opusului respectiv 
prin scăderea celor doi opuşi din numărul total al opuşilor aflaţi 
în calcul. Această diferenţiere va fi egală cu rangul exponenţial 
al opuşilor. 
 După cum am afirmat în paragraful anterior numărul 
opuşilor care participă la Dezvoltarea Exponenţială Noţională , 
sunt Elemente care provin din reflectarea directă a Persoanei în 
Noţiune, şi numai de la acest nivel înainte şi nu mai sus de 
Persoană, iar numărul acestora poate ajunge la o infinitate 
minus Una de Elemente. Dintre acest număr impresionant de 
Elemente care sunt de Prim Ordin, trei sunt responsabile de 
Existenţa Omului, acestea fiind, Existenţa, Fiinţa şi Factorul 
Vieţii , provenite din reflectarea Existenţei în Noţiune, care 
formează Triada de care aminteam până în Prezent, Triadă pe 
care o denumesc şi Triunghiul Profan, care la rândul lor sunt în 
opoziţie cu o altă Triadă , compusă din Factorul Creator, 
Gândul Pur, şi Persoană, în care se află şi Existenţa, care 
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formează Triunghiul Sacru, iar la nivel de proiecţie a 
triunghiului în tridimensionalitate formează Prisma 
Triunghiulară Sacră şi Prisma Triunghiulară Profană. După 
câte se vede Persoana pentru Om devine punctul comun care 
alătură Triunghiul Sacru de cel Profan. Menţionez încă odată 
că aceste triunghiuri sunt valabile doar pentru fiinţa umană, 
care-şi duce viaţa în Tridimensionalitate, cu toate că posedă o 
logică bivalentă, care-l îndepărtează foarte mult pe Om de la 
Cunoaşterea propriei lumi. 
 În Coaxiologie, Dezvoltarea Exponenţială Noţională nu 
se opreşte doar la acest nivel de proiecţie logică, care reprezintă 
posibilitatea de reflectare a acestei lumi şi de a reprezenta 
aceste realităţi prin prisma logicii bivalente a noastre. 
Dezvoltarea Exponenţială Noţională abia din  momentul când 
începe să opereze ordinele  elementelor de Prim Ordin, de 
ordin secund, de ordin terţ, etc., începe să-şi arate din ce în ce 
mai stringent utilitatea, întrucât alături de Elementele de Prim 
Ordin vor veni şi Elementele, din celelalte ordine, cum ar fi 
Reflectările Fiinţei în Factorul Vieţii ce vor da naştere 
anumitor Amprente care au un alt ordin, iar Amprentele acestor 
Amprente la rândul lor vor avea un alt ordin şi tot aşa până la 
Infinit. Astfel Dezvoltarea Exponenţială Noţională se face în 
funcţie de Ordinul şi Rangul elementelor care o compun. 
 O altă categorie de Elemente sunt şi cele care nici măcar 
nu au un ordin, cum ar fi Adevărul Absolut, Cunoaşterea 
Absolută, Marii Creatori, care pot fi integrate   Dezvoltării 
Exponenţiale Anoţionale, întrucât nici unul dintre aceste 
Elemente nu provin din reflectarea Persoanei în Noţiune, au 
apărut cu mult înainte de a fi Noţiunea şi se dezvoltă 
exponenţial pe cu totul alte criterii decât Elementele de Prim 
Ordin al Dezvoltării Exponenţiale Noţionale. 
 Fiecare ordin al elementelor, ordinele 1,2,3,7,9,..n; 
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conţin în Structura lor o infinitate minus Una de alte Elemente, 
grupuri care pot fi opozabile cu unele Elemente din alte ordine 
sau cu altele din acel ordin. 
 Elementele care au ordin se vor numi:Elemente de  
profanitate, iar cele care nu au ordin se vor numi: Elemente de 
sacralitate. 
 În aceasta constă marea deosebire întrea sacru şi profan 
raporat la fiinţa umană. Prin urmare Elementele de sacralitate 
vor fi o infinitate minus Una, dar care nu vor avea alte 
Elemente în Structura lor, cu excepţia Gândului Pur, care va fi 
exact invers faţă de Marii Creatori. Acesta va avea în structură 
o infinitate de Elemente la fel ca elelemntele de profanitate, 
deci pot fi  Elemente, cu sau fără structuralitate, faţă de 
Elementele de profanitate care şi ele pot fi pentru fiecare ordin 
de un număr egal cu o infinitate minus Una , dar spre deosebire 
de Elementele de sacralitate acestea vor avea ca regulă, 
infinitate minus Una de Elemente în Structura lor. 
 Să începem cu Elementele de sacralitate, cum ar fi 
Factorul Creator şi Unic Întâmplător, Adevărul Absolut, 
Cunoaşterea Absolută, Gândul Pur, etc. Se cunoaşte că 
Factorul Primordial a determinat o infinitate de Mari Creatori, 
infinitate faţă de care Factorul Primordial s-a raportat cu 
propria sa finitate. Dar pot oare exista o infinitate de Adevăruri 
Absolute şi de Cunoaşteri Absolute? Nu în nici un caz. 
Niciodată nu vor exista două sau mai multe Adevăruri Absolute 
cum nu vor exista două sau mai multe Cunoaşteri Absolute, 
însă alături de aceste două care alcătuiesc Structura Gândului 
Pur , raportat la alte Nivele Logice deci la alte şi alte 
raţionalizări pe baze superioare logicii noastre bivalente , vor fi 
mai mulţi opuşi ai Adevărului Absolut şi ai Cunoaşterii 
Absolute. Să ne referim doar la o raţionalizare pe baza unei 
logici care nu este bivalentă ca în cazul lumii noastre ci are un 
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Nivel Logic 12. Acolo alături de Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută vor mai exista cel puţin încă 10 opuşi ai 
acestora. 
 Elementele de Sacralitate aparţin Destinului Anoţional şi 
Cunoaşterii Deschise, chiar dacă ele ajung să determine 
Cunoaşterea Închisă faţă de care se delimitează, pe când 
Elementele de Profanitate aparţin Destinului Noţional şi 
Cunoaşterii Închise. 
 Deşi se spune adeseori că fiecare Om este o Fiinţă iar o 
mutitudine de Oameni reprezintă o mutitudine de Fiinţe NU 
ESTE  absolut deloc astfel. 
 Nu există mai multe Fiinţe în infinitatea de Universuri 
ale Conştiinţei Umane, decât Una ,deoarece omul gândeşte cu o 
logică bivalentă.La fel ca în paragraful precedent, dacă am 
gândi cu o logică de un alt nivel cu siguranţă că alături de 
Fiinţă şi Factorul Vieţii ar mai fi încă pe atâtea alte forme cât ar 
fi diferenţa dintre Nivelul nostru Logic şi Nivelul Logicii 
aceleia. 
 În această Fiinţă se regăsesc reflectate o infinitate de 
Universuri, unde fiecare în parte are propria sa amprentă. Una 
dintre aceste Amprente este şi acea a Omului cât şi alte  
miliarde de Amprente ale fiecărui Om în parte. 
 Mai demult am afirmat că fiecare Om este un 
Univers.Aşa ESTE! Fiecare Om are o amprentă ce 
nominalizează UN Univers, în Structura căreia se află o 
infinitate minus Una de Elemente despre care Omul nici măcar 
nu cunoaşte şi nu va cunoaşte Niciodată. 
 Nu degeaba se uzitează expresia de Univers Uman. 
 Noţiunea de proprie identitate a  Omului este dată de 
reflectarea propriei sale Amprente în Fiinţă şi Factorul Vieţii. 
  Dar cum anume se realizează Cunoaşterea şi ce anume 
este aceasta? Am explicat despre cele două tipuri de 
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Cunoaştere, Cunoaşterea Deschisă şi Cunoaşterea Închisă. 
Despre faptul că prima provine din Starea de Fapt iar cea de-a 
doua este dată de Factorul Creator, şi se realizează prin 
reflectarea tuturor Personalizărilor Persoanei în Noţiune. Astfel 
Noţiunea are un rol de Oglindă al Personalizărilor Persoanei. 
 Un prim Element în realizarea procesului de cunoaştere 
este oglindirea unui Element sau altul într-un alt Element care 
posedă rolul de Oglindă.Dintre Elementele care posedă rolul de 
Oglindă putem identifica Noţiunea şi Factorul Vieţii, dar 
numărul acestora după cum am mai spus este Infinit minus 
Una. 
 Orice Element al Cunoaşterii devine cunoscut abia după 
ce acesta se reflectă în Oglindă. Înainte de a se reflecta în 
Oglindă cu toate că urmează să devină Element al Cunoaşterii, 
el nu face parte din Cunoaştere , întrucât nu este Cunoscut? 
 Atunci cum rămâne cu Elementele Stării de Fapt, care 
sunt atribuite cunoaşterii Deschise? De unde începe 
Cunoaşterea Deschisă? De la primul Element al său:Instinctul. 
Acesta se reflectă în “Eul” Factorului Primordial odată cu 
Conştientizarea Sa. 
 Deci Cunoaşterea Deschisă apare odată cu Instinctul iar 
Cunoaşterea Închisă odată cu Factorul Creator. Astfel se naşte 
o nouă regulă cu privire la Cunoaştere şi anume, Element 
oglindit al Cunoaşterii închise sau Deschise şi Element 
neoglindit al acestor cunoaşteri.Instinctul este un Element 
neoglindit la început, ca simplu rezultat al Stării de Fapt, 
determinate de Matrice şi Scop, urmând să devină Element 
oglindit odată cu conştietizarea de sine a Factorului Primordial. 
Astfel tot ce are conştientizare de sine este Element oglindit şi 
ceea ce nu are conştientizare de sine este : neoglindit .Omul 
este un Element oglindit de profanitate , cu Destin Noţional, 
aparţinând Ierarhic, Existenţei, care se află în aria Profanului. 
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 Marii Creatori şi tot ceea ce crează este un Element 
oglindit.Factorul Nostru Creator îşi Oglindeşte determinarea Sa 
în Dumnezul Primordial faţă de care se raportează. 

 
# 6 # 

 
        Revenind la Universul Spiritual al Omului , acesta reflectă 
toate celelalte Amprente ale oamenilor în Factorul Vieţii , iar 
Factorul Vieţii le reflectă înapoi Amprentelor creind astfel 
Fondul Amprentologic , echivalent cu istoria şi societatea.După 
cât se poate vedea , Factorul Vieţii are rolul de Oglindă atât în 
Existenţa incividuală cât şi în cea socială a Omului. 
 Elementele oglindite şi neoglindite din conştientizarea 
Omului, pot fi împărţite în cadrul propriei sale lumi în 
Elemente organice, ce caracterizează viaţa, şi Elemente 
anorganice, lipsite de viaţă. 
 Materia vie şi materia nevie vor spune unii materialişti, 
doar că toată această materie nu este nimic altceva decât un vis 
al reflectării Amprentei Omului în Existenţă,Fiinţă şi mai apoi 
în Factorul Vieţii. Mulţi filosofi pun pe drept cuvânt întrebarea, 
de ce anume visează toţi oamenii acelaşi vis pe care-l denumesc 
viaţă şi nu are fiecare visul lui diferit? 
 Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de complicat, 
întrucât , dacă facem abstracţie de persoanele cu boli psihice, al 
căror vis va fi cu siguranţă unul diferit ,cu atât mai difeirt cu cât 
afecţiunea va fi mai gravă, la fel cum vise diferite pot avea 
drogaţii sau alcoolicii şi alţii. 
 Omul normal care va duce o viaţă cvasinormală, nu va 
avea o altă reprezentare a vieţii faţă de un alt om considerat 
normal. 
 Toate acestea se datorează faptului că fiecare individ are 
calităţi asmănătoare, două mâini, două picioare, un creier etc; 
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calităţi care vor da acelaşi rezultat al reflectării în Existenţă ce 
denotă Existenţa propriei Amprente,în Fiinţă , care dă 
dimensionalitatea şi pe urmă în  Factorul Vieţii, cel care dă 
suflarea şi Conştientizarea şi Cunoaşterea Omului. 
 Asemănarea “organică” dintre doi oameni se datorează 
în primul rând Fiinţei , responsabilă atât de dimensionarea 
Omului, cât şi de includerea acestuia într-un anumit tip de 
Univers dimensional. 
 Toţi oamenii trăiesc într-o lume unde le sunt cunoscute 
cele două dimensiuni, spaţio-temporalitate, pe o planetă numită 
Terra, care are un anumit număr de continente, cu anumite date 
geografice şi climatologice,etc. 
 Dacă Omului i-ar fi dat de către Fiinţă un alt tip de lume 
cu siguranţă că şi interiorul Omului ar fi fost definit şi 
structuralizat în funcţie de acel tip de lume. 
 Nu odată am afirmat că Omul şi acum în starea 
nenorocită în care se află încă mai speră, întrucât speranţa este 
acea care moare ultima. Speră că într-o zi îşi va recăpăta 
străinul din sine, astfel reuşind din nou să-şi conştientizeze 
ceea de-a treia Dimensiune din această lume tridimensională şi 
anume Dimensiunea Vieţii. 
 O altă problematică foarte interesantă este legea 
evoluţiei naturale. Se ştie că fiecare Element biologic,respectiv 
fiecare organ al unei fiinţe vii, evoluează în funcţie de 
necesităţile naturale, pe care doreşte să le satisfacă. Este normal 
ca unor mamifere marine să le apară înnotătoare sau la unele 
păsări care nu-şi folosesc aripile la zbor , ci la înnot cum este 
cazul pinguinilor să le dispară aripile iar în schimbul lor să le 
apară anumite însuşiri necesare înnotului, cum ar fi labe 
palmate,etc; 
 La fel s-a întâmplat şi în cazul Omului, după cum am 
mai spus care şi-a dezvoltat un creier pe care odată şi odată l-a 
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folosit în procentaj de sută la sută şi nu doi la sută ca în 
Prezent. 
 Natura Niciodată nu dezvoltă un anumit organ biologic 
dacă organismul acelui animal sau Om nu îl foloseşte. Cine este 
Natura, despre care afirmam adineaori că dezvoltă  un anume 
organ în funcţie de necesităţi? 
 Dar ce anume sunt necesităţile? Mulţi au nominalizat 
natura cu Factorul şi nu au greşit în totalitate, întrucât atât 
Factorul Primordial cât şi Factorul Nostru Creator se află în 
fiecare frunză, piatră sau petic de cer, în fiecare Gând de-al 
nostru, ninsoare , până şi în cele mai ascunse unghere ale 
propriei noastre Existenţe, dar alături de Factorul Primordial şi 
Factorul Creator în toate acestea se mai află şi Fiinţa, Existenţa 
cât şi Factorul Vieţii.Ce înseamnă de fapt “necesitatea”? 
 Se ştie că fiecare Gând al nostru, inclusiv propria 
noastră Amprentă se reflectă în Fiinţă şi Factorul Vieţii, la fel 
cum se reflectă în acestea fiecare suflare, începând cu suflarea 
plantelor până la acea a animalelor. 
 Fiecare astfel de suflare poartă în sine un mesaj, care 
are un anumit cod,ce va determina o nouă Amprentă de naştere, 
care odată va deveni Amprentă Karmică. Acel mesaj odată 
imprimat în Fiinţă va determina o Amprentă, care reflectată în 
Factorul Vieţii va determina o nouă suflare, suflare care va 
apărea sau nu în Lumea noastră, o nouă noţiune deci un nou 
Univers! Suflare care poate fi o viitoare plantă, animal, Om, 
sau orice altceva inclusiv o bacterie sau cea mai neînsemnată 
suflare dar care să aparţină lumii vii. 
 Odată cu aceasta şi cu noii veniţi de ordinul miliardelor 
la puterea unor numere cu un şir impresionant, bineînţeles că şi 
Natura în sine va fi într-o eternă schimbare şi transformare, 
ceea ce va impune mereu o nouă ordine de priorităţi, ordine 
care va duce la lista lungă a necesităţilor, fiecărei Fiinţe. 
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 Acestea sunt necesităţile de ordin exterior. În schimb 
pentru necesităţile de ordin interior cum ar fi hrana sau alte 
asemenea lor, procesul se va desfăşura întocmai ca pentru 
necesităţile de ordin exterior doar că această nouă transformare 
şi schimbare se va petrece în interiorul organismului fiinţei vii, 
care va viza întreţinerea şi dezvoltarea anumitor organe. 
 Chiar şi în acest moment când scriu aceste rânduri, 
pentru a realiza aceasta , mă raportez la Fiinţă şi pe urmă la 
Factorul Vieţii care-mi dă conştientizarea propriilor mele 
gânduri, despre această filosofie , care e Coaxialismul. 
 Filosofie care pretinde că Omul nu cunoaşte Adevărul şi 
astfel orice filosofie care pretinde că ar fi adevărată este falsă şi 
mincionoasă. Adevărata filosofie sau Coaxialismul,este 
filosofia care  în opinia mea  pretinde că nu este adevărată, 
dar care , tocmai pe acest considerent, încearcă să creeze un 
sistem cât mai apropiat despre cum ar trebui să arate o 
filosofie în cazul în care Omul ar cunoaşte Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută.  
 Încearcă să opereze cu acestea atât din exterior prin 
diferite aplicaţii asupra sistemelor pe care cele două le 
determină, cât şi din interior, prin definirea şi înglobarea lor în 
circuitul ideatic universal al Cunoaşterii Închise şi  Cunoaşterii 
Deschise. 
 Toate aceste Amprente care se reflectă din Fiinţă se vor 
reflecta la rândul lor şi Amprentelor care deja au fost reflectate 
de Fiinţă , creindu-se astfel Iluzia de Spaţialitate, Temporalitate 
şi Spiritualitate, întrucât în fiecare frântură de clipă o nouă 
Amprentă reflectată de Fiinţă prin Factorul Vieţii, se răsfrânge 
asupra Amprentei Omului respectiv dându-i acestuia Iluzia de 
mişcare , devenire şi transformare. La fel Cum Personalizările 
îşi reflectă Noţiunile sale unele în altele după ce s-au raportat 
fiecare în parte la Noţiune, la fel şi Amprentele îşi reflectă 
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propriile lor Universuri unele în altele atât înainte cât şi după ce 
s-au reflectat în Fiinţă şi Factorul Vieţii,raportându-se unele la 
altele. 
 Cum fiecare astfel de Amprentă, care se reflectă în 
Amprenta Omului respectiv atât înainte cât şi după reflectarea 
sa în Fiinţă  şi Factorul Vieţii este un Univers , aceasta 
înseamnă că şi Omul trece în fiecare frântură de clipă dintr-un 
Univers în altul,fără să mai adăugăm că în acelaşi timp 
simultan Omul se reflectă atât în Fiinţă cât şi în Factorul 
Vieţii,fapt ce-i dă mereu conştientizarea de sine. 
 La nivelul Universelor există doar o singură Fiinţă 
infinită, dar odată reflectată Amprenta unui Om în Fiinţă, 
Amprenta reflectată de Fiinţă la rândul său , sau rezultatul 
oglindirii Amprentei Omului în Fiinţă va fi considerată Fiinţa 
acestuia. 
 Omul devine conştient de sine abia după ce Amprenta 
sa, a fost reflectată de către Fiinţă în  Factorul Vieţii. Factorul 
Vieţii este Oglinda Fiinţei şi implicit a Omului. Având rol de 
Oglindă înseamnă că are rol de conştientizare a elementelor 
care se oglindesc în el, şi astfel are rol de a reflecta 
Cunoaşterea Închisă, dar şi acela ca pe baza Cunoaşterii 
Închise să poată afirma Existenţa Cunoaşterii Deschise venite 
direct de la Starea da Fapt a Matricei,Scopului şi Infinitului în 
acelaşi timp, sub formă de Destin şi Întâmplare la Om sau sub 
alte auspicii, determinate în funcţie de Coeficientul de 
Conştientizare care le raţionalizează sau de rezultatul reflectării 
Amprentei în Fiinţă şi Factorul Vieţii, ce poate duce la forme 
dintre cele mai diverse în diferite lumi care aparţin unor 
Universuri pe care noi nici măcar nu ni le putem imagina, 
darămite să mai realizăm şi anumite aplicaţii asupra lor. 
 Fiecare Univers prin care “treci”cade sub incidenţa dată 
de Cunoaşterea Deschisă , Cunoaşterii Închise a Marelui Nostru 
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Creator. 
 Cunoaşterea Închisă cât şi Cunoaşterea Deschisă 
reprezintă un cumul de Noţiuni oglindite în Factorul Vieţii ,sau 
Noţiune sau în alte Elemente de Oglindă, sub formă de 
Conştientizare, deci de Urmă care le va da Forma sub aspectul 
Cunoaşterii,diferitelor Amprente care se reflectă necontenit 
într-unul din aceste Elemente de Oglindă.  
 Sufletul poate alege prin Liberul Arbitru Imaginar 
Universele frânturilor de clipă imediat trecute , 
definitivându-şi Soarta dar Niciodată Universele frânturilor 
de clipă imediat  următoare definitivându-şi Destinul! 
 Deosebirea dintre Soartă şi Destin constă în faptul că 
Soarta poate fi schimbată în Viitor prin opţiunea de a 
reflecta la  Universele clipelor imediat trecute , pe când 
Destinul nu se poate schimba Niciodată aparţinând clipelor 
imediat  următoare. Astfel Soarta aparţine Urmei  iar 
Destinul  Formei ,întrucât Destinul precedă Soarta. 
 Sufletul mai întâi este destinat prin Destin unei căi şi 
pe urmă sortit prin Soartă unei vieţi. 
 De aici rezultă şi  necesitatea existenţei în Iluzia Vieţii 
a viitorului şi trecutului,ce reprezintă Soarta şi Destinul 
reflectate în Iluzia Vieţii, ce-ţi dă impresia că trăieşti 
prezentul  . 
 

# 7 # 
 

 Universul terestru este un Univers al Formelor, cu stele, 
galaxii,dar şi cu frumuseţi naturale ale planetei albastre. 
 Realitatea este că nici una dintre acele frumuseţi nu 
aparţine Universului naşterii noastre ci unui alt Univers ce  a 
lăsat Urma în Forma căreia să se afle acele frumuseţi. 
 Acela poate fi Universul Gravitaţiei sau oricare alt 
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Univers! Tot ceea ce au impresia oamenii că aparţin lor şi 
planetei lor , toate acele frumuseţi aparţin altor Universuri.. 
 Nici corpul uman cu organele sale de simţ nu aparţine 
omului ci altui Univers,un Univers despre care omul nici nu 
ştie că există. 
 De aceea ce este din ţărână în  ţărână se întoarce.Unicul 
lucru care-i aparţine cu adevărat omului este Amprenta 
Karmică. Omul nefiind nimic altceva decât reflectarea unei 
Cunoaşteri Deschise într-una Închisă , este o reflectare a unei 
Noţiuni iluzorii , acea de a „FI”! Reflectare care se porduce în 
urma reflectării unei Amprente în Fiinţă şi Factorul Vieţii. 
 Până şi sufletul, despre care crede că îl reprezintă aparţine 
şi acesta unui alt Univers. 
 Poate fi  omul mai mult decât un vis? Cu siguranţă! Un 
coşmar, apărut în timpul somnului. 
 Fiecare Univers este nici mai mult nici mai puţin decât o 
Noţiune a unei Personalizări, în care se reflectă toate celelalte 
Noţiuni ale celorlalte Personalizări. Omul este o Noţiune, deci 
un Univers! 
 Fiecare Om este un Univers,deci o amprentă. 
 Fiecare Univers este un vis , acelaşi coşmar apărut în 
timpul somnului sau ceva paradisiac? Depinde! 
 Omul trăieşte în realitate în Universul Amprentei sale , pe 
care nu-l cunoaşte şi care este adevăratul Univers  ce-i aparţine 
Omului respectiv, Univers de care se va despărţi pentru 
totdeauna , Univers care-şi va pierde calitatea de Amprentă a 
Omului, calitate pe care o va lua un nou Univers, acela al 
Amprentei Karmice, care la rândul său se va reflecta în Fiinţă şi 
Factorul Vieţii, determinând un nou produs uman sau similar 
acestuia .De aici provine înstrăinarea de sine a Omului.Prin 
faptul că acesta nu va reuşi Niciodată să-şi cunoască propriul 
său Univers, Universul Amprentei sale, el conştientizând doar 
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Forma lăsată de Urma acestuia. 
 De aceea există  Moarte şi viaţă , deci Urmă şi Formă! 
 Moartea fiind Urma în Forma căreia se naşte Viaţa! 
 Astfel Urma intră în Formă şi Forma în Urmă la nivelul 
logicii duale a binelui şi răului! 
 Niciodată Forma nu va fi cea care va intra în Urmă,ci 
Urma va intra în Formă, precum Niciodată Amprenta Karmică 
nu va precede Amprentei Naşterii. 
 Pe acest principiu se bazează nivelele de incluziune şi 
anume, Universul format de Universul care şi-a lăsat amprenta 
Urmei în Formă , va fi întotdeauna Universul care va include în 
El Universul care a lăsat Forma prin amprenta Urmei Sale, prin 
urmare la nivelul omului, omul este acesta care are inclus 
planeta Terra în el şi nu planeta este aceea care include omul în 
teritoriul ei , precum omul este cel care are întreg Universul 
înconjurător al galaxiilor şi Calea Lactee în el, şi nu acestea 
înconjoară omul! 
 Iluzia apare pentru prima oară la nivelul Persoanei dar 
aceasta intervine ca o Iluzie creatore, ce are o cauză şi un efect 
asupra Personalizărilor , dând naştere conştiinţelor de sine şi 
identităţilor Fiinţei abia la nivelul Noţiunii. 
 Odată devenită Noţională, şi ajungând la nivelul Noţiunii 
şi Personalizărilor, Iluzia primeşte un Destin Noţional fiind 
supusă unei Legităţi Noţionale. 
 Diferenţa dintre un Destin Anoţional şi unul Noţional 
constă în faptul că cel Anoţional nu poate să primescă atribute 
ale mărginirii şi nici alte atribute caracteristice Noţiunilor cum 
ar fi :cine, ce, de ce , unde , când. 
 Destinul Anoţional fiind nealterat de Iluzie, care la acest 
nivel cu toate că apare ea nu este aceea care se implică direct în 
Universul ideatic al Marii Treimi, dând naştere cunoaşterii şi 
conştiinţei acestuia cum se întâmplă în sferele Noţionale unde 
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intervine aceasta. 
 Astfel înţelesul la nivel Anoţional devine , Totul şi Nimic, 
Neînceputul şi Nesfârşitul, Semnul Sensului Conştiinţei de 
Sine, etc. 
 Întotdeauna o Legitate şi un Destin Anoţional vor 
determina o Legitate şi un Destin Noţional. 
 Destinul Noţional este reflectarea Destinului Anoţional în 
Iluzie,devenind activ la fel ca şi Iluzia odată cu Noţiunea şi 
Personalizările. 
 Astfel Destinul Anoţional este un Destin ce activează 
paralel cu Destinul Noţional. Precum Adevărul Anoţional este 
un Adevăr ce activează paralel cu Adevărul Noţional având o 
esenţă comună prin Adevărul Absolut.Atât Destinele Anoţional 
şi Noţional cât şi Adevărurile Noţional şi Anoţional se 
întrepătrund creind cele mai diversificate posibilităţi de 
evoluţie, cum ar fi un Element care să aparţină Destinului 
Anoţional dar să devină identificat de un Adevăr Noţional şi 
invers. 
  Exemple în acest sens ar fi nenumărate , Faptul că noi 
putem identifica Instinctul, rezultatul identificării de către noi a 
Instinctului se face pe baza unui Adevăr Noţional care ne 
caracterizează chiar dacă Destinul Instinctului este un Destin 
Anoţional.Totul depinde în acest caz de un anumit sistem de 
referinţă. 
 Destinul Noţional este rezultatul reflectării Destinului 
Anoţional în Iluzia Vieţii născând lumile Iluziei Vieţii care sunt 
lumi paralele, cu lumile Destinului Anoţional, în care se 
oglindesc lumile Iluziei Vieţii! 
 De aceea imaginea în Oglindă a unui şurub cu filetul de la 
stânga la dreapta va deveni şurub cu filetul de la dreapta la 
stânga.Îmaginea mai apropiată de realitate va fi cea din 
Oglindă, devenind imaginea Iluziei în Anoţional! 
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 Una dintre cele mai importante legi dată de către 
Factorul Creator este Legea  Oglinzilor Paralele, unde  fiecare 
Gând prinde viaţă clădind un întreg Univers al său. Toate 
acestea se datorează faptului că de la nivelul Noţiunii, Destinul 
Anoţional nu mai poate crea noi structuri materializate în noi 
Universuri cu lumile lor aferente, ci lasă Iluzia să construiască 
toate acestea. Întreaga devenire a Universelor constă în 
această lege. 
 Omul atunci când se află în faza de Ecou al amprentei 
sale va crea o sumedenie de amprente prin gândurile sale dar 
doar suma acestora va fi amprenta finală a omului respectiv, 
restul vor fi gânduri care se vor oglindi la nesfârşit în oglinzile 
paralele ale lumilor, având fiecare propria sa amprentă ce va 
crea la rândul ei propriul său Univers. 
 Chiar şi Originea Omului poate fi un astfel de Gând al 
unei fiinţe , gândit undeva aiurea şi uitat la căteva momente 
după aceea dar care la rândul lui a avut o însemnătate 
capitală.Este posibil. 
 Astfel Omul devine nu numai un Demirg al unor 
Universuri despre care nu va şti Niciodată şi nu le va vedea 
Niciodată, dar prin aceste creaţii , mai mult ca Niciodată se 
desluşeşte că Omul este de fapt una din mâinile Marelui 
Creator cu ajutorul căruia acesta clădeşte lumile  şi 
Universurile.  
 Factorul Creator şi Unic Întâmplător este o Amprentă a 
Factorului Primordial, diferenţa dintre Om şi Factorul Creator 
şi Unic Întâmplător constă numai în Întâietate şi în şirul 
opuşilor. 
 Chiar dacă Omul face parte din Creaţia Marelui Creator şi 
nu invers, aceasta nu înseamnă că Omul nu este şi El un 
Creator. 
 Poate de aceea fiecare Om oricât de amărât ar fi se crede 
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centrul Universului după cum spunea cândva un mare filosof.  
 Cum Universurile Iluziei sunt condiţionate de Destinul 
Noţional, care la rândul său devine condiţionat de Destinul 
Anoţional,este de la sine Înţeles că Destinul Anoţional se află în 
orice ungher al Destinului Noţional determinându-i limitele 
celui din urmă dar şi datorită Factorului Primordial care se află 
de la firul de iarbă la cele mai superioare ierarhii fiind cel ce 
determină Destinul Anoţional. 
 Deci Iluzia Vieţii se reflectă în Destinul Anoţional ca un 
şurub într-o Oglindă. Acesta este încă un aspect al motorului 
pentru care există energia spirituală a determinării noilor 
fenomene şi forme, întrucât atunci când Iluzia se reflectă în 
Anoţional va da o imagine Reală a Iluziei dar care nu va fi 
Iluzia în sine ci reflectarea ei, chiar dacă reflectarea este Reală. 
Atunci când Iluzia cu Destinul său Noţional devine reală de 
Sine fără să-i fie reflectată Realitatea de Destinul Anoţional , 
Iluzia rămâne Iluzie. 
 De aceea cel mai apropiat mijloc al Iluziei de a deveni 
Realitate este să fie reflectată de Destinul Anoţional. 
 Astfel se realizează trecerea eternă de la o stare de 
Armonie la o stare de Dizarmonie. 
 Există o legătură între Destinul Anoţional şi Cunoaşterea 
Deschisă şi Destinul Noţional şi Cunoaşterea Închisă prin 
faptul că Cunoaşterea Deschisă provenită din Starea de Fapt a 
Matricei este cea care determină Destinul Anoţional al lumilor 
şi Universurilor din toţi coeficienţii logici, până la nivelul 
opuşilor opuşilor Existenţei. 
 În nici un Univers NU există materie.Totul nu este nimic 
altceva decât un vis, o Iluzie care se răsfrânge asupra 
Cunoaşterii prin Conştientizare. 
 Cunoaşterea Deschisă este cea care a determinat Destinul 
Anoţional şi Adevărul Anoţional prin raportarea sa la 
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Cunoaşterea Închisă a Marilor Creatori, în speţă a Marelui 
Nostru Creator , care a determinat prin Cunoaşterea sa Închisă 
Iluzia. 
 Atât timp cât Cunoaşterea Deschisă nu este supusă Iluziei 
Vieţii, devenind conştientizată de către Om ca Destin sau 
Întâmplare aceasta posedă doar un Destin Anoţional pe care 
Omul îl va atribui în mod iluzoriu Destinului Noţional şi 
Cunoaşterii Închise,dându-i Destinului şi Întâmplării Noţiunea 
de Soartă sau de ceva Întâmplător, făcând abstracţie de 
paradoxul că orice Întâmplător este Neîntâmplător, dar că 
absolut orice Destin aparţine numai şi numai Întâmplătorului. 
 Astfel Cunoaşterii Deschise îi aparţine Destinul 
Anoţional iar Cunoaşterii Închise Destinul Noţional.Prin 
urmare acesta este încă unul dintre argumentele prin care 
Destinul nu aparţine Niciodată şi nu va putea aparţine 
conştientizării umane decât sub formă de Iluzie la fel ca şi 
Întâmplarea. Acestui deziderat îi aparţine şi o mare parte din 
Iluzia Vieţii. 
 Întotdeauna Coeficientul de Conştientizare al unui 
Univers va fi dat de către numărul dimensiunilor cunoscute de 
către Om şi reflectate în Factorul Vieţii.  
 Astfel Factorul Vieţii este Infinit ca Dimensionalitate 
Logică. Ceea ce înseamnă că cel care Conştientizează Destinul 
Anoţional va fi Factorul Vieţii , la fel şi ca şi Cunoaşterea 
Deschisă, care aparţin Necunoscutului pentru OM,chiar dacă 
Omul există prin Dimensiunea Vieţii.Cu toate că Omul poate 
privi strălucirea stelelor atat de îndepărtate de El, nu va putea 
Niciodată să-şi privească proprii ochi fără Oglindă. 
 Astfel Factorul Vieţii este Necunoscutul iar Omul , 
Cunoscutul, ce aparţine Iluziei Vieţii pe care acesta o 
Conştientizează. 
 Factorul Vieţii este Oglinda în care se priveşte în fiecare 
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fracţiune de clipă, cu fiecare respiraţie : Omul. 
 Prin ce altceva se defineşte Omul decât prin raportarea sa 
mereu la Necunoscutul care este Factorul Vieţii şi în care se 
oglindeşte? Ce anume raportează Omul , Factorului Vieţii? 
Propria sa Cunoaştere , care constă în noţiuni despre Lumea 
înconjurătoare şi aparţine Cunoaşterii Închise , deci Destinului 
Noţional. 
 În schimb Factorul Vieţii este exact inversul 
Omului.Odată ce Omul cunoaşte de ce se mai raportează 
Necunoscutului reprezentat de Factorul Vieţii ? Tocmai datorită 
Factorului Vieţii,care reprezintă Oglinda Cunoaşterii Omului.  
 În primul rând omul ca să cunoască a trebuit să-şi 
conştientizeze propriul „Eu”, la fel ca şi Factorul Primordial. 
 Această conştientizare se face încă de la naştere prin 
raportarea fondului universal al Cunoaşterii Închise la 
Cunoaşterea Deschisă , realizată prin oglindirea la  Factorul 
Vieţii. Chiar dacă Factorul Vieţii în sine este un Element care 
la fel ca şi Fiinţa face parte din inventarul Cunoaşterii 
Închise al Factorului Creator, Factorul Vieţii la fel ca şi 
Noţiunea are calitatea de Oglindă, o Oglindă în care se 
Oglindesc nu numai reflectările Amprentelor din lumile 
Factorului Nostru Creator, cât mai ales Elementele 
Cunoaşterii Deschise venite direct de la Starea de 
Fapt,devenind o Oglindă cu imagini ce alcătuiesc deopotrivă 
Amprentele elementelor Stării de Fapt,dar şi Destinul 
Anoţional,Adevărul Anoţional cât şi Întâmplarea. 
 Astfel Factorul Vieţii devine puntea ce uneşte cele două 
tipuri de cunoaşteri sub acelaşi acoperiş, Viaţa! 
 Astfel  O energie spirituală  care într-un anumit Univers 
este percepută în calitate de Timp datorită Triadei, compusă din 
Existenţă, Fiinţă şi Factorul Vieţii, în alt Univers aceasta poate 
fi percepută ca Spaţiu. 
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 Şi Timpul cât şi Spaţiul au fiecare Amprenta lor. De 
altfel fiecare Dimensiune are propria ei Amprentă, care se 
reflectă la rândul său în Fiinţă iar aceasta îi oglindeşte 
reflectarea înapoi, determinând  Fiinţa Temporară la fel se 
întâmplă şi cu Spaţiul. Amprentele Spaţiului şi Timpului se pot 
la fel de bine reflecta şi în Factorul Vieţii determinând Viaţa 
acestora în alte şi alte Universe. 
 La fel ca şi Omul, atât Timpul cât şi Spaţiul au fiecare o 
Amprentă, pot fi atât Dimensiune, cât şi Univers , iar rezultatul 
reflectării lor în Fiinţă şi Factorul Vieţii le pot da 
conştientizarea de sine , deci şi acestea pot fi Oameni, într-un 
anumit Univers. 
 Este lesne de Înţeles că mai întâi a fost Existenţa şi pe 
urmă Fiinţa şi Factorul Vieţii. 
 De data aceasta Existenţa şi Fiinţa devin Oglinda în 
care să se reflecte Factorul Vieţii, dar în acelaşi timp şi 
Factorul Vieţii devine o Oglindă în care să se reflecte Fiinţa şi 
Existenţa schimbându-şi fiecare faţă de cealaltă caracteristicile. 
 Astfel, Factorul Vieţii poate deveni Existenţă pentru 
Fiinţă şi Fiinţă pentru Existenţă precum la fel şi celelalte 
două..Cu toate acestea Fiinţa este prima noţiune personalizată 
de Existenţă, în care să se reflecte alături de cea de-a doua 
Factorul Vieţii. 
 Deci, Factorul Vieţii în alt Univers poate primi rolul de 
Fiinţă sau Existenţă precum Existenţa sau Fiinţa de Factorul al 
Vieţii,etc. 
 Să nu uităm că Factorul Vieţii este Noţiunea vieţii. 
 Aceste Universuri unde se află Factorul Vieţii , Fiinţa şi 
Existenţa în care se reflectă Spaţiul şi Timpul lăsând mereu ce-
a de-a treia Dimensiune secretă, sunt Universurile ce aparţin 
Coeficientului Logic 2, proiectat în tridimensionalitate.Cea de-a 
treia Dimensiune este secretă tocmai datorită acestei distonanţe 
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între Coeficientul Logic care este 2, astfel noi nu putem decât 
să conştientizăm doar două dimensiuni, faţă de modul 
tridimensional în care percepem Lumea, deci format din trei 
dimensiuni. 
 De ce era necesar ca Dimensiunea  Vieţii să stea ascunsă? 
De ce nu se ascunde doar Timpul sau Spaţiul?Fiindcă atunci 
când Dimensiunea Vieţii la nivel general sau Persipiritul la cel 
individual, ar fi cunoscut de către sufletul încarnat întreaga 
imagine a Universului respectiv ar dispare iar sufletul ar intra 
imediat în faza de Conştientizare Profundă, aceea când se 
regenerează primind noi şi noi energii spirituale pentru a se 
reîncarna.  
 

# 8 # 
 
 Întotdeauna Dimensiunea Vieţii la nivel social sau 
Perispiritul la cel individual vor fi ascunse cunoaşterii sufletului 
pe durata „încarnării” sale.Nu doar Coeficienţii Logici sunt cei 
care departajează tipurile de Universuri ci şi Nivelele de 
Conştientizare. 
 Primul Nivel de Conştientizare va avea incluse în cadrul 
său o infinitate minus Una de Coeficienţi Logici ai 
Personalizărilor care sunt la rândul lor o infinitate minus Una 
de Personalizări,astfel fiecare Personalizare va avea o infinitate 
minus Una de Coeficienţi Logici. 
 Odată cu cel de-al doilea Nivel de Conştientizare dispare 
cu totul Coeficienţii Logici , locul lor fiindu-le luat de către 
Coeficienţii Antilogici. 
 Antilogicul nu înseamnă un raţionament Opus sau 
invers , Logicului, ci , acesta se bazează pe negarea 
Adevărului care nu se mai raportează la ceva Existent şi 
nici la ceva care poate fi determinat printr-o determinare 
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sau nedeterminare numerologică sau fenomenologică , este 
Logica care nu se bazează pe acceptarea Adevărului şi 
implicit cu acesta a Cunoaşterii. 
 Cu toate acestea şi acest nonconformism devine o nouă 
Logică în sine. Se ştie că orice Logică operează cu Elementele 
Adevărului şi ale Cunoaşterii în general pentru a se putea 
autodetermina. Atunci când acestea nu mai există sau sunt pur 
şi simplu înlăturate , ori modul de operare al operaţiilor logice 
inversează Adevărul şi Cunoaşterea , şi întreg edificiul primeşte 
o nouă structură, dezvoltând noi şi noi modele de operare , 
rezultând o nouă Logică. 
 Antilogicul nu numai că nu mai operează cu Adevărul dar 
nici nu dezvoltă o structură caracteristică vreunei Logici. 
 Unica legitate care o poate defini este aceea de a nega 
calea oricărei Logici. 
 În Antilogic numerele deja au dispărut! 
 Nivelul al doilea de Conştientizare va avea o infinitate 
minus Una de Coeficienţi Antilogici , astfel fiecărei 
Personalizări îi vor reveni o infinitate minus Una de Coeficienţi 
Antilogici. 
 Nivelul al treilea de Conştientizare este concretizat prin 
Virtual care nu are nici o legătură cu Biovirtualitatea care se 
regăseşte în fazele mai dezvoltate ale civilizaţiilor 
Coeficientului Logic 2, al primului Nivel de Conştientizare, 
fază în care va ajunge şi civilizaţia umană într-un Viitor mai 
mult sau mai puţin îndepărtat şi constă în realizarea imaginilor 
cu ajutorul gândului. 
 Biovirtualitatea nu are de-a face cu magia întrucât 
procesele prin care se poate realiza un astfel de context sunt 
eminamente ştiinţifice şi realizarea lor se bazează pe un anumit 
tip de tehnologie de aceea între Biovirtualitate  şi cel de-al 
treilea Nivel de Conştientizare ,Virtualul este o mare deosebire. 
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 În Virtual imaginea nu se creează cu ajutorul vreunei 
tehnologii ca şi în Biovirtualitate. Virtualul este un fel de lume 
a Oglinzilor Paralele, unde orice Gând se propagă reflectat 
dintr-o Oglindă în alta la Infinit.  
 Lumea noastră se deosebeşte de aceasta întrucât acolo se 
realizază o adevărată cultură de la Infinit şi până la Infinit 
întrucât nu există naştere şi nici Moarte , nu există timp şi nici 
alte coordonate spaţiale ceea ce duce la crearea unei lumi 
virtuale care nouă ne poate părea ciudată, fiind o lume unde nu 
există mişcare, unde nu există alte şi alte imagini decât cele 
realizate de propriul EU, o lume unde nimic nu are o logică 
anume, ci doar simţăminte , afectivitate care se împleteşte cu 
plenitudinea regăsită în Paradisele pierdute ale firii. 
 La acest nivel de Conştientizare nu mai putem vorbi 
despre fiinţe şi nici despre civilizaţii sau societăţi întrucât 
acestea nu numai că nu există dar de la acest nivel nu mai 
există nici numerele şi prin urmare nici succesiunea proceselor 
sau fenomenelor, care nu mai au loc, în locul lor fiind alte 
caracteristici , caracteristici cum ar fi culoarea deschisă spre 
infinitatea sunetului, unde fiecare Element cum ar fi culoarea 
sau sunetul sunt părţile altor infinităţi de reprezentări care se 
compun prin descompunerea lor ca întreg, fără ca întregul sau 
descompunerea să existe! Acestea sunt unele dintre puţinele 
argumentepe care le pot sugera despre Nivelul 3 de 
Conştientizare. 
 Astfel urmează o infinitate minus Una de Nivele de 
Conştientizare.Prin urmare o Personalizare are în Ea , o 
infinitate de Nivele de Conştientizare,iar Primul Nivel de 
Conştientizare, cel al Logicii , numai el are incluse o infinitate  
minus UNA de Nivele Logice. 
 Trebuie să remarc neapărat faptul că aceste modele de 
substituenţi ai Logicii, pot avea oricare alte şi alte caracteristici. 
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Eu în exemplele de mai sus nu am făcut nimic altceva decât să 
desluşesc şi alte moduri de a reliefa Logica, atâta timp cât prin 
Logică înţeleg absolut orice Element care se reflectă prin 
Conştientizare, supunându-se unei anumite reguli sau unui 
ansamblu de regului. Acest Element poate fi începând cu 
lucruri fenomene, legi, etc;până la cele mai bizare reprezentări 
posibile şi imposibile.  
 Prin urmare doresc să remarc că Logicului nu neapărat îi 
urmează Antilogicul sau Virtualul, dar cu siguranţă acesteia îi 
urmează alte şi alte reprezentări posibile.Toate aceste 
reprezentări fiind în funcţie de modul cum se reflectă Adevărul 
în Cunoaştere sau cum se realizează raportarea acestora două. 
 Sunt conştient că pe lângă o infinitate minus Una de 
Nivele  de Conştientizare care au fiecare în parte o infinitate 
minus Unu de Coeficienţi  de Conştientizare, vor urma alte 
structuri care vor înlocui nu numai Logica dar şi restul de 
Nivele de Conştientizare, cât şi întreg eşafodajul Adevărului 
Absolut şi al Cunoaşterii Absolute, operând cu alte şi alte 
Elemente care vor înlocui total  Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută cum este în cazul Formelor de 
Conştientizare diferite de Nivelele de Conştientizare,sau vor 
folosi opuşi ai opuşilor Adevărului Absolut şi al Cunoaşterii 
Absolute deci al Gândului Pur în cazul altor Nivele de 
Conştientizare decât Logica. 
 Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută ,cele două 
Elemente de bază ale Coeficientului Logic 2 din cadrul 
Gândului Pur ,vor ajunge treptat, la o infinitate de Elemente 
de bază,unde fiecare Element adăugat, va determina un nou 
Coeficient  de Conştientizare,unul dintre Coeficienţii de 
Conştientizare fiind Coeficientul Logic 2 al lumii noastre. 
 Deci un nou Opus al Gândului Pur cu Elementele sale 
care vor creşte până la o infinitate minus Unu, va determina 
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un nou Nivel de Conştientizare, cel al Antilogicului iar un alt 
Opus al Antilogicului va determina Virtualul,etc,unde fiecare  
Nivel de Conştientizare în parte va avea Coeficienţii săi de 
Conştientizare fiind determinaţi de numărul de Elemente 
aflate în Gândul Pur,sau în opuşii acestuia. 
 Mai mult decât atât, Opuşii ,Opuşilor Gândului Pur va 
opera cu alte Forme de Conştientizare,ajungându-se în cele 
din urmă la o Dezvoltare Exponenţială Anoţională, de toate 
rangurile şi ordinele posibile.  
 Astfel Nivelelor de Conştientizare le vor urma alte şi alte 
Forme de Conştientizare având o diversitate şi complexitate 
imposibil de imaginat cu mintea umană.Prin urmare, 
Coeficienţii Logici, Nivelele de Conştienitzare, cât şi alte 
Forme de o uimitoare diversitate fac parte dim marea clasă a 
Formelor de Conştientizare. 
 Trebuie să realizăm că fiecare Element de bază în plus 
adăugat Gândului Pur va schimba radical nu numai 
raţionamentele logice dar şi Conştientizarea în ansamblul 
ei,dând o imagine din ce în ce mai mirifică nu numai actului de 
Cunoaştere în sine dar mai ales celui de Conştientizare care 
încetul cu încetul îşi va pierde atributul de bază care este 
Cunoaşterea, devenind Conştientizare pe cu totul alte criterii, 
oferind un spaţiu enorm pentru studiile Neognoseologice care 
vor urma. 
 Nivelele de Conştientizare, cât şi Structura lor, inclusiv 
Coeficienţii Logici, etc., se produc prin reflectarea Cunoaşterii 
Închise a fiecărei Personalizări în Factorul Vieţii, responsabil 
de conştientizare, iar acesta la rândul său în Fiinţă.Nu poţi 
cunoaşte fără a  avea Fiinţă dar nu poţi cunoaşte nici dacă ai 
Fiinţă dar nu ai Viaţă, care să o însufleţească şi să o 
conştientizeze faţă de propriul sine şi pe urmă faţă de mediu. 
Prin urmare Nivelele de Conştientizare  par a avea apanajul 
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Fiinţei şi al Factorului Vieţii, în care se reflectă. 
 Astfel, Fiinţarea nu înseamnă neapărat viaţă, în 
schimb viaţa înseamnă întotdeauna şi fără tăgadă: Fiinţare. 
  Cum a apărut Fiinţa? Prefer să repet decât să se facă  
vre-o greşeală, dar totodată o fac pentru a ne reaminti de 
Elementele de Prim Ordin. Odată formată Personalizarea 
aceasta s-a reflectat la rândul ei în Noţiune. Prima reflectare în 
Noţiune a Personalizării noastre a rezultat Existenţa. Înainte ca 
Personalizarea noastră să se reflecte în Noţiune nu reprezenta 
absolut nimic, întrucât nu era altceva decât substratul pe care să 
se imprime informaţia Noţiunii. Până în acel moment a fost o 
Personalizare fără o denominaţie anume. Abia după reflectarea 
Personalizării respective aceasta , şi numai aceasta primeşte 
Noţiunea de Existenţă, întrucât Niciodată NU pot exista două 
Noţiuni ale Personalizărilor identice, deci nici o Personalizare 
nu va fi identică cu cealaltă.Astfel s-a format Existenţa. 
 După formarea sa, adică după reflectare, Personalizarea 
proaspăt devenită Existenţă, s-a reflectat pentru prima dată în 
această calitate în Noţiune determinând, Fiinţa, ca rezultat al 
reflectării Existenţei în Noţiune şi nu al Personalizării în 
Noţiune ce determină Existenţa. 
 Imediat ce s-a format Fiinţa, Existenţa s-a reflectat a doua 
oară în Noţiune creind astfel Factorul Vieţii, pe urmă a treia , a 
patra , până la a Infinit minus Una oară creind alte şi alte 
Elemente de Prim Ordin. Odată create aceste Elemente de Prim 
Ordin , ele au început să se reflecte la rândul lor între ele , 
formând Elemente de ordin secund, terţ, până la acelaşi Infinit 
minus Una de reflectări. 
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                                      # 1 # 
 

 Dimensiunile cum sunt Timpul şi Spaţiul din Universul 
Coeficientului Logic 2 posedă la fel ca şi Omul o anumită 
Amprentă.Atât Timpul cât şi Spaţiul sunt de fapt nişte 
Elemente care definesc o anumită Dimensiune.Aceste Elemente 
aparţin Cunoaşterii Deschise,întrucât orice Element despre 
Dimensionalitate aparţine acestui tip de cunoaştere care provine 
din Starea de Fapt.Acest lucru înseamnă că Amprenta Timpului 
sau Spaţiului reflectă un anumit Element, din cadrul 
Cunoaşterii Deschise care reprezintă în urma reflectării 
Dimensiunea Temporară sau Spaţială. 
 Şi în cazul Omului se petrece la fel.Dacă Amprenta 
Omului reflectă un Element al Dimensiunii Temporare sa 
Spaţiale,atunci acea Amprentă va fi percepută în Universul care 
cade sub incidenţa reflectării respective ca fiind Timp sau 
Spaţiu.Prin urmare şi Omul poate fi într-un anumit Univers 
Timp sau Spaţiu,precum Timpul şi Spaţiul pot fi Om într-un alt 
Univers. 
 Acest lucru înseamnă că fiecare Amprentă poate da 
aceleaşi însuşiri în urma reflectării acesteia într-un Element al 
Cunoaşterii Deschise sau al Cunoaşterii Închise dacă un anumit 
Univers cade sub incidenţa reflectării respective.Oare 
Elementele Cunoaşterii Închise sau ale Cunoaşterii Deschise nu 
posedă şi ele Amprentele lor? 
 Fiecare Element al oricărui tip de Cunoaştere are 
propria sa Amprentă. 
Atunci când Amprenta unui Element,oricare ar fi el ,chiar dacă 
nu aparţine unui anumit tip de Cunoaştere, sau aparţine doar 
Cunoaşterii Deschise sau doar Cunoaşterii Închise, realizează o 
incidenţă cu Amprenta unui Element al Cunoaşterii Deschise 
care este Dimensiunea, realizează o incidenţă cu o altă 
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Amprentă ce aparţine aceleiaşi Cunoaşteri Deschise care este 
Timpul, rezultat care va fi Dimensiunea Temporară, ce va 
realiza o nouă incidenţă cu Amprenta Existenţei,rezultat care va 
urma o incidenţă cu Amprenta Fiinţei şi apoi o nouă incidenţă 
cu Amprenta Factorului Vieţii, realizând fiinţarea Dimesniunii 
Temporare,ca în sfârşit să realizeaze o serie de incidenţe cu 
Universele ca aparţin sistemului Existenţă,Fiinţă şi Factorul 
Vieţii,atunci rezultatul va fi că în acele Universe va fiinţa 
Dimensiunea Temporară. 
 Ce este o Amprentă?Cândva am afirmat că orice 
Amprentă este un Univers.Noţiunea de Univers include o 
pluraritate de Elemente.Fiecare pluraritate poatr avea la rândul 
ei o onfinitate minus Unu de opuşi.Aceasta înseamnă că odată 
ce gândim prin intermediul Coeficientului Logic 2 al lumii 
noastre,cu siguranţă că pluraritatea va mai avea la Infinit cel 
puţin un Opus identic cu ea,iar dacă am fi gândit prin 
Coeficientul Logic Infinit,toţi opuşii sunt identici,deci şi 
pluraritatea devine singularitate din perspectiva infinitului. 
 Prin urmare orice Univers Infinit chiar dacă structural şi 
iluzoriu conţine o multitudine de Elemente ,el este definit prin 
propriul său Element,prin propria sa unicitate şi mai ales prin 
propria sa Amprentă pe care o lasă în solul fertil al Existenţei 
sau al altei Personalizări,pentru Universele Factorului Nostru 
Creator sau în solul unui Element al Cunoaşterii Deschise în 
cazul că nu mai aparţine Factorului Nostru Creator. 
 Cu toate acestea,fiecare Univers din cadrul Matricei 
Noastre este bombardat continuu de Elementele Cunoaşterii 
Deschise dacă este un Univers format dinaintea Factorului 
Nostru Creator şi de cele ale Cunoaşterii Închise cât şi celei 
Deschise dacă Universul este format  de Factorul 
Creator.Fiecare Univers indiferent că este un Univers cu o 
structură infinită sau nu,(Univers plural) sau un Univers fără 
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structură(Univers singular)este reprezentat de către Amprenta 
sa proprie.Orice Amprentă are un Univers al său precum orice 
Univers are Amprenta sa. 
 Primul Univers creat de Matricea Noastră a fost 
Instinctul, care este şi primul Element al Stării de Fapt.Instincul 
ca Univers nu are o structură formată din mai multe Elemente 
fiind un Univers singular care are o Amprentă singulară,pe 
când Universul Omului este un Univers plural,întrucât conţine 
o multitudine de Elemente prin urmare Amprenta Omului va fi 
o Amprentă plurală. 
 Amprenta Instinctului este o Amprentă creată de către 
Starea de Fapt,la fel ca şi Amprenta noţiunilor cum ar fi 
Întâmplarea,Destinul,Trecerea,Mişcarea,Dimensiunile,în solul 
cărora odatî penetrate în câmpul de manevră al Factorului 
Nostru Creator,îşi vor imprima Amprentele Elementele 
Cunoaşterii Închise pentru a ajuta la procesare fenomenului de 
Conştientizare şi Cunoaştere.Omului îi revine imaginea de 
mişcare sau transformare, datorită Factorului Vieţii care având 
calitate de Oglindă reflectă către Om Universul Trecerii sau al 
Mişcării sub formă de Conştientizare. 
 Odată Conştientizat de către acesta,Omul va trimite 
înapoi Factorului Vieţii Conştientizarea primită după ce acesta 
o va memora,urmând ca Factorul Vieţii să-i retrimită Omului 
Cunoaşterea Trecerii sau a Mişcării după ce va transforma 
Conştientizarea în Cunoaştere.Odată primită informaţia sub 
formă de Cunoaştere Omul va înţelege că sub incidenţa unui 
obiect cum ar fi un autoturism sau un biciclist are loc 
fenomenul de Mişcare,deci acestea se Mişcă. 
 Trecerea ,Mişcarea,sunt Universe ca orice alt Univers 
care aparţine Cunoaşterii Deschise determinată de Starea de 
Fapt.Acestea sunt Universe singulare ,la fel ca şi Destinul sau 
Întâmplarea.Caracteristicile lumii noastre determină ca 
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Mişcarea,Transformarea,Destinul şi Întâmplarea să fie 
incidente cu toate obiectele Cunoaşterii Închise de-a lungul 
vieţii Omului. 
 În concluzie Omul nu se mişcă şi nici nu merge dintr-un 
loc în altul,ci toată această activitate este rezultatul reflectării 
din Factorul Vieţii al acestor Elemente ale Cunoaşterii Deschise 
care realizează o incidenţă cu Elementele Cunoaşterii Închise 
pe care Omul le poate Conştientiza şi Cunoaşte de-a lungul 
propriei sale vieţi.Diferenţa de incidenţă pe care o realizează 
procesul Conştientizare – Cunoaştere de la Om către Factorul 
Vieţii şi retur,este direct responsabil de imaginea de mişcare şi 
transformare pe care o are Omul. 
 Această diferenţă de incidenţă se realizează cum am mai 
subliniat şi până acum,în sensul că Omul trimite o 
Conştientizare Factorului Vieţii,care la rândul lui retrimite 
Cunoaşterea Omului,în timp ce Omul retrimite o altă 
Conştientizare Factorului Vieţii care la rândul lui va retrimite o 
altă Cunoaştere.Diferenţa dintre prima şi a doua Cunoaştere 
este cea responsabilă de procesul de Mişcare şi Transformare. 
 Fiecare Factorul Creator din infinitatea,minus Unu de 
Factori Creatori,are propria structură unde dezvoltă propriile 
sale Cunoaşteri.La fel în cadrul Factorului Nostru Creator sunt 
reflectate de către Gândul Pur al Său în lumile Coeficientului 
Logic 2 ,doar cele două Elemente constituante şi anume 
Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută,dar dacă Gândul Pur 
este reflectat de către lumile cu un Coeficient Logic de o 
mie,vor fi alţi 998 de opuşi ai acestor două Elemente. 
 La fel se întâmplă şi în cazul imaginii de structură a 
Existenţei, care este Personalizarea Noastră,unde alături de 
Existenţă,Fiinţă şi Factorul Vieţii mai pot Exista o infinitate 
minus cinci de alte asemenea Elemente care nici măcar nu sunt 
opozabile unele altora. Ce  sunt aceste Elemente? 
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 Faptul că nu sunt opozabile unele altora intră în 
contradicţie cu Coaxiologia care prin excelenţă pretinde că 
fiecare Element are un Opus al său.Dacă privim din alt unghi,şi 
le atribuim acestora Dezvoltarea Exponenţială Noţională,unde 
fiecare Element care compune această structură nu este un 
Opus al celuilalt dar include în cadrul său o grupă de o 
infinitate minus Unu de opuşi faţă de cealaltă grupă din 
Structura celuilalt Element de o infinitate minus Una de opuşi. 
 Alături de Matricea Noastră mai sunt o infinitate de alte 
Matrici unde fiecare îşi poate crea propriile sale 
structuri.Alături de infinitate mai pot exista alţi opuşi?Poate 
avea infinitul proprii săi opuşi?Care ar fi opusul infinitului? 
 Finitul,vor spune unii.Finitul cui voi răspunde eu?Al 
Factorului Creator? 
 Al Matricei,al Factorilor Creatori,al Persoanei,al 
Personalizărilor,al Existenţei,al Universelor,al nostru? 
 Care este acest finit în realitate şi la ce anume se 
raportează? 
 La Infinit? 
 Pe moment înclin să cred că raţionalizarea mea este 
bună dar imediat intervine un alt Gând care-mi spune,unde se 
termină şi începe fiinţa mea? 
 La cele mai mici particule elementare,dar acestea?La 
Infinit, voi afirma.La infinitul mic.Unde se termină nesfârşirea 
Universului nostru? 
 Dacă undeva ar fi un gard cu atât mai mult ar însemna 
că în spatele acelui gard se ascunde ceva.Atunci? 
 Suntem oare finiţi sau ne credem finiţi? 
 Mai degrabă ne credem finiţi decât suntem astfel.Chiar 
dacă ne credem astfel tot înseamnă că suntem finiţi întrucât 
această credinţă chiar şi prin intermediul Iluziei Vieţii ne 
raportează la ceva anume chiar dsacă această raportare este 
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infinitatea,orice raportare la infinitate determină finitatea în 
raport cu aceasta.Atunci înseamnă că datorită Iluziei Vieţii 
suntem finiţi,fiindcă gândim finit şi ne proiectăm ca fiind fiinţe 
finite.Oare chiar gândim finit? 
 Aria gândurilor noastre are o arie nesfârşită pe care o 
poate acoperi,vchiar şi la nivel de infinitate.Cunoaştem infinitul 
dar nu îl putem determina la fel cum Cunoaştem Instinctul sau 
orice alt Element al Stării de Fapt pe care nu îl putem 
determina.Infinitul este un Element al Stării de Fapt? 
 Primul Element al Stării de Fapt este Instinctul,să fie 
infinitul al nu ştiu câtelea Element al acsetei Stări de Fapt? 
 În nici un caz.Infinitul este „transportat” de către Starea 
de Fapt drept Element al Cunoaşterii Deschise dar nu este nici 
pe departe un elelement creat de către aceasta,întrucât infinitul 
este un Element care a „fost” încă dinainte de a „fi” 
Matricile,care s-au dezvoltat la sânul său, reflectându-se în 
acesta. 
 Ce este infinitul? 
 În primul rând nu este un număr întrucât numerele au 
apărut mult mai târziu sub forma Factorilor Creatori şi Unic 
Întâmplători.Nu este nici un spaţiu sau vre-o anume 
Dimensiune,întrucât toate acestea au fost determinate mult mai 
„târziu”. 
 Într-un cuvânt infinitul nu este absolut nimic din ceea ce 
ne-am putea noi imagina,tocmai pentru că nu ne imaginează 
într-un fel sau altul pe noi,dar este elementul care crează cea 
mai mare incidenţă cu noi,întrucât şi 
Destinul,Întâmplarea,Dimensiunile şi toate câte sunt şi nu sunt 
se determină în acest perimetru.Absolut totul începe şi se 
sfârşeşte cu infinitul.Atunci are infinitul un anumit Opus? 
 Mă voi încăpăţâna să afirm ca da.Acel Opus al 
infinitului suntem noi care gândim finit! 
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 Oare în afară de noi mai este şi un alt Opus al 
infinitului?Da!,voi spune eu iarăşi,privind la stelele de pe bolta 
cerească.Dar oare acele stele au şi ele un Opus? 
 Da,voi răspunde mereu,revenind în cele din urmă la 
Marele Creator,la Factorul Primordial,la Matricea Noastră şi 
terminând în cele din urmă la Infinit.Care este opusul 
infinitului? 
 Infinitul voi răspunde. 
 Care Infinit,mă întreb din nou,cel 
mare,mic,urât,frumos,rău,bun,slab,gras,sau infinitul poeziei,al 
matematicii,al filosofiei,al teatrului,al Iluziei? 
 Care din toate acestea poate fi un Opus al infinitului 
decât infinitul? 
 Câţi opuşi poate avea infinitul? 
 O infinitate de opuşi.Conform Coaxiologiei această 
infinitate de opuşi sunt nu numai identici dar reprezintă acelaşi 
Infinit şi atunci ce este infinitul şi ce suntem noi? 
 Prin extrapolare dar la un nivel „apreciabil” mai 
„umil”,am putea afirma cu mândrie şi emfază că suntem un 
Opus al său.Acest lucru înseamnă conform raţionamentului de 
adineaori că acel Opus al său suntem chiar EL,într-un cuvânt 
infinitul.Cum să fim noi infiniţi odată ce alături de noi mai sunt 
şi alţi indivizi? 
 Prin urmare nu suntem opusul său.Odată ce nu suntem 
opusul infinitului care rămâne legătura noastră cu acesta? 
 Legătura noastră cu infinitul se rezumă la incidenţa pe 
care o are întreaga Cunoaştere Deschisă şi Închisă care ne 
parvine prin Factorul Vieţii şi ale cărei incidenă pune pe prim 
plan infinitul. 
 Coaxiologic vorbind,infinitul nu are opuşi deci nu este 
un Element de opozabilitate,în schimb rămâne un Element de 
incidenţă. 
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 Odată ce nu are opozabilitate dar rămâne un Element de 
incidenţă înseamnă că „înainte” de Matricea Noastră nu 
„funcţiona” opozabilitatea şi nici raportarea pe criterii de 
legitate, instinctualitate, ierarhizare, structuralizare sau 
neantizare-aneantizare, fiinţare, etc; ci funcţiona principiul de 
incidenţă. 
 
                                             # 2 # 
 
 Până acum am determinat incidenţa ca fiind un fenomen 
care se bazează tocmai pe opuşi,care determină anumiţi 
opuşi,etc. 
 Citez:Prin incidenţă se înţelege numărul de opuşi 
rezultaţi din conexiunile celor două cunoaşteri,care participă 
împreună şi nemijlocit pentru determinarea unui alt Opus,fără 
ca acest Opus să devină o nouă Noţiune, întrucât această 
Noţiune care ar rezulta din numărul de opuşi rezultaţi din 
conexiunile celor două cunoaşteri există dacă aparţine 
Existenţei sau Nonexistă sau alte aemenea opusuri ale 
expresiei,cu mult înainte de a fi această conexiune. 
 Incidenţa nu creează un nou Opus ci îl determină. 
Am încheiat citatul. 
 Odată ce nu creează un Opus ci îl determină,infinitul 
este cel care va determina conform incidenţei opozabilitate în 
Matrici. 
 Matricea Noastră este Scop şi Matrice totodată.Este 
Urma în care va primi Forma Instinctul. 
 La alte Matrice Scopul poate fi înlocuit cu ricare alt 
Element cunoscut sau Necunoscut de vocabularul nostru 
noţional.Atunci aceste Elemente să determine opozabilitatea lor 
faţă de Infinit şi invers?  
 Dacă este aşa înseamnă că fiecare astfel de Element este 
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opozabil infinitului? 
 A fi opozabil infinitului nu înseamnă neapărat finitate, 
ci mai mult decât atât.De ce? 
 Odată ce aceste înţelesuri ale Matricelor sunt opozabile 
infinitului înseamnă că fiecare astfel de Înţeles în parte devine 
opozabil infinitului,prin urmare nu numai finitul! 
 Acest lucru ne demonstrează tulburătorul fapt că 
infinitul nu este numai Infinit, ci şi Scop,sau orice alt Înţeles 
posibil din săracul nostru vocabular raportat la Infinit dar şi 
restul de înţelesuri posibile care au mai rămas din diferenţa 
înţelesurilor vocabularului nostru din aceea a infinităţii de 
înţelesuri ale vocabularului Infinit.Astfel incidenţa a determinat 
opuşi în aceste înţelesuri. 
 Infinitul poate să fie absolut oricare din infinitatea 
acestor înţelesuri în parte.Odată ce poate fi oricare din 
infinitatea acestor înţelesuri mai este infinitul Infinit sau este un 
finit structralizat la Infinit prin numărul Infinit al înţelesurilor. 
 Dacă este astfel atunci nu mai este Infinit ci finit 
structuralizat Infinit.Pentru a răspunde la acesată problemă mai 
întâi va trebui să determinăm mai în amănunt ce anume 
înseamnă aceste înţelesuri. 
 Să luăm doar două,din vocabularul Omului acestei 
lumi.Primul ar fi marmură şi al doilea at fi crez.Marmura este 
un calcar care poate fi prelucrat.Ce legătură are această 
marmură cu infinitul?Incidenţa pe care o are propria noastră 
lume.Dar crezul? 
 La fel voi spune eu.dar toate celelalte?  
 La fel voi spune eu.Ce este incidenţa? 
 Aceea care determină şi nu creează un anumit 
Opus.Revenind la raţionament,legătura celor două înţelesuri cu 
infinitul este de a determina un anumit Opus.Un anumit Opus 
în Infinit al marmurei şi al crezului? 
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 Da,deoarece şi Factorul Primordial a făcut la fel.Propria 
noastră lume doreşte să se departajeze de Infinit prin 
Înţeles,prin incidenţă.Infinitul este cel care se caracterizează 
prin incidenţă după cum a reieşit din raţionamentele anterioare. 
 Odată ce se caracterizează prin incidenţă înseamnă că 
va determina opozabilitate prin reflectarea tuturor înţelesuriolr 
în el.Ce poate fi infinitul odată ce reflectă aceste înţelesuri care 
se reflectă şi ele la rândul lor? 
 O Oglindă! 
 Infinitul este o Oglindă,care se determină prin 
incidenţă.Este prima Oglindă.Odată ce este prima Oglindă cine 
sau ce anume a determinat toate aceste înţelesuri pentru a fi 
reflectate în Infinit,dar mai mult decât atât ce anume a 
determinat Oglinda respectivă? 
 Dacă acea Oglindă a fost determinată de ceva anume 
înseamnă că Scopul acelui „ceva” era de a se Oglindi.Orice 
proces de Oglindire determină reflectarea.Această reflectare 
poate sau nu să posede Conştientizare şi Cunoaştere.Dacă nu 
posedă toate acestea mai este reflectare? 
 Da,voi răspunde.Atunci când o casă se reflectă într-o 
Oglindă,clădirea respectivă nu îşi conştientizează şi nici nu îşi 
cunoaşte reflectarea.Atunci care este Scopul reflectării? 
  Doar pentru a se reflecta aiurea şi atât? 
 În nici un caz.Scopul are întotdeauna o cauză sau 
precede o cauză,cum este în cazul Matricei Noastre.Care este 
Cauza dar Efectul? 
 Pot fi acestea fără nici o terminalitate.Nu,întrucât au un 
anumit Scop,iar acesta are o Cauză şi un Efect,ele nu se produc 
doar din dorinţa de a se produce aiurea cum am spus 
adineaori.Oglinda cui este infinitul? 
 Infinitul nu este în nici un caz Oglinda finitului fiindcă 
acesta este doar unul din infinitatea de alte înţelesuri. 
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 Odată ce finitul devine unul din înţelesurile infinitului 
atunci Infinitul nu are opuşi ci doar o diversitate de 
înţelesuri.Infinitul este o Oglindă cu o infinitate de înţelesuri. 
 Odată ce infinitul nu are opuşi dar se supune incidenţei 
care constă în determinarea opuşilor dar nu în crearea 
lor,înseamnă că cineva sau „ceva” determină ca aceste 
înţelesuri ale infinitului să devină opuşi faţă de el. 
 Cine anume? 
 Gândind spaţio-temporar la nivelul lumii nosdatre şi 
imaginându-ne un Univers Infinit fără început şi fără sfârşit ne 
întrebăm cu logica noastră de Coeficient Logic 2,unde ar mai 
„încăpea” acel ceva alături de Infinit? 
 Poate că nu ar trebui să stea alături de el la masă ci în el 
,în interiorul 
lui.Interiorul,exteriorul,alături,aproape,departe,sunt de fapt tot 
înţelesuri care cad sub incidenţa infinitului,şi atunci? 
 Sunt determinate de către acesta şi nu determinate de 
către „altcineva”.Cu toate acestea Infinitul este o Oglindă care 
ăşi face datoria de Oglindă cu un anumit Scop. 
 De ce să reflecte toate aceste înţelesuri? 
 Răspunsul stă într-un Element care nu se prefigurează 
nici deasupra precum nici înlăuntrul Infinitului.Este un Element 
care este mai presus de orice Înţeles posibil din toate aceste 
pleiade de înţelesuri înfinite,un Element care nu are un Înţeles 
în sine precum nu are nici o determinare sau Scop în Sine,este 
un Element al Necunoscutului pentru Om,al Neadevărului,dar 
nu al unui Neadevăr cum sunt Adevărurile Anoţional sau 
Noţional şi nici al Adevărului Absolut,întrucât nu este 
determinat de către nici un Înţeles.Acest Element mai presus de 
Înţeles poartă denumirea de Element Asemantic. 
 Acesta nu are o Cauză a Sa precum nu are nici un 
Înţeles anume.Este Esenţa Infinitului,pe care Infinitul îşi 
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structuralizează înţelesurile. 
 Prin asemanticitate se înţelege Lipsa oricărui Înţeles 
ceea ce determină Lipsa oricărui sens faţă de semantic 
caracretizat prin Înţeles,deci prin sens.Fiecare Element 
pentru a căpăta sens are nevoie de cel puţin un 
Înţeles.Fiecare Înţeles care dă acest sens devine o 
Oglindă.Fiecare Oglindă pentru a primi un Înţeles trebuie 
să se bazeze pe un alt Înţeles,precum fiecare Înţeles pe 
propria sa Oglindă. 
 Acest Fapt ne trimite cu raţionalizarea spre Oglinda 
Infinitului.Asemanticitatea nu poate fi Oglindă întrucât nu are 
un Înţeles anume. 
 
                                         # 3 # 
 
 Calitatea de Oglindă a Infinitului nu putea surveni de la 
sine şi prin sine,cum ar fi afirmat filosofii şcolilor mai vechi 
pentru a se şterge păe mâine de greutatea unui astfle de 
răspuns.Atunci cum? 
 Nu putem afirma că Oglinda din faţa noastră care 
aparţine Infinitului stă pur şi simplu acolo aşa,fărăr nici un sens 
şi fără să fie pusă de nimeni.Tot ce are sens sau Înţeles trebuie 
să fie determinat de „ceva” care  să-i determine acel sens la 
rândul său.Ce este acel „ceva”?Să fie Asemanticul? 
 Acesta se caracterizează prin Lipsa sa de sens ,de 
Înţeles.Odată ce se caracterizează prin Lipsa de Înţeles nu 
poate fi Înţeles.Odată ce nu este Înţeles nu poate reflecta la 
rândul său un Înţeles.Cu toate acestea şi Asemanticul are 
Înţeles tocmai prin Lipsa sa de Înţeles care este un Înţeles. 
 Atunci înseamnă că şi Asemanticul este un Semantic? 
 Nu,întrucât Semanticul este caracterizat prin Înţeles iar 
Asemanticul prin Lipsa unui anume Înţeles,lipsă care tocmai ea 
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,este un Înţeles. 
 Prin urmare deosebirea dintre Asemantic şi Semantic 
constă la nivel de Înţeles şi anume, Înţelesul Asemanticului 
estre Lipsa sa pe când Înţelesul Semanticului este tocmai 
apariţia sa.Astfel atât Asemanticul cât şi Semanticul au fiecare 
în parte propriul lor Înţeles. 
 Odată ce au Înţeles au şi un sens al acestora de unde şi 
Asemanticul ar deveni tot un fel de Semantic,dar nu este 
absolut deloc astfel,întrucât Lipsa Înţelesului atunci când 
devine Înţeles prin lipsă,devine Semantic şi astfelo se naşte 
prima Oglindă Semantică care este Infinitul. 
 Asemanticul se determină prin Semantic iar Semanticul 
prin Asemantic raţionalizând prin Coeficientul Logic 2 al lumii 
noastre.Dacă am raţionaliza oare printr-un alt Coeficient 
Logic,alături de Asermantic ar mai fi mai multe reprezentări 
opuse ale acestuia precum şi alături de Semantic? 
 Nu,cu siguranţă nu ar fi mai multe reprezentări ale 
opuşilor acestora,întrucât în această fază încă nici nu au apărut 
opuşii.Asemanticul NU este un opuis Semanticului chiar dacă 
unul nu are sens iar celălalt îl are,întrucât orice Opus faţă de 
celălalt se caracterizează printr-un sens diferit.Odată ce 
Asemanticul nu are sens,deci nu are Înţeles,cum poate fi 
opozabil cu Semanticul? 
 Prin Lipsa de Înţeles.Atunci înseamnă că şi Semanticul 
este un Opus Asemanticului,prin particula „Lipsa” particulă pe 
baza căreia s-a constituit prima Oglindă şi care a determinat un 
Înţeles.Atunci primul Opus al Înţelesului devine Opus al 
Înţelesului tocmai prin Lipsa sa! 
Aceasta este cea mai importantă lege pe care se bazează 
Coaxialismul. 
 Ce anume a determinat această lipsă? 
 Are ea o cauză sau un efect al său? 
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 Raţionamentul ne determină să accedem la faptul că 
tocmai Lipsa cauzei este propriul său efect precum Lipsa 
efectului este propria sa cauză. 
 Atunci când „ceva” anume lipseşte aceasta înseamnă că 
acel „ceva” a fost cândva acolo dar a dispărut. 
 Lipsa unui lucru sau fenomen  nu ne indică faptul că 
acel lucru sau fenomen nu există, ci mai ales faptul că a fost 
strămutat din acel loc.Automat înţelesul de loc ne duce cu 
gândul la o poziţie anume stabilită şi determinată de „ceva”. 
 Acea poziţie a fost pusă acolo, pentru a se produce 
evenimentul şi nu în altă parte. 
 Atunci când vorbeşti de poziţie sau de un loc anume,de 
Lipsa unui lucru sau fenomen, vorbeşti implicit de un 
Eveniment care a determinat Lipsa respectivă.Vorbind de un 
Eveniment, aceasta înseamnă că el s-a produs undeva 
cândva,înainte ca acelui Înţeles să i se simtă Lipsa tocmai prin 
Lipsa lui. 
 Astfel aparent insignifianta particulă care este Lipsa, 
ascunde în sânul ei o lume ideatică întreagă,plină de întrebări şi 
păreri care toate duc la implicarea primei Oglinzi Semantice 
care este Infinitul. 
 Apariţia primei Oglinzi Semantice care este Infinitul are 
la bază un Eveniment care s-ar fi produs anterior apariţiei 
acestei Oglinzi Semantice,Eveniment care ar fi determinat prin 
producerea sa Lipsa oricărui Înţeles, ce ar fi devenit Înţeles 
tocmai prin Lipsa sa.Ce anume a fost acel Eveniment? 
 Orice Eveniment are un anumit Înţeles. 
 Ce Înţeles putea avea Evenimentul respectiv decât acela 
de a determina Lipsa Înţelesului? 
 Întradevăr nici un alt Înţeles.Dar orice determină Lipsa 
unui Înţeles este un Înţeles,iar odată ce este un Înţeles aparţine 
Semanticuluzi şi nicidecum Asemanticului. 
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 Să determine Semanticul Asemanticul pentru a se 
determina astfel pe sine? 
 Dacă este aşa cum anume, dar mai ales prinb ce Înţeles? 
 Prin lipsă voi replica eu.Prin lipsă,dar această lipsă se 
datorează unui Eveniment deci al unui Înţeles.Care ar putea fi 
acesta? 
 Tocmai Lipsa lui!Lipsa Înţelesului a provocat 
Evenimentul care a constat în apariţia primei Oglinzi 
Semantice,aceea a Infinitului.Astfel Asemanticul este 
determinat prin Lipsa oricărui Înţeles care la rândul său,tocmai 
acest Înţeles al lipsei Înţelesului determină Înţelesul primei 
Oglinzi Semantice. 
 Astfel Asemanticul este un Înţeles al lipsei 
Înţelesului care nu este opozabil cu Semanticul ca Înţeles,ci 
prin Lipsa acestui Înţeles. 
 Această opozabilitate este una parţială şi nicidecum 
una totală,întrucât oposul Înţelesului ar fi Neînţelsul şi nu un 
alt Înţeles care devine Înţeles prin Lipsa sa!. 
 Odată ce este doar o opozabilitate parţială înseamnă că 
mai există un alt Element parţial Opus în plus faţă de cele două, 
care să întregească opozabilitatea. 
 De ce trebunie neapărat să întregească opozabilitatea şi 
de ce nu poate rămâne o opozabilitate parţială doar? 
 În acest caz nici măcar nu ar mai fi nevoie de elementul 
care să întregească opozabilitatea şi astfel lucrurile ar fi 
rezolvate până la acest punct. 
 Nu se poate aşa ceva întrucât orice parţialitate se 
răsfrânge asupra Întregului determinând un Întreg parţiabil,iar 
orice parţialitate în lipsă sau în exces determină un Întreg în 
lipsă sau în exces dând lipsei sau excesului acestuia 
determinarea de Întreg. 
 Astfel şi aceea parţialitate trebuiie denominalizată şi 
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atribuită acestui proces de formare a Asemanticului şi 
Semanticului,prin propriul ei aport adus opozabilităţii parţiale 
ale celor două. 
 Pentru aceasta va trebui în primul rând să determinăm 
elementul parţiabil. 
 Acest Element este determinant prin gradul de 
opozabulitate parţial între Asemantic şi Semantic,parţiabilitate 
determinată de „Lipsa” Înţelesului care devine Înţeles,Element 
pe care îl voi denumi Element Periodic,întrucât se reflectă 
periodic prin parţiabilitatea opozabilităţii sale în Asemantic şi 
Semantic atunci când intervine pentru fundamentarea acestora. 
 Astfel Asemanticul şi Semanticul sunt interdependente 
prin Periodic,întrucât de căte ori Asemanticul va determina 
Semanticul va apare periodic şi Lipsa Înţelesului la 
Asemantic,care va determina Înţelesul Semantic ,deci prima 
Oglindă Semantică care este Infinitul. 
 Lipsa Înţelesului la Asemantic demonstrează că este un 
Înţeles Semantic dar că doar Periodicul poate fi cel responsabil 
de Evenimentul în sine de a trece Asemanticul în Semantic. 
 Evenimentul în acest loc nu se produce nici în funcţie 
de Timp şi nici de Spaţiu,întrucât pănă la formarea 
Dimensiunilor de cătrea Starea de Fapt a Cunboaşterii Deschise 
mai este o cale foarte lungă,acest Eveniment este un Eveniment 
bazat pe gradul de opozabilitate dintre Asemantic,Semantic şi 
Periodic care determină prima Oglindă Semantică. 
 Acesta este de fapt şi primul Eveniment care devine 
Eveniment abia din momentul producerii lui. 
 
                                        # 4 # 
 
 Cum putem să vorbim de momentul producerii unui 
Eveniment odată ce el nu se raportează nici temporar şi nici 
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spaţial în cazul nostru,unui anume reper? 
 Care să fie acel reper? 
 În raţionamentul de faţă reperul este fprmat din 
Periodic,Asemantic şi Semantic.Pot aceste trei repere creea 
Evenimentul? 
 Dacă da,cum? 
 Am ajuns în cele din urmă la Periodic,care este un 
Element la fel ca şi Asemanticul şi Semanticul,pe calea 
gradului de opozabilitate dintre cele două,descoperind 
parţialitatea opozabilităţii celor două pe care l-am denumit 
Element Periodic. 
 A fost această parţialitate a opozabilităţii celor două 
Elemente Asemantic şi Semantic,înainte sau după apariţia 
acestora? 
 Dacă a fost înainte atunci ce anume a determinat 
Evenimentul creerii celorlalte două? 
 Dacă elementul Periodic apare după apariţia celorlalte 
două,înseamnă că undeva la „Început” înainte de a se produce 
Evenimentul apariţiei lor a fost un alt „ceva” care să determine 
această parţiabilitate tot printr-o parţiabilitate,deci 
peridodicitate.A fost apariţia Periodicităţii odată cu apariţia 
Asemanticului şi Semanticului? 
 Pentru a răspunde la această întrebare va trebui mai 
înainte să vedem cum anume am descoperit Periodicul,şi vom 
înţelege că l-am determinat tot prin gradul de opozabilitate al 
Înţelesului care poate face distincţia dintre Asemantic şi 
Semantic. 
 Odată ce a fost determinat pe această cale 
Periodicul,acest fapt ne indică că undeva „înainte”de 
Asemantic şi Semantic s-a situat Periodicul care se regăseşte în 
parţiabilitatea acestei opozabilităţi. 
 Găsit în parţiabilitatea acestei opozabilităţi înseamnă că 
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este responsabil de aceasta şi că întreaga opozabilitate se 
bazează pe parţiabilitate. 
 Deci Periodicul a fost Înaintea Înţelesului pe care acesta 
l-a determinat ca fiind Parţiabil. 
 Ce anume a fost acest Înţeles altceva decât Lipsa 
sa.Astfel acest Înţeles a fost determinat ca Înţeles prin Lipsa sa. 
 Prin urmare două Înţelesuri au fost determinate ca fiind 
Înţelesuri datzorate unei lipsuri. 
 Această particulă care este Lipsa este caracteristica 
Periodicului în totalitate,iar partea care lipseşte din Înţelesul 
determinat prin Lipsa lui,deci al Periodicului,este partea de 
Început,care se regăseşte în Asemantic, al cărui Înţeles constă 
în Lipsa sa.Astfel Înţelesul Asemanticului faţă de Semantic 
constă tocmai în Lipsa Înţelesului,deci în Periodic. 
 Prin urmare Asemanticul nu ar putea determina 
Semanticul fără Periodic. 
 În schimb Periodicul a determinat Asemanticul prin 
propria sa caracteristică care o va imprima şi 
Asemanticului,care va fi pe jumîătate Periodic şi pe jumătate 
Semantic. 
 În cele din urmă Periodicul va apare atât înainte cât şi 
după crearea Asemanticului şi Semanticului, întregindu-le pe 
acestea două cu propria sa Perioadă sau Parţiabilitate.De ce? 
 Deoarece gradul de opozabilitate este parţiabil,atunci 
când ne referim la Înţelesul Asemantic şi Semantic.Toate 
acestea ne fac să afirmăm fără putinţă de tăgadă că şi 
Evenimentul este direct determinat de către Periodic! 
 Mai mult decât atât Evenimentul Primordial are inserat 
în cadrul său Periodicul,Asemanticul şi Semanticul toate la 
rândul lor înveşmântate în haina periodicului care se repetă şi 
apare iarăşi şi iarăşi determinând suiccesiunea Evenimentelor la 
Infinit. 
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 Această determinare a succesiunii Evenimentelor la 
Infinit este legea prin care mănunchiul celor trei determină 
Prima Oglindă Semantică şi Înţelesul Primordial pentru care 
aceasta a fost determinată: Succesiunea Evenimentelor. 
 Abia în momentul când aceste trei Elemente 
Primordiale; Periodicul, Asemanticul şi Semanticul, au 
determinat succesiunea Evenimentelor acestea au fost părtaşe la 
Devenirea viitoarelor lumi care vor urma, iar Evenimentul 
Primordial a fost şi el la rândul său înveşmântat cu mantaua 
Succesiunii. 
 Mare atenţie,cu toate că folosesc termenul de 
succesiune acesta în ipostaza de faţă nu înseamnă sub nici o 
formă temporalitate şi nici ierarhizare. 
 Trebuie făcută neapărat această remarcă.Succesiunea în 
acest caz determină prin Devenirea sa care în acest context nu 
înseamnă şi fiinţare întrucât mai e cale lungă până la Fiinţă, 
faptul că prima Oglindă Semantică care este Infinitul devine 
Parţiabil prin Periodicitatea Evenimentelor care se reflectă în 
El, tocmai pentru că fiecare Eveniment are în sine încorporate 
cele trei Elemente: Periodicul, Asemanticul şi Semanticul. 
 Dacă fiecare Eveniment are încorporat Semanticul acest 
fapt ne indică că Evenimentul respectiv este Infinit,sau este o 
Oglindă,calitate pe care o dă Semanticul care este prima 
Oglindă Semantică a Infinitului. 
 Răspunsul constă în faptul că Evenimentul Primnordial 
este compus din aceste trei Elemente de 
bază,Periodicul,Asemanticul şi Semanticul. 
 Acest Eveniment Primordial, s-a determinat tocmai prin 
apariţia Oglinzii Primordiale care este Prima Oglindă 
Semantică a Infinitului,fiind primul care s-a reflectat în această 
Oglindă.Să nu uităm că sinele Evenimentului consta şi din 
această Oglindă la rândul său. 
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 Ceea ce l-a determinat să se reflecte a fost în primă 
măsură Periodicul şi mai puţin Asemanticul care era deja pe 
jumătate Înţeles,deci Semantic şi prin aceasta Oglindă. 
 În „momentul” reflectării, ceea ce a putut fi reflectat de 
către Oglind Semantică a Infinitului a fost tocmai partea 
Parţiabilităţii ,deci a Periodicităţii din Eveniment şi jumătate 
din parte Asemanticităţii din acel Eveniment. 
 Astfel doar Evenimentul primordial este compus din 
Periodic,Asemantic şi Semantic iar celelalte Evenimente sunt 
compuse numai din Periodic şi jumătate din Asemantic,de fapt 
din exact acea parte care întregeşte Lipsa şi anume din 
parţiabilitate deci tot din Periodic. 
 Prin Urmare doar Evenimentul Primordial conţine cele 
trei Elemente Primordiale pe când toate celelalte Evenimente 
vor conţine doar Periodicul,unicul care a putut fi reflectat de 
către Oglinda Semantică a Infinitului,deoarece doar Periodicul 
nu s-a identificat cu Semanticul şi implicit cu Oglinda 
Semantică a Infinitului. 
 Astfel la originea Succesiunii stă acest proces de 
reflectare în Oglinda Primordială care este şi va rămâne 
Oglinda Semantică a Infinitului.Posedă toate aceste 
Elemente,Periodicul,Asemanticul şi Semanticul un anume 
Adevăr? 
 Dacă nici una dintre ele nu posedă un Adevăr înseamnă 
că nici una nu sunt Adevărate iar dacă îl posedă nici unul dintre 
aceste Adevăruri nu este Adevărul Absolut, întrucât Adevărul 
Absolut apare abia la nivelul Matricei Noastre  ca fiind un 
determinant al Instinctului,deci la apariţia lui participă 
Matricea,Scopul şi Ierarhia. 
 În acest caz nu poate fi vorba de nici unul dintre aceste 
Elemente, dar mai mult decât atât, nici măcar de Iluzie nu poate 
fi vorba, întrucât apariţia sa este precedată de alte şi alte 
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Elemente care în Periodic,Asemantic şi Semantic nici vorbă să 
se regăsească.În cele din urmă sunt acestea Adevărate sau nu? 
 Dacă nu ar fi Adevărate nu ar fi nici deductibile prin 
urmare sunt Adevărate şi mai mult decât atât pot fi deductibile 
până şi de către Adevărul Noţional, cel dat de către Iluzie,odată 
ce le-am dedus,iar Adevărul Noţional poate fi deductibil cât 
poate şi deduce la rândul lui Adevărul Anoţional şi la rândul lor 
Adevărul Absolut.Odată ce Periodicul, Asemanticul şi 
Semanticul pot fi deductibile înseamnă că se bazează pe un 
anumit Adevăr! 
 Da voi spune eu,dar mai am încă un sâmbure de 
îndoială,întrucât Adevărul Absolut şi Adevărul Anoţional devin 
deductibile datorită faptului că aparţin Matricei Noastre , 
determinând direct Adevărul Noţional pe baza căruia 
gândim.Fapt care în acest context nu se întâmplă,întrucât 
Periodicul,Asemanticul şi Semanticul sunt cu mult înainte de 
Matricea Noastră şi mai ales Adevărurile lor nu pot determina 
direct Adevărul Absolut ci tot printr-o interpunere,cel puţin a 
Matricei Noastre dacă nu şi ale altor Elemente,iar în acest caz 
raţionamentul de adineaori ar cădea. 
 Cu toate acestea deodată intrevine Evenimentul. 
 
 
                                           # 5 # 
 
 Evenimentul Primordial determină Succesiunea tuturor 
celorlalte Evenimente.Din acel moment fiecare Element care se 
va determina va fi un Eveniment – Element,sau Fenomen sau 
Lucru,Obiect,etc.Din acel moment intervine Succesiunea care 
transformă Autodeterminarea Periodicului,Asemanticului şi 
Semanticului în Determinare. 
 Chiar dacă până acum am folosit termenul de 
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determinare sau de a determina un anumit Înţeles nu am făcut-o 
în sensul că acel Înţeles succede unui alt Înţeles,întrucât nu se 
poate afirma că fără Eveniment ar fi putut succeda Periodicul 
sau Asemanticul sau Semanticul unul altuia.Nici vorbă. 
 Eu am folosit termenul de „a determina” întocmai 
pentru a fi mai uşor de Înţeles în disertaţia mea dar nicidecum 
că ar fi avut loc o succesiune care să valideze determinările 
Înţelesurilor respective ca fiind Eveniment.Evenimentul 
Primordial apare abia când toate aceste Înţelesuri sunt, şi nu 
înainte,iar nu se poate afiorma că un anume Înţeles sau 
Periodicul, Asemanticul şi Semanticul au fost unul înaintea 
celuilalt. 
 Pentru a se forma Oglinda Semantică a fost neapărat 
necesar să fie Asemanticul şi Periodicul dar la fel,pentru a fi 
Asemanticul a fost necesar să fie Oglinda Semantică şi 
Periodicul, precum la fel pentru a fi Periodicul era necesar să 
fie Asemanticul şi Oglinda Semantică a Infinitului. 
 Toate acestea nu au făcut altceva decât să întregescă 
Evenimentul Primordial, pe baza căruia din acel moment putem 
vorbi cu adevărat de Determinare şi Succesiune.Iarăşi atenţie, 
Succesiunea de care vorbesc NU este o Succesiune Ierarhică, 
întrucât Ierarhia apare la nivelul Matricei Noastre odată cu 
apariţia Instinctului. 
 Este o succesiune care nu are absolut nimic de a face cu 
Ierarhia,o Succesiune care se axează în primul rând pe 
Determinare şi nu pe Scopul acestei Determinări,întrucât la 
acest nivel nu putem vorbi de un Scop anume.Care este Scopul 
Periodicului? 
 Semanticul sau Asemanticul iar al celorlalte Periodicul? 
 În nici un caz.Să fie Scopul creerii Evenimentului 
Primordial? 
 Nici vorbă.Dacă Evenimentul Primordial s-ar fi produs 
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cu un anume Scop acesta ar fi trebuit să se regăsească şi la 
nivelul Periodicului,Asemanticului şi Semanticului. 
 Dacă s-ar regăsi şi la nivelul acestora ar însemna că şi 
ele au o anumită Cauză al cărei Efect ar deveni Scopul sau un 
anumit Efect al cărei Cauze ar deveni Scopul,ceea ce nu poate 
fi astfel fiindcă în acest mod nu am face altceva decât să ne 
reîntoarcem exact în locul de unde am plecat cândva şi anume 
la Matricea Noastră,şi la modul cum anume se naşte Scopul 
prin ea. 
 O altă explicaţie al acestui raţionament pentru care 
Scopul nu se află la nivelul Peridoicului,Asemanticului şi 
Semanticului este aceea că dacă acesta ar fi cu adevărat şi la 
acest nivel atunci Matricea Noastră ar fi Unica Matrice fără să 
mai poată fi şi o alta alături de ea,ceea ce iarăşi nu se poate 
întrucât dacă ar fi Unica,ar trebui să le determine pe toate 
acestea şi mai mult decât atât să determine din Nedeterminare 
Determinarea,întrucât Periodicul,Asemanticul şi Semanticul 
sunt Nedeterminări care în totalitate determină Evenimentul 
Primordial,Prima Determinare. 
 De ce sunt acestea Nedeterminări chiar dacă sunt 
interdependente unele de altele? 
 Interdependenţa poate să fie unul din principiile care să 
conchidă Determinarea dar nu Unicul. 
 Interdependenţa fără Eveniment nu poate fi 
Determinare,întrucât orice Determinare este supusă unui 
Eveniment. 
 Doar în momentul când folosim sintagma Eveniment-
Determinare,putem vorbi cu adevărat de 
Determinare.Periodicul,Asemanticul şi Semanticul apar 
„Înainte” de a se produce Evenimentul Primordial şi astfel 
aparţin Determinării doar prin Interdependenţă şi nu prin 
Eveniment,luate fiecare în parte.Din această cauză fiecare în 
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parte sunt justificate de către Nedeterminare. 
 Astfel Nedeterminarea determină Determinarea datorită 
Evenimentului Primordial,iar din acest moment are loc 
Succesiunea.Succesiunea prin excelenţă este o Determinare în 
care se regăseşte datorită principiului de 
Interdependenţă,Periodicul,Asemanticul şi Semanticul,iar prin 
Semantic,Prima Oglindă Semantică deci Infinitul.  
 Astfel fiecare nou Eveniment care se Succede 
Evenimentului Primordial va avea inseminat în el toate acestea 
pe baza principiului de Interdependenţă dar şi datorită 
Determinării,întrucât orice determinere este Interdependentă cu 
Nedeterminarea Periodicului,Asemanticului şi Semanticului. 
 Pe baza subsidiarităţii şi integralităţii, vom ajunge în 
cele din urmă şi la Adevărul Absolut,Adevărurile Anoţional şi 
Noţional care vor avea incluse toate acestea în sinea lor. 
 Astfel Adevărul Absolut va „conţine” atât Periodicul cât 
şi Asemanticul şi Semanticul fiind el însuşi în sinea lui un 
Evenimet ca de altfel toate celelalte Adevăruri care îi succed, ca 
de altfel Matricea Noastră,Scopul şi Instinctul care îi preced. 
 Pe baza acestui raţionament putem afirma cu tărie şi 
fără putinţă de tăgadă că Periodicul,Asemanticul şi Semanticul 
sunt Adevărate prin Evenimentul Primordial şi Evenimentele 
care îi Succed! 
 După cum am mai spus Oglinda Semantică care este 
Infinitul va putea reflecta doar Periodicul,întrucât doar acesta 
este opozabil Asemanticului şi Semanticului,întrucât Oglinda 
Semantică este formată din Semantic,în care intră şi partea 
Semantică a Asemanticului,care la rândul său va da partea 
Periodică din el,Periodicului,întrucât Asemanticul este compus 
din Semantic şi Periodic. 
 Niciodată o Oglindă nu se va putea reflecta pe sine. 
 De aceea cel care va fi reflectat va rămâne doar 
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Periodicul.În schimb Periodicul desprins din Oglinda 
Semantică care are şi rol de Eveniment Primordial,va realiza 
Succesiunea altor şi altor Evenimente.Astfel în acest moment 
Periodicul este alăturat Succesiunii Evenimentelor. 
 Este lesne de Înţeles că această Succesiune de 
Evenimente se reflectă la rândul ei în Oglinda Semantică,iar 
ceea ce va rezulta în urma acestei reflectări va fi o nouă 
formaţiune. 
 Pentru ca această Succesiune să se reflecte în Oglinda 
Semantică, va avera nevoie de substratul pe care să îlm reflecte 
întrucât nu poti reflecta o Succesiune care de fapt nu reprezintă 
nimic. 
 Acest substrat nefiind altceva decât Periodicul supus 
Succesiunii.Atunci când Periodicul supus Succesiunii se va 
reflecta în Oglinda Semantică care este Infinitul, rezultatul nu 
va fi doar Periodicul supus Succesiunii ,ci mai ales modul cum 
este reflectat acesta de către Semantic,rezultând un Periodic 
Semantic. 
 Semanticul reflectă Periodicul în funcţie de el şi nu de 
Periodic,dându-i acestuia o parte din proprietăţile Semanticului. 
 Periodicul Semantic se supune Succesiunii şi este 
aproape acelaşi produs Primordial dacă nu ar lipsi un singur 
Element şi anume Evenimentul Primordial. 
 După câte se vede Periodicul şi Semanticul se vor 
Succede în continuare,iar Semanticul va poseda în această 
Succesiune calitatea de Oglindă,pe când Periodicul aceea de a 
fi Oglindit în aceasta. 
 Astfel se naşte lungul şir al Oglindirilor în Semanticul 
Infinit. 
 
                                        # 6 # 
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 Între Periodic şi Semantic putem vorbi de opozabilitate 
dar nu şi despre rezultatul acestora,deoarece atunci când 
Periodicul se va reflecta în propriul său Semantic cu care a fost 
înrudit încă de la Evenimentul Primordial,rezultatul va fi un alt 
Periodic Semantic,un altul şi un altul dar cu cât şirul 
reflectărilor acestora va creşte cu atât gradul de opozabilitate al 
reflectărilor de la capătul şirului va fi mai mic faţă de 
reflectările de la începutul şirului şi astfel exact ca în legile 
opuşilor fiecare Opus la Infinit va deveni identic cu celălalt 
Opus aflat la Infinit faţă de acesta. 
 Acest aspect ne va indica un nou Adevăr şi anume că 
rezultatul reflectării Periodicului în Semantic va duce la acelaşi 
Periodic Semantic reflectat la Infinit, şi că astfel Succesiunea se 
va reduce la Succesiunea în sine alături de Evenimentul 
Primordial, revenind iarăşi de unde am plecat. 
 Odată cercul închis acesta va fi nevoit să se reflecte de 
data aceasta în propriul său Cerc, compus din Oglinda 
Semantică, Periodic, Succesiunea Evenimentelor şi 
Evenimentul Primordial. 
 Odată Închis acest Cerc vom observa că nici unul dintre 
toate aceste Elemente NU mai este opozabil cu celălalt.Oglinda 
Semantică nu va mai reflecta Periodicul prin urmare 
Succesiunea nu va mei determina Evenimentele iar 
Evenimentele supuse Succesiunii vor deveni unul şi acelaşi cu 
Evenimentul Primordial. 
 În acest caz Oglind Semantică nu va putea reflecta decât 
un singur lucru:Închiderea Cercului, unicul Opus posibil care a 
rămas Infinitului şi care este Evenimentul naşterii Finitului! 
 Abia în acest moment putem vorbi despre o raportare 
Oglindită a Infinitului faţă de Finit. 
 Acest Finit va urma la rândul lui să primescă 
caracteristicile Infinitului la care se raportează şi anume pe cele 
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ale Succesiunii, Periodicului şi ale Evenimentului.Această 
Succesiune se va face la Infinit dând astfel conotaţia Finitului 
pe aceea de a se Succeda la Infinit, prin multitudinea de 
Evenimente care se datorează Periodicităţii. 
 După câte se poate vedea şi acest Finit este tot un Infinit 
dar care posedă Succesiunea Evenimetelor. 
 Acest Finit se poate reflecta atât în propria sa Oglindă 
Semantică cât şi în Oglinda Semantică din care provine,întrucât 
în urma Închiderii Cercului, rezultatul a fost o nouă Oglindă 
Semantică,Succesiunea Evenimentelor şi Periodicul, dar acest 
rezultat este diferit de cel care l-a rezultat, întrucât Niciodată 
mama nu va fi copilul şi invers. 
 Folosind acest raţionament ajungem să determinăm noi 
şi noi rezultate la Infinit. 
 După ce Finitul se ve reflecta în propria sa Oglindă 
Semantică, va avea un rezultat iar după ce se va reflecta şi în 
Oglinda Semantică a Infinitului va avea alt rezultat. 
 Aceste rezultate Succedându-se la Infinit vor determina 
o Infinitate de noi şi noi Aranjamente,Combinări şi Permutări, 
dintre Periodic,Semantic şi Eveniment,astfel încât oglindite la 
Infinit acestea vor deveni o Infinitate de Elemente care nu vor 
fi opozabile una faţă de cealaltă. 
 Acesta este momentul naşterii Matricelor.Nici o 
Matrice nu este opusă celeilalte,fiindcă fiecare Matrice este 
formată din Periodic, Semantic şi Eveniment. 
 În acest caz înseamnă că fiecare Matrice este un 
Eveniment care s-a produs în rma reflectării acestuia în 
Oglinda Semantică a Infinitului.Fiecare Matrice va poseda 
propria sa Oglindă Semantică prin care îşi va reflecta la 
rândul ei Structura pe care o va dezvolta. 
 Din câte se vede Cercul  a determinat un Finit încă 
dinaintea Factorului Primordial,doar că acest Finit era axat pe 
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Infinit,pe infinitatea evenimentelor şi nu prin raportarea la 
Infinit,cum o va face Factorul Primordial. 
 Este o mare deosebire între cele două reprezentări de 
Finit.Una este Finitul Infinitului ca în cazul Cercului  şi cu totul 
alta Finitul faţă de Infinit ca şi în cazul Factorului Primordial. 
 Mai mult decât atât Finitul Cercului   are propria sa 
Oglindă Semantică deci propriul său Infinit,astfel că nu avem 
de-a face în nici un caz cu un Finit „total” ci unul 
Parţial,Periodic!Pe când Finitul Factorului Nostru Primordial 
este un Finit „total”. 
 Cred că una dintre cele mai interesante motive de 
reflecţie ar fi cel referitor la Matricea Noastră, la Scopul 
Matricei şi bineînţeles la modul cum generează aceasta 
Instinctul. 
 Fiecare Matrice este compusă din trei Elemente şi 
anume din Periodic,Semantic şi Eveniment. 
 În ce măsură Evenimentul poate fi determinat ca fiind 
un Element? 
 Doar datorită caracteristicii de Succesiune.Succesiunea 
în sine este un Eveniment care va Succede altui 
Eveniment.Succesiunea determină Precedentul.Care este 
Precedentul Matricei? 
 Periodicul, Semanticul şi Evenimentul. Acest lucru 
înseamnă că a determinat o reflectare în Oglinda Semantică a 
Periodicului şi Evenimentului ce a determinat devenirea 
Matricei Noastre.Care a fost acel Eveniment? 
 A concis cu combinarea reflectării Finitului în propria 
sa Oglindă Semantică Infinită cât şi în Oglinda Semantică a 
Infinitului.Finit cu Oglindă Semantică Infinită şi Infinit cu 
Oglindă Semantică Infinită. 
 Două Oglinzi Semantice care reflectă în cadrul lor 
Finitul Cercului  ce stă interpus între aceste două Oglinzi 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   249

Semantice.Aceasta este imaginea unei Matrice. Acest Cerc 
interpus între cele două Oglinzi Semantice  se va reflecta la 
Infinit dintr-una în alta.Sunt aceste două Oglinzi Semantice  
paralele una faţă de cealaltă? 
 Pentru aceasta va trebui să aflăm cum anume se reflectă 
Finitul Cercului . 
 Adineaori am spus că atât în propria sa Oglindă 
Semantică Infinită cât şi în Oglinda Semantică a Infinitului,deci 
în ambele Oglinzi Semantice simultan. Simultaneitatea nu 
întotdeauna poate determina paralelism. 
 Oglinzile ar putea fi dispuse la un anumit unghi una faţă 
de cealaltă fără ca acestea să fie paralele dar în acelaşi timp 
Finitul Cercului  să  poată fi reflectat de ambele Oglinzi 
Semantice.Ce altceva ar mai fi în afară de simultaneitate? 
 Incluziunea voi afirma eu.Ambele Oglinzi Semantice 
sunt incluse una în cealaltă,întrucât Finitul Cercului  atunci 
când se reflectă într-o Oglindă Semantică se reflectă simultan şi 
în cealaltă. 
 Incluziunea este datorată şi Succesiunii 
Evenimentului,întrucât Oglinda Semantică a Infinitului,care 
este şi Oglinda Semantică Primordială a precedat Oglinzii 
Semantice Infinite a Finitului Cercului,care se circumscrie în 
Oglinda Primordială,circumscriind Oglina Semantică a 
Infinitului Cercului. 
 Simultaneitatea şi Incluziunea determină paralelismul 
Oglinzilor,întucât doar Oglinzile Paralele vor putea reda 
imaginea simultan şi imaginea inclusă una în cealaltă. 
 Astfel imaginea Matricei este aceea a unui Cerc străjuit 
de Oglinda Semantică a Infinitului pe de-o parte,iar pe de 
cealaltă parte în Perimetrul Cercului se află Oglinda Semantică 
a acestuia. 
 Este uşor să ne imaginăm o atare imagine.Putem chiar 
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noi să facem următorul experiment,şi anume să aşezăm în faţa 
unei Oglinzi un carton circular care are încadrată în perimetrul 
său o Oglindă. 
 Oglinda în faţa căruia am pus cartonul circular cu 
Oglinda ataşată perimetrului său va reflecta atât cartonul cât şi 
Oglinda din perimterul său,în timp ce Oglinda din perimetrul 
său va reflecta imaginea primită de la cealaltă Oglindă cu întreg 
cartonul,inclusiv cu ea. 
 Această Oglindă va retrimite imaginea primită despre ea 
şi despre cartonul care simbolizează Cercul,înapoi Oglizii care 
i-a trimis imaginea.Astfel imaginea se va multiplica între cele 
două Oglinzi paralele la Infinit. 
 Aceasta este imaginea unei Matrice. 
 Două Oglinzi paralele şi un Cerc. 
 Aş dori să se înţeleagă că această imagine a Matricei 
este valabilă doar pentru raţionamentul axat pe baza 
Coeficientului Logic 2,încât pe baza altor Coeficiente Logice 
,numărul Oglinzilor va fi egal cu numărul Coeficientului Logic. 
 Dacă vom raţionaliza pe baza Coeficientului Logic 100 
vom avea o sută de Oglinzi Semantice,ănde fiecare se vor 
reflecta în cealaltă. 
 O întrebare importantă care se pune în acest moment 
este dacă raţionalizăm cu un Coeficient Logic 77, care este un 
număr impar şi nu se poate împărţi în jumătăţi întregi 
egale,atunci mai poate avea loc paralelismul între Oglinzi,ştiut 
fiind că  două sau mai multe Oglinzi devin paralele dacă se 
reflectă unele în altele. 
 Da,voi replica eu.La un Coeficient Logic 3, Oglinzile 
pot fi aşezate în formă triunghiulară una faţă de cealaltă.Atunci 
rezultă o regulă şi anume Coeficienţii Logici cu numere pare şi 
impare pot  determina paralelismul Oglinzilor Semantice în 
funcţie de aranjarea lor geometrică,astfel ca toate Oglinzile 
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Semantice să se reflecte una în cealaltă. 
 Dacă vom raţionaliza cu un Coeficient Logic 
Infinit,acest fapt înseamnă că voe fi o Infinitate de Oglinzi 
paralele ale Cercului şi o altă Infinitate de Oglinzi paralele ale 
Oglinzii Semantice a Infinitului,deci revenim la două infinităţi? 
 Exact,iar odată ce revenim la două infinităţi acestea se 
vor reflecta la Infinit una în cealaltă revenind de fapt exact 
acolo unde am plecat cândva ,la Cerc,propria sa Oglindă 
Semantică Infinită şi la Oglinda Semantică a 
Infinitului:Matricea ca generalizare printre care şi  Noastră.  
 Demonstrând imaginea Matricei privită din mai multe 
circumstanţe ale Coeficienţilor Logici,mă interesează cum 
anume Matricea Noastră a reliefat Scopul Formei şi al 
Urmei,pentru că în fond şi definitiv,Scopul propriei sale Urme 
este Forma care se va Forma în Urma sa pentru a determina 
Instinctul.De ce Instinctul şi nu altceva.De ce Urma şi nu 
Forma?  
 Oare absolut toate Matricile au imagine formată dintr-
un Cerc cu un punct în mijloc care este Oglinda Semantică 
Infinită a acestuia şi tot acest Cerc se află în faţa unei alte 
Oglinzi Semantice Infinite dar care nu mai este un Cerc ci o 
Oglindă Semantică Infinită? 
 Sunt câteva întrebări absolut tulburătoare pe care 
suntem îndreptăţiţi să ni le punem. 
 Mai înainte de toate va trebui să începem cu ultima 
întrebare şi anume aceea cu imaginea Matricelor.În primul rând 
pornind de la Cerc,realizăm că în centrul acestuia se află 
Oglinda Semantică Infinită,Oglindă care poate la fel de bine să 
determine centrul Cercului,ceea ce o şi face. 
 Distanţa de la centrul Cercului la circumferinţa acestuia 
este diametrul,care este o dreaptă ce va uni cele două 
puncte,centrul cu un punct de pe circumferinţă. 
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 Cercul este unica figură geometrică a cărei 
circumferinţă este reprezentată de o infinitate de puncte deci de 
la centrul său până la circumfernţă se pot duce o infinitate de 
diametre. 
 Toată această infinitate de diametre se va reflecta în 
Oglinda Semantică Infinită alături de propria Oglindă 
Semantică a Cercului,dând o infinitate de imagini ale fiecărei 
Matrici în parte. 
 Astfel fiecare diamteru care uneşte un punct de pe 
circumferinţă va putea fi determinat printr-o Matrice,având atât 
prin punctul circumferinţei Cercului cât şi prin Oglinda 
Semantică comună care este centrul Cercului,propria sa 
determinare. 
 Cu toate acestea am afirmat că fiecare Matrice este un 
Cerc ce are Oglinda Semantică a sa inclusă în circumferinţă 
care este de fapt centrul său,şi nu un punct undeva pe o anumită 
circumferinţă a Cercului care să determine diametrul acestuia 
atunci când acest punct se reflectă în Oglinda Semantică a 
Cercului. 
 Dacă fiecare Matrice este un Cerc cum pot fi o infinitate 
de astfel de Cercuri care să aibe acelaşi centru în Oglinda 
Semantică Infinită a Cercului? 
 După cum bine se ştie până acum am explicat cât se 
poate de concis modul cum se determină şi se creează o 
Matrice,şi mai mult decât atât am explicat şi imaginea Matricei. 
 La început a fost Oglinda Semantică a Infinitului sau 
Oglinda Semantică Primordială care a detzerminat Oglinda 
Semantică a Cercului care a devenit Cerc odată ce s-a realizat 
raseul de Cerc, odată ce acest traseu s-a Închis,datorită 
Periodicului,Semanticului şi Evenimentului. 
 Astfel Cercul a primit propria s-a Oglindă 
Semantică,care este de fapt centrul Cercului.Întotdeauna 
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circumferinţa Cercului este în funcţie de centrul acestuia. 
 Infinitatea de puncte ale circumferinţei va avea mereu 
acelaşi centru,deci infinitatea de Matrici va avea mereu aceeaşi 
Oglindă Semantică. 
 Dar fiecare Matrice este un Cerc şi nu un punct al 
circumferinţei acestuia care se reflectă în Oglinda Semantică 
comună,pentru a se putea reflecta la rândul său în Oglinda 
Semantică a Infinitului. 
 Din experimentul de adineaori, acela cu cartonul şi 
Oglinzile am demonstrat cum o Oglindă paralelă va reflecta 
imaginea celeilalte Oglinzi la Infinit,cum de altfel va face şi 
cealaltă Oglindă paralelă sau şi celelalte Oglinzi paralele dacă 
sunt raţionalizate printr-un Coeficient Logic mai mare decât 2 
,care este Coeficientul Logic al lumii noastre.Am mai spus că la 
un Coeficient Logic Infinit ,numărul Infinit de Oglinzi Paralele 
va duce la revenirea la prima Oglindă,deci ne vom întoarce de 
unde am plecat.Exact aşa se întâmplă şi cu fiecare cerc al 
fiecărei Matrici. 
 Din momentul când a apărut primul Cerc care s-a Închis 
datorită Succesiunii Evenimentelor ,Periodic şi Semantic,a 
apărut şi Oglinda Semantică din centrul Cercului 
respectiv.Odată apărută această Oglindă,a reflectat atât Cercul 
în cealaltă Oglindă Semantică a Infinitului cât şi pe ea Însuşi în 
acea Oglindă Semantică Infinită,determinând o infinitate de 
asemenea Oglinzi Semantice Infinite ale Cercului,reflectate în 
Oglinda Semantică Infinită.Fiecare astfel de reflectare este o 
Matrice,compusă,repet,din Cerc,Oglinda Semantică Infinită a 
Cercului şi Oglinda Semantică a Infinitului,într-un cuvânt din 
Cerc şi cele două Oglinzi Semantice Infinite. 
 Astfel se demonsrează cum acelaşi cerc poate determina 
şi susţine ca structuralitate infinitatea de Matrici.Atunci cum 
ajungem la acel punct care unit cu centrul dădea diametrul cât 
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şi identitatea unei anumite Matrici.Foarte simplu. 
 Tot adineaori am mai spus că la Infinit,dar mai ales 
raţionalizând prin Coeficientul Logic Infinit,se revine iarăşi de 
unde am plecat la acel Cerc iniţial.Astfel şi numai astfel toate 
Matricile au un punct comun în acel cerc iniţial,care nouă ne 
revine sub forma unui punct pe circumferinţa Cercului,care o 
uneşte cu centrul Cercului,realizând diametrul. 
 Dar revenind de această dată la Matricea Noastră, mă 
întreb ce anume a determinat ca aceasta să fie Urma în care să 
ia Forma Instinctul?De ce Matrice-Scop? 
 Faptul că fiecare Matrice este o Urmă a Oglinzii 
Semantice,Periodicului şi Evenimentului care s-a Succedat în 
crearea sa este cât se poate de plauzibil,întrucât orice am spune 
Periodicul este cel care s-a reflectat pentru a determina pe baza 
Succesiunii Cercul care s-a Închis. 
 Sunt conştient că pot folosi pleonasmul când afirm, că 
Cercul s-a Închis,întrucât orice Cerc este o figură geometrică 
Închisă,şi nicidecum Deschisă,dar o fac pentru a întări această 
afirmaţie. 
 Odată ce fiecare Matrice este o Urmă fiecare Matrice 
este un Scop al Formei care a lăsat Urma?Dacă fiecare Matrice 
este un Scop al Formei care a lăsat Urma atunci înseamnă că 
toate Matricile sunt la fel? 
 Nu,în nici un caz.Fiecare Matrice se dezvoltă diferit faţă 
de cealaltă pentru simplul fapt că dacă toate acestea ar fi la fel 
ar însemna ca întreaga diversitate să se reducă la acelaşi 
şablon,şi implicit să dispară. 
 Chiar dacă la originea Matricilor stă acel paralelism al 
Oglinzilor semantice,nu poate fi vorba de două Matrici 
identice,care să dezvolte Universe identice. 
 În sprijinul acestei afirmaţii mai stă şi raţionamentul că 
dacă două Matrici ar fi identice Cercul nu s-ar ma Închide,nu ar 
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mai fi Cerc, nu ar mai naşte propria sa Oglindă Semantică,şi 
nici reflectarea acesteia în Oglinda Semantică 
Primordială,aceea a Infinitului. 
 Deoarece pur şi simplu ar dispare infinitatea de puncte 
care alcătuiesc circumferinţa Cercului,rezumându-se la doar 
două punce care cel mult ar putea uni o dreaptă,ca în cele din 
urmă să se reducă la un singur punct,ceea ce este absolut 
exclus! 
 Dacă două Matrici nu pot fi sub nici o Formă 
identice,care este Cauza care le realizează în acest caz 
varietatea infinită a Formelor care se vor determina în Urmele 
acestor Matrici,determinate de către Periodic,Oglinzile 
Semantice şi Eveniment. 
  În primul rând la această Cauză va participa 
calitatea Evenimentului Matriceal de a se Succeda,ceea ce-i 
va garanta fiecărei Matrici,că în Urma s-a lăsată de 
Periodic,Semantic şi Eveniment ,din care este compusă o 
Matrice va apărea o Formă care va urma Evenimentului. 
 Pentru a apărea acea Formă fiecare Matrice va 
trebui să-şi dezvolte acel „ceva” care să-i garanteze 
unicitatea.În cazul Matricei Noastre este Scopul. 
 Scopul nu este Forma care se va închega în Urma 
Matricei Noastre,ci este cel care garantează Unicitatea 
acestei Matrici în raport cu toate celelalte Matrici.Cum 
garantează Scopul acest lucru? 
 Prin modul cum este privită Oglinda în cadrul 
acestei Matrici,şi anume sub formă de Cunoaştere.Scopul 
Matricei Noastre se reliefează la tipurile de Cunoaşteri, 
printre care am determinat până în Prezent Cunoaşterea 
Închisă şi Cunoaşterea Deschisă. 
 De aceea Matricea Noastră poate fi denimită şi 
Matricea-Scop. Acest Scop este responsabil de Forma care 
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se va Forma în Urma Matricei Noastre dar mai mult decât 
atât,de Urma Matricei Noastre. 
 Cum anume este responsabil de această Urmă odată ce 
la Formarea ei au participat, Periodicul, Semanticul şi 
Evenimentul? 
 Poate Scopul să formeze această Urmă după bunul său 
plac,iar dacă da,cum anume? 
 Scopul formează Urma Matricei după Absolut 
Necesarul său.Fiecare Matrice este formată din Periodic, 
Semantic şi Eveniment, dar toate acestea îi dau fiecărei Matrici 
prin interdependenţa lor şi un al patrulea Element care intervine 
ca un rezultat al interdependenţei celorlalte trei şi care este 
Absolut Necesarul de care am mai pomenit până acum. 
 Cum survine Absolut Necesarul din acest punct de 
vedere? 
 Periodicul se reflectă în Semantic dând naştere unui alt 
Eveniment decât cel care a întregit cele trei Elemente 
anterior.Prin naşterea noului Eveniment,se creează o 
Succesiune de astfel de Evenimente,realizând o pluraritate de 
Evenimente. 
 Evenimentul anterior va fi întodeauna un alt Eveniment 
chiar dacă poate să fie absolut identic cu primul.Particula „alt” 
determină o schimbare,o transformare faţă de Evenimentul 
anterior,o Matrice diferită faţă de cealaltă Matrice, lucru datorat 
Absolut Necesarului,structuralizat în particula „alt” spusă 
adineaori. 
 Deci este Absolut Necesar ca două evenimente să fie 
diferite chiar dacă ele sunt identice.Această regulă este aceea 
care determină Scopul în cazul Matricei Noastre,şi nu 
întâmplător acest Scop este reperarea Oglinzii drept 
Cunoaştere.Pentru aceasta în Urma Matricei Noastre se va 
Forma ,Instinctul. 
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 Primul Element al Ierarhiei,ceea ce înseamnă că nu se 
poate determina Cunoaşterea  fără Ierarhie,precum nu se poate 
determina Cunoaşterea fără Scop!Aceasta este iarăşi una dintre 
regulile general valabile.Referitor la Absolut Necesar, am spus 
că  este şi calitatea de Oglindă a Instinctului în care se reflectă 
„EUL” Factorului Creator pentru a determina procesul de 
Cunoaştere.Astfel Absolut Necesarul apare în mai multe 
planuri,dar el devine pentru prima dată Prezent la nivelul 
creaţional al Matricilor. 
 Chiar şi pe alte planuri este un adjutant al procesului de 
Cunoaştere.Scopul este cel responsabil de a impregna atât 
elementelor Ierarhiei cât şi celor ale sale,deci ale elementelor 
Scopului,calitatea de Oglindă pentru a perpetua procesul de 
Cunoaştere. 
 Instinctul devine o Oglindă la rândul său pentru 
Factorul Primordial,care-şi va reflecta propriul „EU” în 
Instinct. 
 O altă caracteristică foarte importantă ale elementelor 
Matricei Noastre este aceea că fiecare Element la rândul lui se 
regăseşte într-o măsură mai mică sau mai mare în procesul de 
Cunoaştere al celorlalte Elemente. 
 Referitor la Cunoaştere am mai vorbit de nenumărate 
ori până acum dar de data aceasta voi face pentru prima oară 
legătura dar voi şi determina alte tipuri de Cunoaştere în afară 
de Cunoaşterea Închisă şi Cunoaşterea Deschisă,Caracterizate 
fiecare în parte de Adevărurile care le reprezintă. 
 Am folosit cele două tipuri de Cunoaştere pentru că am 
realizat tabolul Matricei Noastre vizualizat prin cadrul 
Coeficientului Logic 2 al lumii noastre.Odată ce sunt mai mulţi 
Coeficienţi Logici şi alte şi alte Nivele Logice,înseamnă că 
totodată sunt şi mai multe tipuri de Cunoaşteri sau de percepere 
a  celor două Cunoaşteri. 
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 Niciodată nu vom putea afirma că în cazul Gândului Pur 
al Factorului Nostru Creator ar fi doar cele două 
elem,Elemente:Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Sa 
Absolută.Pentru a determina un Nivel Logic diferit,sau chiar 
mai mult decât atât sau doar pentru a determina un alt 
Coeficient Logic, care este o simplă verigă din infinitatea 
Coeficienţilor Logici care formează un Nivel Logic sau 
Antilogic sau de altă natură,alături de Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută a Factorului Creator trebuie să se mai 
afle şi alte Elemente. 
 Tot aşa alături de Adevărul Absolut şi Cunoaşterea 
Absolută a Factorului Primordial trebuie să se mai afle şi alte 
Elemente. 
 Toate aceste Elemente se vor numi Elemente 
Semantice.Astfel vor fi Adevăruri Semantice,Cunoaşteri 
Semantice,etc.Pentru aceasta va trebui să revenim din nou la 
origini pentru a face o determinare absolut necesară dezvoltării 
viitoare pe care o vom realiza: 
 Elementul Periodic şi Asemantic stă la baza 
Infinitului care este prima Oglindă Semantică, a Destinului 
Semantic, Adevărului Semantic, Gândului Originar 
Semantic, Cunoaşterii Semantice, Gândului Pur Semantic, 
Persoanelor Semantice, Noţiunilor Semantice, Oglinzilor 
Semantice, elementelor de Prim Ordin Semantice, care sunt 
în continuarea Existenţei, Fiinţei şi Factorului Vieţii până la 
Infinit, etc. Cam aceasta este prima imagine a celorlalte 
Elemente care la fel ca şi Adevărul Absolut , Anoţional şi 
Noţional, mai sunt infinitatea de Adevăruri Semantice. 
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CAPITOLUL IX 
 
 

 ADEVĂRUL SEMANTIC, CUNOAŞTEREA 
SEMANTICĂ, OGLINDA SEMANTICĂ ŞI MOTIVUL 

CREAŢIEI 
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                                           # 1 # 
 
 Cunoaşterea este şi va rămâne apanajul Matricei 
Noastre chiar dacă aceasta s-ar putea afla şi în alte structuri ale 
altor Matrici dar sub cu totul alte forme având alţi şi alţi factori 
compoziţionali ceea ce-i va denota un derivat cel puţin în plus 
faţă de Cunoaşterea din Matricea Noastră. 
 Astfel orice Cunoaştere care nu se bazează pe Adevărul 
Absolut care are drept origine Instinctul ,pe Factorul 
Primordial, al cărui „EU” se oglindeşte în Instinct,este o 
Cunoaştere Semantică, dacă la alcătuirea sa a intervenit sau nu 
în mod nemijlocit o anume Matrice. 
 Să ne imaginăm cum anume ar arăta o Cunoaştere fără 
ca ea să fie determinată de un anumit Factorul Primordial, ca la 
alcătuirea ei să nu mai participe Instinctul, ca aceasta să nu mai 
devină un atribut al Gândului Pur al Factorilor Creatori,ca în 
cele din urmă să nu mai poată fi sintetizată de Iluzie şi 
îmbrăcată în hainele acesteia, ca Omul în cele din urmă să nu 
fie nici pe departe cel care Cunoaşte şi participă la procesul 
Conştientizare – Cunoaştere , ca Factorul Vieţii să nu mai 
existe la fel ca şi Existenţa,etc. 
 Toate acestea se pot Întâmpla în cadrul altor şi altor 
Matrici dar şi înainte ca acestea să fie determinate. 
 Pe toate aceste tipuri de Cunoaştere le-am denumit ca 
fiind Cunoaşteri Semantice. 
 Pentru fiecare proces de Cunoaştere este necesară o 
anumită reflectare a acestei Cunoaşteri realizată de către un 
Element terţ, cum ar fi Factorul Vieţii,Noţiunea,sau orice alt 
Element acre să poată avea rolul de Oglindă. 
 Acest lucru este posibil şi la alte Matrici întrucât 
Oglinda Asemantică care a participat nemijlocit la alcătuirea lor 
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le-a impregnat la fiecare în parte şi calitatea de Oglindă. 
 Cu toate acestea Cunoaşterea Derivată NU este o 
Cunoaştere în adevăratul sens al cuvântului,fiindcă ea se 
regăseşte doar în cadrul Matricei Noastre,întrucât la alte 
Matrice nu vom găsi Ierarhia şi Scopul.Cum ar arăta o 
Cunoaştere fără ca în aceasta să se oglindească Scopul şi 
Ierarhia? 
 Cu toate acestea şi Cunoaşterea Matricei Noastre este o 
Cunoaştere Derivată faţă de celelalte Matrici,faţă de care se 
întâmplă exact acelaşi fenomen.Ce se regăseşte la baza tuturor 
proceselor de Cunoaştere? 
 Adevărul. 
 Fiecare Cunoaştere trebuie să se raporteze la un anumit 
Adevăr indiferent dacă acesta este un Neadevăr. 
 Până acum am folosit terminologia de Adevăr 
Absolut,Anoţional şi Noţional cu explicaţiile eferente modului 
cum acestea apar.Adevărul Absolut în cadrul Matricei Noastre 
apare ca fiind un Element al Scopului care alături de acesta 
recunoaşte ca fiind Adevărat „EUL” Factorului Primordial, 
după care se stinge pentru todeauna dar şi în acest caz se va 
raporta mereu la celelalte Adevăruri devenind Esenţa 
lor,îmbrăcându-se astfel cu Neadevărul Anoţional şi cel 
Noţional. 
 Cum anume poate fi determinat Adevărul  faţă de care 
să se raporteze Cunoaşterea Semantică? 
 Dar poate cea mai importantă întrebare este cum anume 
determină acesta Cunoaşterea Semantică? 
 Pentru a răspunde la aceste întrebări va trebui mai întâi 
de toate să revenim la Elementele primordiale care au 
determinat infinitatea de Matrici,şi anume 
Periodicul,Asemanticul şi Semanticul. 
 Toate acestea trebuiai să fie raportate la un anumit 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   262

Adevăr doar dacă urma să fie Cunoascute,altfel Adevărul fără 
Cunoaştere nu şi-ar fi avut nici un sens. 
 Dacă urmau să devină cunoscute se naşte imediat o altă 
întrebare şi anume de cine anume? 
 Prin faptul că toate acestea sunt deductibile până şi 
lumii noastre întrucât le pot determina aici în această lucrare 
înseamnă că acestea sunt Cunoscute nu numai de către mine ci 
şi de către toţi care le vor aprofunda cu timpul. 
 Dar să fim serioşi,acestea nu se lasă Cunoscute şi nu au 
apărut doar ca să ne facă nouă plăcere şi nici Existenţa precum 
nici Factorul Primordial nu a apărut doar ca noi să existăm. 
 Motivul este cu totul altul,şi mai  mult decât atât,este 
total independent de noi.Omul nu este nimic altceva decât un 
simplu derivat din toată această magnifică Creaţie a 
periodicului Asemanticului şi Semanticului, care sunt reflectate 
necontenite de către Oglinda Semantică Primordială a 
Infinitului,în Tot şi în Toate. 
 Pentru a afla Motivul Creaţiei va trebui să înţelegem 
cum a apărut Adevărul care să se raporteze la Cunoaşterea 
Semantică şi care este Adevărul Semantic. 
 Dacă la nivelul Matricei Noastre Adevărul Absolut 
survine ca fiind un Scop al Instinctului la nivelul Primordial 
Creaţional nu poate deveni un Scop al 
Periodicului,Asemanticului şi Semanticului în schimb poate 
deveni prima Oglindire a Evenimenteului Primordial,cel care 
va naşte Succesiunea,Oglindire a acestuia în Oglinda Semantică 
Primordială. 
 În momentul când a apărut Oglindirea, aceasta a fost şi 
primul Eveniment,devenind Evenimentul Primordial. 
 Ce a Oglindit aceasta?Periodicul,întrucât Asemanticul 
este compus la rândul lui din Semantic şi Periodic.Astfel a fost 
determinat Adevărul Semantic. 
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 Prin excelenţă Adevărul Semantic este un Adevăr 
Oglindit deci la originea Adevărului Semantic stă Oglinda 
Semantică.Oricât de ciudat ar părea dar Oglinda este 
Esenţa care stă la baza Totului şi a Toatelor,ea este Motivul 
Creaţiei! 
 Oglindirea Adevărului Semantic de către Oglinda 
Semantică a determinat Evenimentul Primordial odată cu 
Adevărul Semantic, întrucât Evenimentul Primordial este prima 
faţă a Adevărului Semantic,iar după aceea acestui Eveniment 
Primordial i-au Succedat infinitatea de Evenimente? 
 Întrebarea este pe atât de complicată înţelegerii noastre 
pe cât devine răspunsul.Adevărul Semantic este 
atemporal,întrucât la acel nivel nici nu putem să ne facem 
Iluzia că ar exista vre-o anumită Dimensiune. 
 În acest caz vorbim de o succesiune dar fără 
dimensiunea respectivei succesiuni cu înţelegerea 
Coeficientului Nostru Logic 2 ne este foarte greu să discernem. 
 Odată ce Adevărul Semantic este determinat de 
Evenimentul Primordial produs de către Oglinda Semantică iar 
Evenimentul Primordial este o faţă a Adevărului Semantic, 
înseamnă că Succesiunea a fost determinată de reflectarea 
Evenimentului Primordial „recunoscut” ce către propriul său 
Adevăr Semantic în Oglinda Semantică.Această recunoaştere a 
dus la determinarea celui de-al doilea,al treilea Eveniment  
până la Infinit.Este o Succesiune nedimensională,  pur 
evenimenţială.  
 În termenul de „recunoscut” intră instantaneu 
Cunoaşterea.Astfel Oglinda Semantică Cunoaşte Evenimentul 
Primordial care are şi atributul de Adevăr Semantic.În 
concluzie Adevărul Semantic este Evenimentul Primordial 
Recunoscut de Oglinda Semantică Primordială a 
Infinitului.Primul atribut al Cunoaşterii Semantice este 
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Recunoaşterea şi nu Cunoaşterea,de ce? 
 Recunoaşterea prin esenţă este „ceva” Cunoscut,uitat şi 
iarăşi Cunoscut,sau ceva care a mai fost Cunoscut şi înainte de 
respectiva Cunoaştere.Acest lucru înseamnă că Oglinda 
Semantică a mai Cunoscut cândva anterior Evenimentul 
Primordial şi Adevărul Semantic? 
 Da! 
 Când şi în ce împrejurimi? 
 Periodicul,Asemanticul şi Semanticul sunt în totalitatea 
lor un Eveniment Primordial,dar luate parţial,Periodicul va fi 
mereu opozabil Semanticului,deci şi Evenimentul Primordial 
va deveni opozabil, unei părţi din propria sa structură care este 
Periodicul,definit prin parţiabilitate faţă de Semantic. 
 Astfel Evenimentul Primordial va fi etern Recunoscut 
de Oglinda Semantică, Recunoaştere care este baza Cunoaşterii 
Semantice. 
 
                                              # 2 # 
 
 Recunoaşterea denotă întotdeauna un precedent al 
Cunoaşterii.Acest precedent se reduce în cele din urmă la 
Periodic.Astfel Oglinda Semantică va oglindi mereu un 
Precedent al Cunoaşterii. 
 Acest Precedent al Cunoaşterii este de fapt 
Conştientizarea Semantică la fel cum Conştientizarea Matricei 
Noastre se reflectă în Noţiune sau Factorul Vieţii pentru a putea 
fi reflectată sub formă de Cunoaştere celui care a emis 
reflectarea.Abia acum tabloul semantic prinde contur. 
 Periodicul este Precedentul,Conştientizarea care va fi 
determinată în Cunoaştere prin Oglinda Semantică. 
 Ce anume a determinat această Conştienizare care 
constă în precedentul Cunoaşterii şi anume în Periodic am 
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explicat detailat până acum. 
 De ce nu i se poate atribui înţelesul de Cunoaştere 
acelui Precedent şi nu de Conştientizare? 
 Răspunsul constă în faptul că Oglinda Semantică nu 
poate reflecta aceeaşi Cunoaştere pe care o primeşte,întrucât şi-
ar pierde calitatea de Oglindă care constă întocmai în receptarea 
unui anumit reper pe care-l transformă în imagine 
oglindită,imagine care poate fi cunoscută întotdeauna de alte şi 
alte repere dacă acestea au capacitatea de a Cunoaşte imaginea 
respectivă. 
 Astfel Precedentul Cunoaşterii devine un anumit reper 
şi nu o Cunoaştere. 
 Dar datorită faptului că Precedentul Cunoaşterii trebuie 
să fie tot o Cunoaştere, însă o Cunoaştere – Reper, această 
Cunoaştere – Reper este de fapt o Conştientizare care 
reprezintă Reperul – Cunoaşterii. 
 Cu toate acestea orice alt Reper poate să fie orice 
altceva decât Conştientizare,de ce acest Reper al Cunoaşterii 
devine Conştientizare. 
 Este adevărat că orice alt Reper în afară de 
Conştientizare care şi ea la rândul ei este un Reper ce se va 
oglindi în Oglinda Semantică, este cu totul altceva decât 
Conştientizare. 
 Poate fi orice alt Înţeles posibil,dar orice Reper atunci 
când se reflectă în Oglinda Semantică pentru a fi transformat în 
Imagine,deci în Cunoaştere, devine nemijlocit Conştientizare. 
 Prin procesul de Conştientizare fiecare Reper primeşte 
din partea elementului Oglindă în care acesta se Oglindeşte 
caracteristica de a fi asimilat de către Oglindă. 
 În momentul evenimenţial când un anumit Reper este 
asimilat de către Oglindă, acesta devine implicit Conştientizare 
urmând să fie transformat în Cunoaştere de către Oglindă. 
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 Trebuie făcută o remarcă şi anume procesul de 
Cunoaştere nu ar loc din momentul evenimenţial al asimilării 
Reperului de către Oglindă. 
 Am spus evenimenţial, întrucât procesul de asimilare se 
structuralizează pe un anume Eveniment. 
 Acesta este un Eveniment,acela al Asimilării şi nu al 
Cunoaşterii.Transformarea Conştienitizării în Cunoaştere 
coincide cu schimbarea Evenimentului Asimilării Reperului 
care este Conştientizarea cu Evenimentul reflectării Imagistice 
de către Oglindă a Reperului care este Cunoaşterea. 
 Astfel Cunoaşterea devine un Eveniment al reflectării 
Imagistice  a unui anumit Reper,pe când la nivelul 
Conştienitzării această Imagine lipseşte. 
 Pentru a fi mai explicit să ne imaginăm că ne aflăm într-
o pădure de mulţi ani şi nu avem nici o Oglindă la noi. 
 Odată cu trecerea timpului am uitat cum arătăm ,dar 
avem Conştientizate anumite repere despre cum anume am 
putea arăta,dar toate acestea fără a avea vre-o Imagine despre 
cum arătăm. 
 Cel mult putem să ne amintim o Imagine datorată unei 
alte Cunoaşteri anterioare despre cum arătam.Deodată în faţa 
noastră apare un lac cu o apă limpede. 
 Atunci ne vine ideea de a ne privi în unduirile cristaline 
ale apei. 
 Abia în acel moment vom realiza Imaginea nostră,deci 
actul de Cunoaştere se va împlini,precedat de actul de 
Conştientizare despre noi. 
 Bineînţeles că acest exemplu este foarte departe despre 
ce anume demonstrez eu aici,dar este la fel de sugestiv. 
 Noi oamenii nu putem face diferenţierea dintre 
Conştienitzare şi Cunoaştere decât într-o măsură foarte 
restrânsă şi,şi atunci doar pe baza anumitor abstractizări şi 
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nicidecum pe o anumite simţuri, care atribuie procesul de 
Conştientizare celui de Cunoaştere. 
 Mirosul,văzul,auzul,tot ceea ce simţim noi ,atribuim 
nemijlocit procesului de Cunoaştere fără a realiza 
Conştientizarea în sine pe care o atribuim samavolnic 
Cunoaşterii. 
 Acest joc al Imaginii precedente cu Imaginea actuală 
face parte tot din Iluzia Vieţii la Om, pe când atunci când afirm 
despre adevărata Conştienitzare aceasta nu se mai asimilează 
Imaginii ci Reperului care va deveni Imagine pe baza unei 
Oglinzi. 
 Revenind poate la cea mai tulburătoare întrebare care se 
poate pune vreodată şi anume de ce este Oglinda Motivul 
Creaţiei? 
 Până acum cred că am disertat pe taoate părţile posibile 
subiectul Oglindirii şi al Oglinzii,încercând să ajung în 
„măruntaiele” acestui proces care este cel al Oglindirii. 
 De ce o Creaţie atât de grandioasă se axează pe Oglindă 
şi mai ales foloseşte Oglinda ca fiind drept Motiv al său? 
 Vorbind de Creaţie avem nevoie de un Creator al 
acestei Creaţii,întrucât orice Creaţie are Creatorul Său! 
 Cine să fie Creatorul Oglinzii Semantice? 
 Periodicul,Asemanticul şi Semanticul vom afirma până 
acum.Dar pe acestea cine anume le-a creat? 
 Răspunsul constă tot în Oglindă. 
 Adineaori am vorbit despre Precedent,Conştientizare şi 
Cunoaştere Semantică.Care putea fi Precedentul Oglinzii 
Semantice,al Cunoaşterii reflectate de către Aceasta dacă nu 
Periodicul ce reprezenta un anumit Reper ce urma să devină 
Conştientizat tot de către Oglindă. 
 Care este Precedentul Oglinzii Semantice? 
 Periodicul. 
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 Care este Precedentul Periodicului? 
 Conştientizarea Sa ca Reper. 
 Care este Precedentul Conştientizării ca Reper? 
 Oglinda Semantică. 
 Care este Motivul Creaţiei? 
 Oglinda Semantică! 
 Ce este Oglinda? 
 Reflecţie! 
 Ce este reflecţia? 
 Cunoaştere, 
 Ce este Cunoaşterea? 
 O Imagine a unui Reper Precedent,o Imagine a 
Conştientizării? 
 A cărei Conştientizări? 
 A Precedntului? 
 Al cărui Precedent? 
 Al Cunoaşterii! 
 Concluzia:Motivul Cunoaşterii este Cunoaşterea care 
devine şi Motivul Creaţiei. 
 Astfel Motivul Creaţiei se surclasează ca fiind Scopul 
Semantic. 
 Scopul Semantic este cel care determină la rândul său 
Adevărul Semantic,şi implicit Destinul Semantic,al acestuia 
precum Scopul Matricei Noastre prin Instinct,transformat în 
Scopul Instinctului,determină Adevărul Absolut. 
 Adevărul Semantic a fost determinat de Evenimentul 
Primordial produs odată cu reflectarea Periodicului de către 
Oglinda Semantică. 
 La creaţia Adevărului Semantic intervine Evenimentul 
Primordial,Oglinda Semantică şi Periodicul, cel care prin 
reflectarea sa în Oglinda Semantică determină Evenimentul 
Primordial. 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   269

 Astfel Oglinda precede Adevărului Semantic,deci şi 
Motivul Creaţiei sau Scopul Semantic precede Adevărului 
Semantic, dar nu îl determină în totalitate cum este în cazul 
Matricei Noastre, şi anume Scopul determină Adevărul 
Absolut,ci Periodic datorită Precedentului. 
 
                                            # 3 # 
 
 Scopul Semantic determină Cunoaşterea iar aceasta 
datorită Precedentului care este caracteristica principală a 
Cunoaşterii Semantice ,determină Reperul care tot datorită 
Precedentului se va Asimila Cunoaşterii Semantice prin 
Conştientizare Semantică urmând ca aceasta să fie transformată 
la rândul său în Cunoaştere Semantică. 
 De căte ori se produce procesul de Cunoaştere 
Semantică are loc un Eveniment şi astfel este determinat şi 
Adevărul Semantic şi Destinul Semantic. 
 Trebuie făcută neapărat remarca că la început Adevărul 
Semantic a fost determinat de către Evenimentul Primordial 
care s-a produs numai o singură dată dar după aceea toate 
Evenimentele care s-au succedat s-au legitimat pe acelaşi 
Adevăr Semantic produs de către Evenimentul Primordial şi nu 
pe un nou şi nou Adevăr Semantic cu Destin Semantic. 
 Astfel datorită Periodicului, Scopul Semantic se va 
raporta la Adevărul Semantic determinat de Evenimetul 
Primordial de câte ori va avea loc un nou şi nou proces de 
Cunoaştere ,dar trebuie făcută din nou remarca că Scopul 
Semantic participă la detzerminarea Adevărului Semantic doar 
o singură dat şi anume atunci când se produce Evenimentul 
Primordial,şi nu de câte ori acesta este accesat de către 
Cunoaşterea Semantică. 
 În schimb Adevărul Semantic va rămâne determinat 
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mereu parţial de către Cunoaşterea Semantică datorită 
Precedentului. 
 Adevărul Semantic va fi cel al cărui caracteristică 
principală va consta în Precedent. 
 Adevărul Semantic va deveni Precedent pentru 
Cunoaşterea Semantică datorită Evenimentului Primordial şi 
odată cu acesta responsabil de Conştientizarea Reperului 
viitoarei Cunoaşteri Semantice care se va Succeda alături de un 
nou Eveniment şi o nouă Imagistică a acestuia. 
 Odată ce poate fi determinat Scopul Semantic, prin 
faptul că acesta se datorează Cunoaşterii Semantice ca fiind 
principalul Motiv al Creaţiei,atunci Cunoaşterea Semantică mai 
este opusă Adevărului Semantic precum se întâmplă în 
Universele inteligibile ale Factorului Nostru Creator sau nu? 
 Pentru a rezolva acest deziderat va trebui mai înainte de 
toate să realizăm imagistica structurală Adevărului Semantic şi 
al Cunoaşterii Semantice, din punctul de vedere al Scopului 
Semantic.Care este Scopul Semantic în afară de Cunoaşterea 
Semantică? 
 Nici un altul.Scopul Semantic nu are drept ţintă 
Adevărul Semantic ca şi în Universele Matricei Noastre ci 
Cunoaşterea Semantică. 
 Oglinda Semantică reprezentată aici prin Cunoaştere 
Semantică şi Conştientizare Semantică,întrucât Conştientizarea 
Semantică este Asimilarea Reperului de către Oglinda 
Semantică. 
 Scopul Semantic acela al Creaţiei este Cunoaşterea 
Semantică iar Adevărul Semantic este determinat de către 
Oglinda Semantică odată cu primul Eveniment, care este şi 
Evenimentul Primordial. 
 De aici rezultă că nu Adevărul Semantic este cel care a 
determinat Cunoaşterea Semantică ci Cunoaşterea Semantică a 
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fost cea care a determinat Adevărul Semantic prin primul său 
Eveniment. 
 În acest caz Cunoaşterea Semantică este aceea care 
reflectă Adevărul Semantic prin Oglinda Semantică care este 
Infinitul,şi astfel şi Adevărul Semantic devine Cunoaştere,ori 
de câte ori este reflectat de către acesta asupra reperelor care 
devin Asimilate datorită Precedentului,deci Evenimentului 
Primordial şi implicit cu acesta al Adevărului Semantic într-o 
nouă Conştientizare. 
 Cu toate acestea şi Precedntul se datorează la obârşiile 
sale tot acelei Oglinzi Semantice.Astfel Adevărul Semantic este 
în funcţie de Cunoaşterea Semantică şi nu invers cum se 
întâmplă în Universele Coeficienţilor Logici unde Cunoaşterea 
se raportează Adevărului devenind opusă acestuia. 
 Odată ce vedem că o mare parte din procesele 
,fenomenele şi determinările logice ale lumii noastre se 
regăsesc şi în înţelesurile Semantice acest fapt înseamnă că 
toate înţelesurile care-i survin Omului în timpul vieţii se 
regăsesc şi în înţelesurile Semantice? 
 În primul rând Omul posedă înţelesul de Semantică pe 
care-l atribuie anumitor domenii,inclusiv celui 
lingvistic,logic,etc. 
 Cu toate acestea din punct de vedere filosofic se poate 
vedea că Semantica primeşte cu totul şi alte valenţa,întrucât 
atunci când atribui un anumit sens sau semnificaţie unui 
fenomen sau proces în cadrul unui raţionament sau altul acest 
poces sau fenomen poate să primească o multitudine de 
conotaţii şi determinări sau nedeterminări în funcţie de 
determinant sau determinat. 
 Mai ales atunci când în ecuaţie intervin anumite 
Dezvoltări Exponenţiale  sau alte şi alte Elemente care 
fenomenologic pot sau nu să primescă anumite caracrteristici 
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determinate de fenomene în plină expansiune. 
 Din acest punct de vedere,Semantica Coaxiologică 
poate să conchidă toate înţelesurile Omului,doar că acestea vor 
fi reflectate în cadrul sistemului în funcţie de raţionamentele 
fenomenologice aflate în reflecţie. 
 Să luăm Cunoaşterea Semantică care se realizează prin 
transformarea Conştientizării Semantice  prin Oglinda 
Semantică în Cunoaştere Semantică. 
 Ce anume poate fi această Cunoaştere Semantică ştim 
dar care este elementul sau Elementele pe care aceasta le 
reliefează? 
 În Oglinda Semantică se reflectă Periodicul,deci 
Parţialul, caracterizat la început ca fiind acea parte care este 
atribuită lipsei Asemanticului,caracterizat atât prin Semantic 
cât şi prin Lipsa acestuia ,datorat lipsei Înţelesului care devine 
Înţeles tocmai prin această lipsă. 
 Astfel în Oglinda Semantică se va reflecta spre a fi 
reliefată în Cunoaştere Semantică tocmai această lipsă,care va 
fi şi primul Element al Cunoaşterii Semantice,şi care la rândul 
său îi va determina acesteia caracterul său infailibil şi 
anume,acela de a ataşa Lipsa alături de fiecare Element reliefat 
de Cunoaşterea Semantică. 
 Prin urmare nu Cunoaşterea Semantică va determina noi 
şi noi Elemente cum este cazul Cunoaşterii Deschise sau 
Cunoaşterii Închise ale Factorului Nostru Creator,ci aceste 
Elemente vor fi reflectate la rândul lor odată create de către 
celelalte tipuri de Cunoaşteri şi către Oglinda Semantică, iar 
odată asimilate de către aceasta vor deveni Elemente ale 
Conştientizării Semantice,urmând să fie reliefate în cele din 
urmaă, prin transformarea Conştientizării Semantice datorată 
Oglinzii Semantice în Cunoaştere Semantică şi implicit în 
Element Semantic al acestei Cunoaşteri.Sub acest auspiciu 
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fiecare Element al oricărui tip de Cunoaştere este reliefat la 
rândul lui odată creat de acel tip de Cunoaştere şi de către 
Cunoaşterea Semantică. 
 Revenind la unul dintre aceste Elemente cum este cazul 
Fiinţei,Element care aparţine Cunoaşterii Închise ale Factorului 
Nostru Creator şi care este rezultatul reflectării Existenţei în 
Noţiune. 
 Cândva spuneam,citez:”Fiinţa este şi posesoarea 
caracteristicii de a da Dimensionalitate Existenţei prin 
Cunoaşterea Actului de Conştientizare”, dar şi că „Actul prin 
care Fiinţa dă Dimensionalitate Existenţei prin reflectarea 
acesteia în elementul Oglindă care este Factorul Vieţii se 
numeşte fiinţare.”închei citatul.Acest fapt indică că Fiinţa poate 
da Dimensionalitate Existenţei pe mai multe căi,în primul rând 
prin Cunoaşterea Actului de Conştientizare,dar şi prin 
reflectarea acesteia în elementul Oglindă care este Factorul 
Vieţii,proces care poartă numele de fiinţare. 
 Despre fiinţare am mai scris şi că atunci când Amprenta 
Omului se reflectă în Fiinţă primeşte Fiinţarea de la aceasta , 
deci Fiinţează. 
 Dar oare pentru a fiinţa Amprenta Omului nu trebuie 
mai înainte de toate să se reflecte şi în Fiinţă cât şi în Factorul 
Vieţii? 
 Nu neapărat voi răspunde eu, tocmai pentru că o 
face.Cum adică? 
 Fiinţa se reflectă în Factorul Vieţii cu mult înainte din 
punct de vedere determinativ şi nu temporar ca Amprenta 
Omului să Existe.Astfel atunci când Amprenta Omului se 
reflectă în Fiinţă,Fiinţa Fiinţează deja! 
 La prima reflectare în a Existenţei în Noţiune a fost 
determinată Fiinţa,la a doua Factorul Vieţii,la a treia alt 
Element de Prim Ordin ca şi acestea urmând ca şirul 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   274

reflectărilor Existenţei în Noţiune să continue la Infinit 
determinând noi şi noi Elemente de Prim Ordin unde fiecare în 
parte va poseda propriile sale caractersitic,ducând la dezvoltări 
şi determinări din ce în ce mai diverse. 
 Odată creată Fiinţa se va reflecta nu numai în 
Factorul Vieţii care devine o Oglindă pentru aceasta dar şi 
Oglinzii Semantice care este reprezentată de Infinit şi 
caracterizată de către Periodicul reflectat în aceasta ca fiind 
Lipsa unei parţiablităţi,fapt care duce la structuralizarea 
Infinitului.Mai înainte de toate Fiinţa va fi Asimilată spre 
Conştientizare Semantică primind calitatea de Fiinţă 
Asimilată Periodicului, sau Parţialului. 
 În această calitate Fiinţei îi va lipsi mereu o parte 
care după reflectarea sa în Oglinda Semantică va fi 
reliefată prin Lipsa Fiinţei, care este Cunoaşterea 
Semantică a Fiinţei. 
 Astfel Cunoaşterea Semantică a Omului este Lipsa 
lui, precum a Factorului Vieţii, Lipsa Factorului Vieţii,iar 
pentru fiecare Element al oricărui tip de Cunoaştere atunci 
când atribuim acest Element Cunoaşterii semantice vom 
ataşa întotdeauna particula:”Lipsa”urmată de denumirea 
elementului respectiv. 
 Orice proces, lucru sau fenomen generat de 
caracteristicile acestor Elemente care va fi reflectat în 
Oglinda Semantică pentru a deveni Cunoaştere 
Semantică,odată devenit Cunoaştere Semantică va primi şi 
acesta particula „Lipsa” înaintea denominaţiei sale. 
  
                                         # 4 # 
 
 Omul reflectat în Oglinda Infinitului apare ca Lipsa 
lui,dar mai mult decât atât Dimensionalitatea reflectată în 
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Oglinda Semantică a Infinitului apare ca Lipsa acesteia. 
 Faptul că totul este o minciună ştiam, dar că până şi 
minciuna este o minciună ,deci nici minciuna nu este cel puţin 
o minciună datorată Iluziei Vieţii, nu realizam aceasta până 
acum. 
 Odată ce minciuna este o minciună atunci ea devine un 
adevăr, tocmai prin faptul că este minciună. 
 Adevărul reflectat în Oglinda Semantică constă în lispa 
Adevărului, iar a Minciunii în Lipsa Minciunii,fapt care duce 
mereu la o continuitate şi deci la periodicitatea infinită a 
acestora,întrucât Lipsa minciunii este un adevăr prin faptul că 
minciuna lipseşte dar acest Adevăr lipseşte şi el fiind o 
Minciună. 
 Fiecare Gând al Omului se reflectă la Infinit datorită 
Oglinzii Semantice prin Lipsa Gândului. 
 Astfel Iubirea,Absolutul,Frumuseţea,Plenititudinea,dar 
şi Amăgirea,Angoasa,Îndoiala,se reflectă la Infinit datorită 
Oglinzii Semantice prin Lipsa acestora. 
 Aşadar Oglinda Semantică este un arbitru nemilos 
care reliefează atât binele cât şi răul Coeficientului Logic 2 
al lumii noastre prin Lipsa lor. 
 Binele este reliefat Semantic prin Lipsa lui, precum 
Răul prin Lipsa lui, dar rog mare atenţie,întrucât,atribuind 
particula „Lipsa” înaintea cuvântului, aceasta nu înseamnă 
că Lipsa Binelui este inversul Binelui care este Răul,şi nici 
faptul că Lipsa Răului este inversul Răului care este Binele, 
ci mai înainte de toate Lipsa Binelui înseamnă URMA pe 
care o lasă Binele reliefat de Cunoaşterea Semantică. 
 Acesta este unul dintre cele mai importante principii 
prin care Semanticul îşi lasă tiparul în Matricile pe care le 
crează ca mai apoi tot el să fie cel care va reliefa Urma 
elementelor,lucrurilor, proceselor şi fenomenelor, aflate în 
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dezvoltările şi determinările acestor Matrici. 
 Odată primind Urma tuturor celor de 
adineaori,Semanticul va fi responsabil de umplerea acesei 
Urme cu Forma care să o Întregească, această Formă fiind un 
nou şi nou Bine sau un nou şi nou Rău caracterizat mereu prin 
Lipsa acestora care devine motorul principal în acest caz 
responsabil la rândul său cu umplerea Urmei,întrucât şi Lipsa 
Urmei va determina la rândul său Forma,tot datorată Oglinzii 
Semantice. 
 Vă mai amintiţi când făceam afirmaţia referitor la 
Matrici, dar mai ales la Matricea Noastră, despre faptul că Ea 
este Urma în care va primi Forma Instinctul? 
 Ei bine cred că orice alte comentarii acum ar fi de 
prisos,întrucât Urma se datorează în primul şi primul rând 
Oglinzii Semantice care este Infinitul. 
 De aceea fiecare Gând lasă o animtă Urmă în care se va 
forma o nouă şi nouă Amprentă,una dintre aceste Amprente 
fiind şi Amprenta Omului. 
 Nu întâmplător am afirmat până acum că raportarea 
Cunoaşterii Închise la Cunoaşterea Deschisă în Factorul Vieţii 
creează un anume Înţeles care este Viaţa iar în altă parte am 
afirmat despre posibilităţile de reflectare ale Fiinţei care nu sunt 
numai în Factorul Vieţii cât şi în Noţiune sau în alte şi alte 
Oglinzi determinând Viaţa. 
 Prin Viaţă înţeleg nu numai Actul de Fiinţare în sine 
dar mai ales conştientizarea acestuia. 
 În urma  Actului de Fiinţare se nasc Dimensiunile. 
 Dimensionalitatea survine odată cu reflectarea 
Existenţei în Fiinţă dar Dimensionalitatea nu este Fiinţă ci una 
din caracteristicile pe care le are Fiinţa alături de aceea de 
Fiinţare. 
 Viaţa Conştientă poate surveni nu numai la nivelul 
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Fiinţei şi Factorului Vieţii cât şi la nivelele infinităţilor de 
Elemente care le succed pe acestea . 
 Viaţa poate fi în ultimă instanţă chiar şi prin Lipsa 
Fiinţei,dacă se realizează o Conştientizare unde lipseşte 
Dimensionalitatea sau Fiinţarea,adică reflectarea fiinţei în 
Factorul Vieţii pentru a Conştientiza propriile sale 
caracteristici. 
 Dacă fiecare lucru,lege,proces,fenomen,Element sau 
orice altă structură sau întreg sau parţial de orice altă natură 
ar fi,este Asimilat spre Conştientizare de Oglinda 
Semantică,care îi reliefează Conştientizarea în Cunoaştere 
atribuindu-i Lipsa acestuia,deci URMA sa,atunci înseamnă 
că fiecare lucru,proces,fenomen,Element de orice altă 
structură sau întreg sau parţial primeşte calitatea de a fi 
OGLINDIT cât şi calitatea de Oglindă,întrucât orice Oglindă 
reprezentată prin Lipsa ei este o Neoglindă care reprezentată 
prin Lipsa sa devine iarăşi Oglindă. 
 Aceasta este una dintre cele mai impăortante legi ale 
Oglinzii 
 .Cândva referitor la energie am afirmat că Esenţa 
energiei constă în Conştientizare. 
 Acum am ajuns în faza în care putem extinde această 
explicaţie şi anume din punct de vedere Semantic. 
 Astfel Esenţa energiei constă în Conştientizare care 
este de fapt o Asimilare a Oglinzii Semantice datorată 
Parţialului,deci Periodicului,care se explicitează prin Lipsa 
parţială al unui Înţeles al Asemanticului,întrucât 
Asemanticul este o parte Semantic şi o parte Periodic 
datorită Înţelesului Neînţeles care este un alt Înţeles dar 
care are inserat în el atât Înţelesul cât şi opusul acestuia. 
 Prin aceasta se caracterizează Asemanticul,faţă de 
Înţelesul Înţeles al Semanticului,iar Lipsa Înţelesului pe 
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jumătate sau parţial din Asemantic este datorată Periodicului 
sau Prţialului cum l-am mai denumit. 
 Prin urmare, Lipsa este ,rămâne şi va fi ,Esenţa 
Energiei.Din această Lipsă se trag toate câte sunt dar mai 
ales câte nu sunt.Tot ceea ce va determina Mişcarea sau 
Transformarea se datorează acestei Lipse.Odată realizat 
procesul de Cunoaştere în urma Conştientizării s-a realizat 
prima Mişcare sau Transformare. 
 De ce folosesc ambele înţelesuri,atât pe cel de Mişcare 
cât şi pe cel de Transformare? 
 Întrucât ambele au aceeaşi rădăcină comună şi acelaşi 
determinant comun care constă într-o Oglindă care primeşte 
Conştientizarea pe care o tranformă în Cunoaştere. 
 Transformarea în acest caz nu este Mişcare,întrucât nu 
se mută dintr-un anume loc în altul nici Conştientizarea şi nici 
Cunoaşterea ci prima se transformă în cealaltă pe când 
Mişcarea înseamnă neapărat mutarea sau translatarea unui 
lucru,fenomen sau Element dintr-un loc în altul. 
 Un asemenea exemplu este atunci când Oglinda reflectă 
o Cunoaştere Semantică,Deschisă sau Închisă într-un anume 
Coeficient Logic cu înseamnătate de mutare sau translatare a 
unui lucru,fenomen sau Element. 
 Important este că în ambele cazuri cel responsabil de 
Mişcare şi Transformare a fost Oglinda ,Conştientizarea şi 
Cunoaşterea.  
 
                                              # 5 # 
 
 Cunoaşterii Semantice i se pot atribui toate celelalte 
Cunoaşteri pe care noi nu le putem identifica , şi care formează 
infinitatea de Cunoaşteri alături de Cunoaşterea Deschisă a 
Stării de Fapt sau Cunoaşterea Închisă a Factorului 
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Creator,datorită faptului că absolut toată infinitatea de tipuri de 
Cunoaştere se va Oglindi şi va fi Oglindită de către 
Cunoaşterea Semantică,care este mama tuturor tipurilor de 
Cunoaştere. 
 Cred că nu mai are rost să afirm că fiecare Cunoaştere 
în parte,Deschisă,Închisă,etc; este un anumit tip de Cunoaştere. 
 La fel se întâmplă şi cu Adevărul Semantic şi toate 
celelalte lucruri,fenomene,procese sau alte şi alte reprezentări 
care nici măcar nu ne sunt Cunoscute în vre-un fel sau altul. 
 Odată ce toate acestea primesc particula Semantică 
alături de Înţelesul lor ,toate acestea definesc nu numai faptul 
că sunt la originea originii,acestor înţelesuri dar mai mult decât 
atât faptul că toate aceste Înţelesuri Semantice reprezintă nu 
numai originea Înţelesului ataşat alături de cuvântul Semantic 
dar implicit Urma oricărui alt  tip de astfel de Înţeles care poate 
fi Cunoscut sau chiar Necunoscut! 
 Astfel Starea de Fapt Semantică, de exemplu,va fi Urma 
pe care o umple Starea de Fapt a Matricei Noastre dar totodată 
va reliefa şi Urma la toate celelalte posibile tipuri ale tuturor 
Stărilor de Fapt posibile din alte Matrici. 
 De data aceasta am ajuns la un fenomen mai mult decât 
interesant şi anume odată ce Starea de Fapt Semantică va 
reliefa şi Urma tuturor celorlalte posibile Stări de Fapt din alte 
Matrici,înseamnă că toate Stările da Fapt din toate Matricile au 
aceeaşi Formă dacă au aceeaşi Urmă! 
 Dacă ne-am ghida după anumite circumstanţe ale 
Coeficientului Logic 2 aşa ar trebui să fie,ceea ce ar însemna că 
toate Stările de Fapt sunt la fel indiferent de Matrice sau de o 
altă Stare de Fapt ale Matricei respective. 
 Cu toate acestea nu este absolut deloc astfel întrucât 
acea Urmă este caracterizată de Lipsă,iar Lipsa este un 
parţial,din Asemantic care nu este nimeni altcineva decât 
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Periodicul. 
 Periodicul devine un Înţeles al Lipsei Înţelesului din 
Asemantic,care se reflectă la rândul său în Oglinda 
Semanticului prin Asimilare,devenind Conştientizare 
Semantică şi mai pe urmă Cunoaştere Semantică. 
 Odată ce Urma Oglinzii Semantice este un Înţeles al 
Lipsei Înţelesului,iar fenomenul sau lucrul Oglindit în Oglinda 
Semantică este un Înţeles ,datorat Cunoaşterii Deschise în acest 
caz,acest Înţeles se va reflecta la rândul său prin Asimilare 
devenind Conştientizare Semantică în Oglinda Semantică,care 
este un Înţeles,dar alături de acest Înţeles va interveni şi 
Periodicul, ca Înţeles al Lipsei Înţelesului,fiind cel care face 
încă de la început departajarea dintre o reflectare şi alta a 
Oglinzii Semantice,fiind responsabil cu calitatea de a Oglindi a 
Oglinzii Semantice şi mai mult decât atât cu aceea de a 
structuraliza această Oglindă Semantică prin Succesiunea 
evenimenţială, raportată  la Evenimentul Primordial. 
 Prin urmare orice Înţeles care se reflectă în Oglinda 
Semantică primeşte calitatea de Înţeles  cât şi aceea de Lipsă a 
Înţelesului,deci Înţelesul Stărilor de Fapt reliefate de către 
Cunoaşterea Semantică va fi mereu altul chiar dacă vor avea o 
Urmă comună. 
  
 
 
                               CAPITOLUL X 
 
 

ONTOLOGIA SEMANTICĂ, NEOONTOLOGIA 
SEMANTICĂ, SEMANTICA COAXIOLOGICĂ, 

STRUCTURALIZAREA SEMANTICĂ A MATRICEI 
NOASTRE 
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                                         # 1 # 
 
 Lipsa este şi determină totodată absolut Totul,de la cel 
mai primordial nivel posibil.Puteam până acum folosi expresi 
de „originea Totului” sau altele care să întregească o atare 
explicaţie dar acestea nu reliefau decât totul cu privire la 
structuralizarea Matricilor sau ale Matricei Noastre sau chiar a 
lumilor Factorului  Nostru Creator,pe când atunci când vorbim 
de originea celui mai primordial nivel posibil,vorbim de 
Periodica Parţiabilitate a Asemanticului care se reflectă în 
Semantic,care este Lipsa. 
 Privind din punct de vedere Coaxiologic, această Lipsă 
care se reflectă în Oglinda Semantică,Oglindă căreia i se 
raportează toate câte sunt şi câte nu sunt,fiind reprezentată în 
Lumea noastră de Infinit,va reliefa atât Matricile,cât şi 
structuralizările lor. 
 Printre aceste Matrici se regăseşte bineînţeles şi 
Matricea Noastră, a cărei structuralizare este reliefată de căître 
Oglinda Semantică prin Starea de Fapt Semantică,Instinctul 
Semantic,cât şi restul de reprezentări care participă la întregirea 
structuralizării Matricei Noastre. 
 Cu toate acestea Instinctului Semantic îi va urma Scopul 
acestuia,iar Scopul va avea inserat în el nu numai partea sa de 
Scop care va determina Adevărul Absolut,cât şi partea sa 
Semantică,precum Instinctul sau alte Elemente din Structura 
Matricei Noastre o va face la fel. 
 Prin urmare Adevărul Absolut va conţine atât partea sa 
Semantică cât şi partea sa ca urmare a structuralizării Matricii 
Noastre.Astfel se naşte cea mai importantă lege a 
Coaxialismului şi anume: 
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  Fiecare lucru,fenomen,proces sau Element va 
conţine atât partea sa Semantică ca urmare a Originii sale 
reliefat de Oglinda Semantică,cât şi a reflectării sale 
necontenit şi nemijlocit atât în Oglinda Semantică a 
Infinitului cât şi în Oglinda – Element  ce aparţine 
structuralizării Matricei sale.Prin urmare,orice face parte 
din structuralizarea unei anumite Matrici,se reflectă în 
Oglinda Semantică de două ori în cazul Coeficientului 
Logic 2 şi anume prin Originea sa cât şi prin calitatea sa 
regăsită în structuralizarea Matricii. 
 Această lege este valabilă în funcţie de Coeficientul 
Logic care o raţionalizează,enunţul ei  devenind schimbat, în 
cazul când percepem şi raţionalizăm pe baza unui Coeficient 
Logic 100. 
 Atunci va fi percepută structuralizarea unei Matrici ca 
fiind reflectată în Oglinda Semantică de 100,iar la nivel Inifnit 
de un Infinit de ori deci fiecare parte infinită din 
structuralizarea unei Matrici se va reflecta în Oglinda 
Semantică în totalitate sub toate aspectele ei. Oglinda 
Semantică a Infinitului reflectă Totul Creat din două puncte 
diferite,atât ca Tot cât şi ca Origine al acestui Tot,pentru 
Coeficientul Logic 2,dar alături de acest Tot şi Originea acestui 
Tot în Coeficientul Logic 100 mai vorbim şi de alte opusuri ale 
acestui Tot luat ca Întreg cât şi al Originii acestui Tot.Abia în 
această ipostază putem vorbi cu adevărat de un Tot,dacă 
Adevărul pe care-l cunoaştem nu ar fi o mare Iluzie,regăsită 
până şi în infinitatea de Coeficienţi Logici cu care se poate 
reliefa orice raţionament posibil.În schimb raţionamentul 
acestei lumi poate procesa doar prin Coeficientul Logic 2. 
Chiar şi aşa faptul că reuşim să facem o astfel de aplicaţie ne 
apropie oarecum într-o anumită măsură de Tot şi implicit de 
Adevăr. 
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 Cum fiecare Element are atât partea sa Semantică cât şi 
partea sa structurală sau Matriceală, putem defini Scopul 
Matricei ca fiind atât un Scop Semantic prin Perioada sa care 
reprezintă Lipsa încă de la Originea Totului,cât şi Scop 
Matriceal. 
 De acum înainte termenul de Originea Totului va 
însemna reflectarea Periodicului în Oglinda Semantică. 
  Scopul Semantic este cel care va determina în Matricea 
Noastră denumită şi Matrice – Scop, Instinctul Semantic, al 
cărui Scop Semantic va determina partea Semantică a 
Adevărului Absolut,pe când Scopul Matriceal va determina 
Instinctul Matriceal, al cărui Scop Matriceal va deveni 
Adevărul Absolut. 
 Trebuie observat că fiecare Element regăsit în 
structuralizarea Matricei primind o parte Semantică, această 
parte Semantică nu numai că se regăseşte sub acelaşi 
„acoperiş” cu elementul respectiv dar orânduirea structuralizării 
Matricei se datorează Matricei respective ale cărei Elemente 
sunt înfăşate în mantia Semanticulu. 
 Mai mult decât atât,am definit până acum ce anume este 
Adevărul Semantic şi Cunoaşterea Semantică.Atunci când 
reliefăm partea Semantică a Adevărului Absolut sau al 
Cunoaşterii Absolute de exemplu, este impropriu să o denumim 
tot Adevăr Semantic sau Cunoaştere Semantică întrucât acestea 
chiar dacă sunt parte Semantică a Adevărului Absolut şi al 
Cunoaşterii Absolute ele nu sunt sub nici un fel Adevăr 
Semantic şi Cunoaştere Semantică ci mai degrabă reflectarea 
Adevărului Absolut în Semantic. 
 Acelui Semantic al Adevărului Absolut îi aparţine în 
primul şi primul rând reliefarea Adevărului Absolut în 
Semantic ceea ce Adevărului Semantic nu i se întâmplă,întrucât 
Adevărul Semnantic precede cu mult Adevărul Absolut,iar 
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Adevărul Semantic sau Cunoaşterea Semantică nu sunt sub nici 
un fel reflectarea Oglinzii Semantice sau a Originii totului în 
aceste două.Astfel de acum încolo fiecare astfel de parte 
Semantică ale unor Elemente din structuralizarea unei Matrici 
va primi denumirea de Parte Semantică Matriceală. 
 Adevărul Absolut va avea Partea sa Semantică 
Matriceală,precum Cunoaşterea Absolută la fel. 
 Partea Semantică Matriceală a Scopului Matricei va 
Determina Partea Semantică Matriceală a Instinctului acest 
proces ajungând până la cele mai îndepărtae Amprente din 
Universele Existenţei sau ale altor Personalizări,în subsidiar cu 
alţi Factori Creatori şi structuralizările Lor la nivelele descrise 
mai sus. 
 Care este Partea Semantică Matriceală a Factorului 
Primordial dar a „EU”-lui Său? 
 
 Atunci când datorită Părţii Semantice Matriceale a 
Instintului a Spus „EU” s-a raportat la Infinitatea de Părţi 
Semantice ale  Factorilor Creatori. 
 Această frază necesită poate cea mai profundă 
reflecţie din întreg Coaxialismul. 
 
 În ce constă Partea Semantică Matriceală a Instinctului? 
 În Perioadă deci în Lipsa Instinctului Matriceal.Ce 
defineşte Lipsa Instinctului Matriceal? 
 Lipsa Înţelesului Instinctual.Această Lipsă a Înţelesului 
Instinctual care este Partea Semantică Matriceală a Instinctului 
se raportează la Partea Matriceală a Instinctului care este 
tocmai Înţelesul Instinctual,atunci Părţile Semantice şi 
Matriceale ale Instinctlui se traduc prin Lipsa Înţelesului 
Instinctual raportat la  Înţeles Instinctual. 
 Lipsa Înţelesului este un Înţeles şi se va regăsi în 
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Înţeles. 
 Astfel Semanticul Instinctului Matriceal este un Înţeles 
definit prin Lipsa Instinctului Matriceal. 
 Unde este Instinctul Matriceal? 
 Alături. 
 Se raportează la El dar îi reliefează Urma datorită 
Oglinzii Semantice. 
 Atunci când Factorul Primordial spune „EU” acel 
„EU”este caracterizat în primul rând de Urmă şi Formă,de 
Semantic şi Matriceal prin Instinct. 
 Partea Semantică a „EU”-lui Primordial al Factorului 
Primordial constă în Lipsa Înţelesului acestuia,precum partea 
Matriceală în Înţelesul acestuia. 
 Lipsa Înţelesului este un Înţeles în sine. 
 Aici intervine Perioada Semantică, cea care derivă din 
Asemantic. 
 Înţelesul în sine al Lipsei se repercutează asupra 
Înţelesului „EU”-lui ca fiind : 
 O LIPSĂ DIN MINE! 
 Aceasta este Esenţa „EU”-lui Primordial, unde „Mine” 
reprezintă „EUL” 
 Pe bazele acestui raţionament se clădeşte întreaga 
infinitate minus Unu de Factori Creatori faţă de care se 
raportează Factorul Primordial. 
 Mai mult decât atât şi Esenţa Adevărului Absolut este 
determinată ca fiind :O Lipsă din Mine! 
 O Lipsă din Mine , afirmă la rândul lor toţi Factorii 
Creatori atunci când îşi determină lumile propriilor Lor 
structuralizări. 
 Factorul Primordial atunci când a determinat 
Cunoaşterea Absolută rostind datorită Instinctului acest „EU”, 
ca fiind Lipsă din El, a fost momentul unic prin care Adevărul 
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Absolut ce recunoaşte Lipsa Din El  a determinat Cunoaşterea 
Absolută, ca fiind tocmai această Lipsă din El,pe baza căruia 
se înfiripă Gândul Originar ce include Întregul atât Adevărul 
Absolut format înaintea Factorului Primordial cât şi 
Cunoaşterea Absolută formată după Factorul Primordial. 
 Acest fapt este momentul unic prin care Adevărul 
Absoluit devine inversul Cunoaşterii Absolute.Atunci cum 
poate fi determinată Partea Semantică a Cunoaşterii Absolute 
Matriceale? 
 Odată ce Adevărul Absolut este definit prin:O Lipsă din 
Mine,acesta defineşte ca fiind Lipsă tocmai Cunoaşterea 
Absolută! 
 Atunci când o defineşte ca fiind Lipsă o recunoaşte, ca 
făcând parte din El dar sub Formă de Lipsă.Este cu atât mai 
interesant cu cât observăm faptul că Partea Semantică a 
Adevărului Absolut Matriceal este tocmai o lipsă din El! 
 Acest fapt ne duce la faptul absolut surprinzător să 
constatăm că: 
 Partea Semantică a Adevărului Absolut Matriceal este 
întocmai Pertea Matriceală a Cunoaşterii Absolute,iar Partea 
Semantică  a Cunoaşterii Absolute Matriceale este Adevărul 
Absolut Matriceal. 
 Acest fapt îi dă o şi mai mare Importanţă Instinctului 
,şi anume,Instinctul este responsabil prin „EUL” Factorului 
Creator de crearea Gândului Originar,compus din Adevărul 
Absolut şi Cunoaşterea Absolută. 
 Astfel Adevărul Absolut Matriceal este compus atât 
din El cât şi din Partea Semantică a Cunoaşterii Absolute 
Matriceale,pe când Cunoaşterea Absolută Matriceală este 
compusă din Partea Semantică a Adevărului Absolut 
Matriceal şi Cunoaşterea Absolută Matriceală. 
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                                          # 2 # 
 
 Care este partea Semantică a Gândului Originar? 
 Periodicul ne indică iarăşi Lipsa unui Înţeles care 
devine un Înţeles. 
 Înţelesul Gândului Originar al Factorului Creator constă 
întocmai în Adevărul Absolut Semantic şi Matriceal şi 
Cunoaşterea Absolută Semantică şi Matriceală.Ce anume potae 
determina o Lipsă a unui Înţeles? 
 Care ar fi Lipsa Înţelesului Adevărului Absolut 
Semantic Matriceal care şi el la rândul lui este o Lipsă, iar 
acesta este doar un exemplu. 
 Rezultatul raţionalizării noastre constă în Lipsa 
,Lipsei,într-un cuvânt negarea negaţiei care dă ca rezultat 
afirmaţie.Deci nu mai este nici o Lipsă? 
 În nici un caz întrucât Gândul Originar este el singur în 
sine un Întreg care are o anumită structuralizare în Adevăr şi 
Cunoaşere. 
 Poate fi o Lipsei a Lipsei odată dar nu şi a doua oară 
când conform tot acelui principiu simplu de negare a negaţiei 
afirmaţia devine inversă. 
 Astfel la nivelul Gândului Originar va surveni mereu o 
Lipsă.Această Lipsă se produce întrucât asemenea Matricei 
devine prima structuralizare diferită de aceasta.În ce constă 
această Lipsă? 
 Răspunsul este din nou la fel de simplu şi anume în 
Absolut Necesarul de a mai fi şi alte Elemente alături de 
Adevărul Absolut Semantic şi Matriceal şi Cunoaşterea 
Absolută Semantică şi Matriceală.Astfel alături de aceste 
Elemente cunoascute aflate în Gândul Originar mai sunt o 
Infinitate minus Unu de alte Elemente Necunosute nouă care 
sunt în Gândul Originar.Acest fapt este valabil şi pentru Gândul 
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Pur al Factorilor Creatori. 
 Gândul Originar este cel care determină direct 
recunoaşterea de către Factorul Primordial al Factorilor 
Creatori, care vor rosti la rândul lor acelaşi „EU” numai că 
fiecare astfel de „EU” va fi „EUL” Lor,ce va însemna tot: O 
Lipsă din Mine!,iar atunci vor determina fiecare în parte 
Gândurile Lor Pure cu propriile Lor structuralizări.În cazul 
Factorului Nostru Creator va apare Gândul Pur ce va 
determina Persoana. 
 Privind prin cadrul Semantic Persoana, care este 
caracterizată ca fiind un Întreg determinat de Factorul Creator 
ca o contrapondere a Gândului Pur pentru a-şi determina acesta 
Echilibrul, va avea o structură reprezentată de Personalizări,iar 
suma acestor Personalizări va determina Noţiunea, lucruri 
despre care am tot discutat de mai mult ori până în Prezent. 
 Faptul cel mai interesant pe care nu l-am dezvăluit până 
acum de ce a determinat Factorul Nostru Creator Persoana şi nu 
altceva? 
 De ce nu şi-a regăsit Echilibrul în alte şi alte sfere 
posibile de reflecţie prin Gândul său Pur,de ce neapărat în 
Persoană şi odată cu aceasta în Iluzie? 
 Este uşor să afirmi ca în tot felul de Dogme religioase 
că aşa este pentru că aşa a spus mai nu ştiu care sfânt,dar este 
mult mai greu să demonstrez inteligibil acel lucru,chiar dacă 
suntem supuşi Iluziei,dar cel puţin pe bazele ei să reuşim să 
alcătui un eşafodaj prin care să ne apropiem de Adevăr. 
 Până în acest moment nu am putut explica acest aspect 
pentru că nu am ajuns la nivelul Semanticului.Odată fiind aici 
acum este posibilă o asemenea explicaţie. 
 Care este Partea Semantică a Factorului Nostru 
Creator?În primul rând aceasta va consta în Lipsa Factorului 
Creator care primeşte un anumit Înţeles care este Parte din 
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acest Factor.Astfel Factorul Creator se nominalizează ca 
fiind nu numai Creatorul Creaţiei ci şi Creatorul Lipsei cât şi  
Lipsa Creatoare şi Creaţia Lipsei.Alături de Creaţie,Partea 
semantică a Factorului Creator constă în Lipsa Creaţiei care 
are un Înţeles   şi astfel Lipsa Creaţiei devine Creaţie, tocmai 
prin Lipsa ei.Acest Aspect dual (mare atenţie rog,aspectul 
dual se datorează Coeficientului Logic 2), va determina odată 
printr-unul din aspecte care este Aspectul Creaţiei,Gândul 
Originar iar prin Aspectul Creaţia Lipsei, Persoana! 
 Pentru alte Nivele şi Coeficienţi Logici Aspectul Dual 
va fi echivalent în funcţie de Nivelul de Raţionalizare iar dacă 
este vorba despre Logică; de Numărul Coeficienţilor Logici 
care pot fi Raţionalizaţi,de către cel asupra căruia i se reflectă 
respectivul proces de Cunoaştere. 
 Dacă Echilibrul Factorului Nostru nu mai este Dual 
întrucât este discernut de Coeficiente Logice superioare ci este 
de un miliard sa mult mai mult atunci alături de Persoană vor 
mai fi şi alte formaţiuni opuse acesteia dar  care să determine 
Persoana în ceea ce priveşte atributul ei de a fi alături de 
Personalizări şi Noţiune mama Iluziei? 
 Răspunsul este: Cu siguranţă DA! 
 Aceasta se datorează în primul rând părţii Semantice a 
Factorului Creator iar în al doilea rând Părţii Semantice a 
Persoanei. 
 Mergând pe bazele acelui raţionament al Semanticii şi 
anume Înţelesul Lipsei constă într-un nou Înţeles ajungem să 
realizăm că Lipsei Persoanei îi corespund alte şi alte Persoane 
cu anumite caracteristici diferite ,evident datorită 
Periodicului,astfel sunt o Infinitate de Persoane, care au fiecare 
în parte o Infinitate de Personalizări şi tot atâtea noţiuni în care 
acestea să se reflecte. 
 Partea Semantică a Factorului Nostru Creator determină 
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în acesta o Infinitate de Echilibre,un Echilibru pentru fiecare 
Coeficient Logic prin care este perceput, fiecărui astfel de 
Echilibru îi survine o anumită alternanţă la Gândul Pur, deci un 
nou rezultat într-o Persoană cu mai multe caracteristici. 
 Acesta e o nouă reflecţie pe baza căreia sunt necesare 
mai multe Persoane nu numai datorită Persoanei Semantice dar 
şi a Factorului Creator. 
 Frumuseţea Coaxialismului constă însă aici,când 
atribuim fiecărei Persoane o Infinitate de Personalizări care 
fiecare definesc o Noţiune,iar dacă sunt o Infinitate de Persoane 
întrucât sunt şi o Infinitate de Coeficienţi Logici,atunci vedem 
că toate aceste Infinitaăţi datorită Oglinzii Semantice care este 
Infinitul se reduc la o singură Axă şi anume la Un singur Infinit 
, deci la Oglinda Semantică. 
 Care este Partea Semantică a Personalizării?Lipsa 
ei.Care dovedeşte un Înţeles referitor la această Personalizare,în 
ce constă Lipsa Personalizării decât în Urma acesteea.Ce 
determină partea Semantică a Personalizărilor Persoanei?Partea 
Semantică a Noţiunii:Lipsa Înţelesului ce naşte un nou Înţeles 
Semantic.Existenţa Semantică. 
 La fel ca şi Persoana Semantică,Existenţa Semantică 
poate fi într-o infinitate de ipostaze. 
 Folosesc termenul de ipostaze,dar mai ales pot fi o 
infinitate de Existenţe Semantice la fel cum pot fi o infinitate 
minus Unu de Persoane Semantice unde fiecare să posede o alăt 
infinitate minus Unu  de Personalizări Semantice. 
 Această infinitate minus Unu se datorează 
Periodicului,Lipsei eterne care este structuralizat în partea 
Semantică a fiecărui Element,parte care este indusă astfel 
datorită Oglinzii Semantice, şi nu în ultimul rând al Adevărului 
Semantic şi al Cunoaşterii Semantice. 
 După cum am mai afirmat alături de Adevărul 
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Absolut,Anoţional şi Noţional este şi Adevărul Semantic care 
„umple” numărul celorlalte Adevăruri până la Infinit cu propria 
lui titulatură,tot datorită Lipsei datorată Periodicului. 
 Acest lucru înseamnă că alături de cele trei tipuri de 
Adevăruri Absolut,Anoţional şi Noţional, mai este cel de-al 
patrulea Adevărul Semantic. 
 Dar mare atenţie,Adevărul Semantic ocupă şi locul 
4,5,6...etc;până la Infinit al tuturor celorlalte tipuri posibile de 
Adevăruri.Cum se realizează aceasta? 
 Numărul celorlalte tipuri de Adevăruri dar mai mult 
decât atât, posibilitatea Conştientizării şi Cunoaşterii lor nu se 
datorează numai Coeficienţilor Logici cu care acestea sunt 
percepute cât şi Nivelelor de Conştientizare sau Formelor de 
Conştientizare despre care am mai vorbit.Cum fiecare Nivel de 
Conştientizare are o infinitate minus Unu de repere,în cadrul 
Nivelului Nostru de Conştientizare aceste repere sunt 
infinitatea minus Unu de Coeficienţi Logici.Acest aspect atât 
de complicat indică aceste Nivele de Conştientizare, unde 
fiecare astfel de nivel are o infinitate minus Unu de repere 
structurale ca fiind canalele prin care se revarsă Cunoaşterea la 
nivelul lumilor şi Universelor care se reflectă prin intermediul 
acestor Canale ale Cunoaşterii elementelor participante la 
procesul de Cunoaştere. 
 Alături de Adevărurile determinate de mine mai pot fi o 
infinitate minus Unu de astfel de Adevăruri Necunoscute(altele 
decât cele cunoscute) infinitate minus Unu, care prin analogie 
cu Semanticul vor fi atribuite unui singur Adevăr Cunoscut şi 
anume Adevărul Semantic. 
 Astfel Adevărul Semantic conţine în Esenţa sa o 
infinitate minus patru de Adevăruri Necunoscute care dacă vor 
putea fi Cunoscute de către anumite Canale ale 
Cunoaşterii,aceastea vor trece odată cu Cunoaşterea lor,afară de 
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sub mantia Adevărului Semantic,primind o anumită titulatură. 
 Adevărul Semantic este generalizarea tipologiei infinite 
de Adevăruri Necunoscute,care odată ce devin Cunoscute 
părăsesc mantia Semanticului,dar chiar dacă toate ar deveni 
Cunoscute,Adevărul Semantic ar rămâne neclintit, ca stăpân pe 
sine, doar cu diferenţa că acesta nu ar mai deţine în 
structuralizarea sa şi toate celelalte tipuri de Adevăruri posibile 
care ar putea fi Cunoscute. 
 De ce se întâmplă acest lucru? 
 Răspunsul constă în caracteristica Adevărului Semantic 
şi al Semanticului în general,aceea de a primi Oglindit în 
el,Periodicul,pentru reliefarea Actului de Cunoaştere. 
 Acest aspect dă tuturor elementelor Semanticului 
aspectul de eternă Lipsă a „ ceva” care se traduce la fel de etern 
prin „altceva”,ceea ce denotă caracteristica structurală de 
continuitate. 
 Continuitatea este una dintre cele mai importante 
caracteristici pe care o dă particula Semantic aflată înaintea 
unui Element,proces sau fenomen care se derulează într-un 
anume cadru.Această caractersitică stă la baza determinării 
Determinării şi Devenirii Totului. 
 Fără Continuitate,Totul ar deveni la faza iniţială aceea 
de Neant. 
 Ce anume este Neantul? 
 Referitor la acest termen nu am vorbit până în Prezent 
tocmai datorită faptului că pentru a-i înţelege semnificaţia mai 
în amănunt trebuia mai înainte de toate să schiţez mai în 
profunzime determinarea Periodicului,Asemanticului şi 
Semanticului în funcţie de Oglinda Semantică. 
 Chiar dacă ne-am reîntoarce la Factorul Primordial şi 
am spune că Neantul constă în ceea ce este dinaintea factorului 
Primordial,am greşi întrucât şi înaintea lui au fost 
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Matricile,înainte de Matrici, Oglinda Semantică cu 
Asemanticul şi Periodicul iar înainte de toate Neantul? 
 Dacă Neantul este caracterizat prin Nimic atunci să fi 
fost Nimic iar din Nimic să se nască toată această grandioasă şi 
tulburătoare construcţie a Creaţiei? 
 În primul rând va trebui să ştim dacă Creaţia este 
Întradevăr Creaţie sau Nu! 
 Cine anume a determinat Semanticul şi Asemanticul dar 
Periodicul? 
 Pentru ca acestea să se producă trebuiau să fie 
determinate de către „ceva”! 
 Cine şi ce este acel „ceva”? 
 Orice „ceva” trebuie mai înainte de toate să fice 
Cunoscut de către un alt „ceva”. 
 Acesta este şi unul din motivele principale pentru care a 
apărut Oglinda,tocmai pentru ca un „ceva” să se poată reflecta 
în alt „ceva”, care este Oglinda.Oglinzile încep odată cu 
Oglinda Semantică.De aceea a apărut şi Persoana care prin 
suma structuralizărilor sale care sunt Personalizările să 
determine o nouă Oglindă care este Noţiunea.Persoana este mai 
degrabă o reflectare a Gândului Pur în el însuşi,întrucât acesta o 
determină.Cum Gândul Pur este o Oglindă, propria sa reflectare 
în sine va fi alt „ceva” adică Persoan care la rândul ei reflectând 
în sine va determina Personalizările acesteia ce au ca sumă 
Noţiunea , o nouă Oglindă. 
 Revenind la Oglinda Semantică,vedem că aceasta 
trebuia să reflecte acel „ceva”, care în cazul nostru este 
Periodicul. 
 Periodicul să fie Neantul? 
 Chiar şi Neantul este „ceva”,întrucât putem vorbi despre 
el.Chiar şi caractersitica Neantului de a fi Nimic este „ceva”! 
 Atunci ce anume este Neantul? 
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 Este un Nimic. 
 Ce este Nimicul? 
 Ceva! 
 Acesta este Periodicul sau Lipsa! 
 Acesta se reflectă în Oglinda Semantică, fiind tata 
tuturor celor ce vor deveni,iar mama Oglinda Semantică. 
  Am folosit particula este chiar dacă la acest nivel nu 
putem vorbi de Existenţă dar orice raţionament pe care-l facem 
nu putem să-l percepem fără a ne raporta la Existenţa pe bazele 
căruia îl realizăm.Gândind Coaxiologic va trebui să facem 
obstrucţie de Existenţă. 
 Neantul este Periodicul. 
 Dar înainte de Periodic ce anume putea fi?Mai mult 
decât atât este impropriu să spunem „înainte” de Periodic, 
întrucâ acesta apare odată cu Asemanticul şi cu Oglinda 
Semantică a Semanticului,întrucât este o parte Lipsă din 
aceasta.Pe această Lipsă se bazează toate câte sunt şi toate câte 
nu sunt din toate lumile şi Universele posibile.Fiinţa nu ar fi 
putut da Dimensionalitate Existenţei dacă ea însuşi nu s-ar fi 
raportat la o anumită Lipsă! 
 Care este Lipsa Fiinţei? 
 Nefiinţa! 
 Care este Lipsa Nefiinţei? 
 Fiinţa! 
 Se vede cum şi la acest nivel Periodicul îşi spune 
nestingherit cuvântul. 
 Întrebarea care se pune acum şi este poate chiea Totului 
este:Ce anume sau Cine anume a determinat Lipsa? 
 Dacă folosim particula „cine” aceasta determină o 
Oglindă,întrucât favorizează o structură care Cunoaşte,un fel de 
Persoană dar bineînţeles la un alt nivel,iar dacă folosim 
particula „ ce” aceast favorizează un anume Element Oglindit 
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de această Oglindă,Element care şi el poate să aibe la rândul 
său calitatea de Oglindă ,dar care în acest moment este el, cel 
Oglindit de către o Oglindă. 
 Lipsa în primul rând a fost Lipsa unei părţi dintr-o 
Oglindă,Oglinda Semantică în cazul de faţă. 
 Lipsa unei părţi dintr-o Oglindă înseamnă fără 
echivoc,ca fiind „ceva” Oglindit şi nicidecum „ceva” care 
Oglindeşte,întrucât Lipsa respectivă este întocmai inversul 
caracteristicii Oglinzii. 
 În acest context înseamnă că Neantul devine un Element 
Oglindit,întrucât tocmai Lipsa Oglinzii se Oglindeşte în 
aceasta. 
 Acest Element Oglindit este Lipsa Oglinzii.Astfel Lipsa 
este un „ce” şi nu un „cine”.Acel „ce” este ceea ce Lipseşte 
din „Cine”. 
 Astfel ceea ce Lipseşte din „Cine” a determinat „ce” 
care este Lipsa. 
 Într-un cuvânt:Ceea ce Lipseşte din Cunoaştere a 
determinat Lipsa acesteia,care este o Cunoaştere Necunoscută. 
 Acesta este Neantul:Cunoaşterea Necunoscută. 
 La acest tip de Cunoaştere se raportează toate câte sunt 
dar mai ales toate câte nu sunt. 
 Oricât de mult ne-am dori să înţelegem Neantul nu o 
vom putea face Niciodată fiindcă atunci când l-am înţelege nu 
ar mai fi Neant.Cu toate acestea Neantul este cel răspunzător de 
Cunoaştere în toate sferele posibile,întrucât orice tip de 
Cunoaştere pentru a fi Cunoaştrere se bazează pe Neant care 
este Lipsa sau Priodicul. 
 În Fiinţa noastră care se reflectă necontenit la Factorul 
Vieţii, acest Neant este reprezentat de către Cunoaşterea 
Deschisă a Stărilor de Fapt, care se revarsă asupra Omului 
sub formă de Viitor,Destin şi Întâmplare,într-un cuvânt sub 
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formă de Necunoscut. 
 Factorul Vieţii este puntea dintre Cunoaşterea Deschisă 
şi Cunoaşterea Închisă.Toate Elementele Cunoaşterii Închise 
ale Factorului Creator nu ar avea absolut nici un rost dacă nu ar 
fi Cunoaşterea Deschisă,ce are rol de sol fertil pe care să 
înflorească Elementele Cunoaşterii Închise.Orice Element al 
Cunoaşterii Închise trebuie neapărat să se raporteze Cunoaşterii 
Deschise pentru a avea o anumită relevanţă,deci pentru a fi 
Cunoscute la fel cum alementele Cunoaşterii Deschise trebuie 
să se raporteze elementelor Cunoaşterii Închise.Omul nu ar 
putea exista dacă nu s-ar raporta necontenit la Neant. 
 Am afirmat până acum că nu pot fi două sau mai multe 
Absoluturi.În speţă nu există decât un singur Adevăr Absolut şi 
o singură Cunoaştere Absolută.Adevărul Absolut este Esenţa 
Adevărurilor Anoţional şi Noţional pe când Cunoaşterea 
Absolută este Esenţa Cunoaşterilor Deschisă şi Închisă. 
 Ce anume poate fi Esenţa Cunoaşterii Deschise decât 
Cunoaşterea Absolută care se propagă prin intermediul Matricii 
Noastre determinând Starea de Fapt.Adevărul Absolut este un 
rezultat al Stării de Fapt, mai prescis al primei Stări de Fapt 
care este Instinctul.Cunoaşterea Absolută este recunoscută ca 
atare abia odată cu apariţia „EU”-lui Factorului Creator,care-i 
dă astfel caractersitica sa de Cunoaştere dar după ce Adevărul 
Absolut a precedat-o.În realitate Cunoaşterea Absolută este 
Esenţa Cunoaşterii Deschise şi deci a primului Element al 
Cunoaşterii Deschise care aparţine Stării de Fapt şi care este 
Instinctul.Când anume devine Cunoaşterea Absolută ca atare şi 
când este deosebită de Cunoaşterea Semantică?Atunci când 
intervine Periodicul sau Lipsa,după cum am mai afirmat.Deci 
atunci când spuneam în prima parte a cărţii că Cunoaşterea 
Absolută se „naşte” abia după ce a fost determinat Adevărul 
Absolut de către Scopul Instinctului am făcut-o pentru a 
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demonstra cum apare aceasta în Structura Factorului 
Primordial, cu deosebirea că Cunoaşterea Absolută precede în 
realitate atât Factorul Primordial cât şi Matricea Noastră. 
  
 
 
 
 

CAPITOLUL XI 
 
 

REPREZENTARE GEOMETRICĂ ŞI MATEMATICĂ 
 
 
 
 

 În Anexă, (figura 1) se află spirala infinită a Factorului  
Unicităţii Absolute a Infinităţii care se închide  transformându-
se în cerc prin Factorii Creatori şi Unic Întâmplători,care separă 
astfel infinitul de finit,odată cu apariţia Cunoaşterii 
Absolute,datorită Instinctului, alături de Adevărul Absolut ce au 
determinat Gândul Originar din Conştientizarea Scopului 
Matricei,Persoana ,Personalizările,Coeficienţii Logici şi 
Nivelele de Conştientizare.Atunci s-a închis cercurile Marilor 
Creatori şi Unic Întâmplători. 
 În  a doua imagine, se poate  vedea punctul iniţial de 
unde pleacă etern sau atemporal cât şi aspaţial  Factorul 
Unicităţii Absolute a Infinităţii,sau Factorul Primordial. 
 Astfel spirala ar rămâne  un punct dacă nu ar fi Marii 
Creatori şi Unici Întâmplători care să închidă spirala într-un 
cerc , încercuind punctul,ca în (figura 1) 
 Astfel se naşte etern punctual O , încercuit,care 
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semnifică devenirea spiralei punct,adică Primul Finit , UNU 
care recunoaşte cercul ca fiind primul Infinit,unde punctele 
infinite din circumferinţa sa reprezintă ,fiecare în parte,un Mare 
Creator şi Unic Întâmplător care a determinat la rândul Său 
Finitul din Infinit , închizând primul cerc al Infinitului 
Primordial, cum este redat  în( figura 2). 
 Odată încercuit Infinitul Primordial de către Factorii 
Creatori şi Unic Întâmplători fiecare dintre aceştia au devenit 
un punct aflat pe circumferinţa cercului pentru Factorul 
Unicităţii Absolute a Infinităţii,care este punctul din mijlocul 
cercului.Cercul ce are încadrat un punct în mijloc este Prima 
Măsură  al Totului. 
 Astfel Noul punct faţă de cel din mijloc dar şi primul 
după acesta a fost punctul A, care este Factorul Creator şi Unic 
Întâmplător al Multiverselor Existenţei, printre care şi al 
lumilor tridimensionale cu nivelul logicii binare,adică logică 
care percepe cele două contrarii bine,rău,frumos urât, etc, ce are 
Coeficientul Logic 2. 
 De aici încolo orice explicaţie devine valabilă numai 
pentru lumile cu logici binare din tridimensionalitate. 
 Odată determinat de către Factorul Unicităţii Absolute a 
Infinităţii ,Factorul Creator şi Unic Întâmplător s-a , născut 
prima dreaptă ce a unit Originea O cu punctul A, şi anume raza 
cercului.Acesta este cele de-a doua Măsură a Totului. 
 În această dreaptă stă originea lumilor bidimensionale. 
 Absolut orice în logica binară a lumilor tridimensionale 
are un Opus, doar unul singur faţă de alte logici unde numărul 
acestora poate ajunge la un Infinit minus Unu. 
 Bineînţeles că punctul A, Factorul Creator , determină 
primul său Opus care este B,d enumit  a fi şi Gândul Originar. 
 Astfel  apare diametrul cercului .Cum fiecare are un 
Opus al său astfel Gândul Pur prin Cunoaşterea Absolută şi 
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Adevărul Absolut sunt în punctul B. 
 Ideea de Opus al Marelui Creator este logică doar 
pentru lumile cum este şi acea a noastră, cu Coeficientul Logic 
2, idee care reprezintă faptul că Factorul Creator se reflectă în 
Gândul Originar pe care l-a creat prin Conştientizarea Scopului 
Matricei. 
 Pentru a se reflecta în acesta este necesar ca Gândul 
Originar să nu se identifice cu Factorul Creator ci să se Opună 
acestuia. 
 Cu toate acestea conform legităţilor Coeficientului 
Logic 2, a Universelor tridimensionale , care spune că fiecare 
are Opusul său,înseamnă că Creaţia s-ar termina la Gândul 
Originar care este Opusul în care se reflectă Factorul Creator. 
 Nu este aşa întrucât atât Factorul Creator cât şi Gândul 
Originar sunt opuşi fiecare în parte pe jumătate Factorului 
Unicităţii Absolute a Infinităţii. 
 Rezultatul acestei opoziţii este naşterea Persoanei cu 
Personalizările. 
 Astfel cele două puncte vor avea un Opus comun, în 
punctul C , care este Persoana cu Personalizările Sale, una 
dintre acestea fiind Eu, aceea care am determinat  
Multiversurile Existenţei , determinând prin unirea lor primul 
triunghi cu laturile egale, care pentru Mine este Triunghiul 
Sacru, vezi (figura 2), la baza căruia stau  toate lumile 
tridimensionalităţii, fiind primul poligon care înseamnă , 
Factorul Creator , Gândul Originar  şi Persoana cu 
Personalizările Sale, care se regăseşte în aceste lumi 
tridimensionale pe fiecare axă, dintre cele trei ale 
tridimensionalităţii. 
 O dată format cel mai simplu poligon care este 
triunghiul , de la acest nivel se poate foarte uşor forma şi cel 
mai simplu poliedru . 



 COAXIALISMUL  -   SORIN  CERIN                                       

   300

 Nu se întâmplă astfel întrucât punctul C, care reprezintă 
Persoana cu Personalizările va avea obligatoriu un Opus al Său, 
conform legităţilor logicii binare al lumilor tridimensionale 
unde fiecare are Opusul lui.Mai mult decât atât,este bine şiut că 
pentru a forma o figură geometrică tridimensională este necesar 
ca aceasta să posede mai multe feţe. 
 Cel mai simplu poligon care poate forma o faţă în cazul 
celui mai simplu poliedru este triunghiul.După cercul ce 
încadrează un punct şi linie este cea dea treia Măsură a Totului. 
 Triunghiul are obligatoriu trei puncte unde se află şi 
vârfurile acestuia. 
 Primul punct va avea un Opus în cel de-al doilea , dar 
cel de-al treilea nu va avea nici un Opus în cel de-al patrulea 
punct, ceea ce contravine legităţii opuşilor cu Coeficientul 
Logic 2, bine-rău, etc. 
 Datorită acestui fapt patrulaterul devine figura 
geometrică cea mai simplă pentru a forma primul poliedru , 
care este CUBUL, în cazul de faţă. 
 Astfel, punctului C, reprezentat prin Persoană şi 
Personalizări i se va forma un Opus pe circumferinţa cercului în 
D , care reprezintă Coeficientul Logic. 
 Pentru Multiversurile Existenţei Triunghiul Sacru este : 
A, Factorul Creator, B, Gândul Originar, şi C, Persoana , care 
determină Coeficientul de Conştientizare care este prima 
cărămidă la edificiul infinităţii Multiverselor,adică al 
mulţimilor de o infinitate minus Una de Universe. 
 Patrulaterul cu laturile perfecte, pătratul, formează 
imaginea geometrică care este cubul şi bineînţeles imaginea 
fiecărei Personalizări în parte , adică celor Opuse Mie, deci, 
Existenţei, privite prin Coeficientul Logic 2 şi 
tridimensionalitate. 
 Pătratul este Primul Element al Coeficientului logic 2.  
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 Faptul că suntem tributari logicii binare din Lumea 
noastră, înseamnă că nu putem discerne decât Adevărul Absolut 
şi Cunoaşterea  Absolută , faţă de alte lumi unde alături de 
acestea sunt mult mai multe opusuri ale lor, sau chiar lumi cu 
coeficient logic binar dar acestea nici nu există fiind înlocuite 
de alte reprezentări. 
 Ne-am  născut sub semnul cifrei 2 al logicii 
binare.Numărul de Aur este întotdeauna egal cu Coeficientul 
Logic ale conştiinţelor lumii respective.Logica binară a binelui 
şi răului va avea Numărul de Aur 2! 
 Şirul numerelor lui Fibonacci spune cât se poate de clar 
acest fapt. 
 Adevărul Absolut şi Cunoaşterea  Absolută sunt existente 
doar pentru lumile din Universurile unde conştiinţele sufletelor 
se axează pe Coeficientul Logic 2, după cum am spus 
adineaori, adică cei doi opuşi, bun –rău, frumos-urât, etc. 
 Pentru lumile din Universele unde Coeficientul Logic este 
mai mare de 2, alături de Adevărul Absolut şi Cunoaşterea  
Absolută mai sunt şi alte noţiuni asemenea lor dar şi diferite de 
acestea. 
 Numărul acestor noţiuni care sunt în plus , sunt în funcţie 
de numărul Coeficientului Logic. 
 Mai mult decât atât , sunt lumi unde Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea  Absolută nici nu există, acestea fiind înlocuite cu 
alte înţelesuri opuse , sau asemănătoare lor. 
 Astfel pot fi lumi care să aibe coeficientul logic 2 , dar 
Adevărul Absolut şi Cunoaşterea  Absolută să nici nu existe, 
fiind înlocuite.  
 Eu , în calitate de Personalizare a Existenţei includ în 
Structura  Personalizării Existenţei, Măsura Factorului Vieţii, 
cel ce dă măsura vieţii , şi Fiinţa, pe când alte şi alte 
Personalizări includ în Structura lor alte şi alte reprezentări 
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total diferite de cele trei ale Existenţei, reprezentări care le 
determină ca fiind o infinitate minus Una de opuşi ai Mei. 
 Nici o Personalizare nu este identică cu cealaltă, chiar 
dacă fiecare posedă o infinitate minus Una de Coeficienţi 
Logici, fără să mai vorbim de structurile altor Mari Creatori şi 
Unici Întâmplători.  
 Forma geometrică de bază a Personalizării  Existenţei cât 
şi al celorlalte Personalizări ale Persoanei, privite prin 
Coeficientul Logic 2 este pătratul, iar proiectată la nivel 
tridimensional este cubul, care devine şi forma geometrică a 
Existenţei, pentru Coeficientul Logic 2. 
 Toate Multiversurile Personalizărilor văzute prin 
intermediul Coeficientului Logic 2 şi proiectate în 
tridimensionalitate vor fi Piramida. 
 Personalizarea  Existenţei în Coeficientul Logic 2 
proiectată în tridimensionalitate deţine astfel 6 Multiverse , deci 
fiecărei feţe a cubului îi corespunde un Multivers. 
 Un Multivers se defineşte prin faptul că posedă în 
Structura sa o infinitate minus Una de Universe . 
 Astfel Existenţa posedă şase infinităţi minus Una de 
Universe, în toate cele şase Piramide ale cubului. 
 Şi pentru celelalte Personalizări vor fi tot şase Multiverse 
reprezentate prin cele şase Piramide ale cubului văzute prin 
prisma coeficientului logic 2 proiectat în tridimensionalitate. 
 Deci absolut toate Personalizările Persoanei ale Factorului 
Creator şi Unic Întâmplător pentru Coeficientul Logic 2 
proiectat în tridimensionalitate provin din pătrat , au şase 
Multiverse , dintre care trei sunt mereu opuse altor trei, care 
includ în ele o infinitate minus Una de Universe cu reprezentări 
raţionale ale căror conştiinţe de sine sunt posesoarea unor logici 
de la nivelul monologic la cel binar cu cei doi opuşi până la 
logici cu o infinitate minus Una de opuşi. 
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 Diferenţa dintre aceste Universe ale altor Personalizări şi 
Universele Personalizării Existenţei , este că în acele Universe 
nu există viaţă întrucât nu există Fiinţă, decât în foarte rare 
excepţii. 
 Conştiinţa raţionalizează pe principii total diferite decât 
cele înţelese de noi.  
 Toate aceste Universe se includ unele în altele prin 
Persoană, întrucât Personalizările sunt infinitatea Persoanei din 
care aceasta se scade. 
 Astfel sunt Universuri care se lovesc de corpul tău sau se 
află în tine dar care nu numai că nu conţin viaţă dar 
raţionalizează sub forme pe care nici măcar nu le poţi bănui 
precum sunt Universuri ale Existenţei care conţin viaţă şi au 
Coeficientul Logic imens,care pentru tine este la fel de 
inexplicabil precum este raţiunea fără conştiinţă. 
 Coeficientul Logic determină şi numărul opuşilor.Pentru 
Coeficientul Logic 2 vor fi 2 opuşi, pentru Coeficientul Logic 
3, trei opuşi , şi aşa mai departe până la un Infinit minus Unu de 
opuşi. 
 În (figura 3) se vede poligonul cu 5 laturi care este figura 
geometrică de bază pentru Coeficientul Logic 3, în 
tridimensional . 
 Tot în (figura 3) se observă că la niveul Gândului 
Originar mai apare o altă noţiune alături de Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea  Absolută. 
 Această figură cu 5 laturi va forma proiectată la nivel 
tridimensional o altă figură geometrică diferită de cub care va 
avea feţele din 5 laturi. 
 Întotdeauna numărul elementelor din Gândul Originar vor 
fi egale cu numărul Coeficientului Logic, care la rândul lui va fi 
egal cu numărul laturilor poligonului geometric de bază . 
 Raţionamentul prin care am determinat (figura 3) este: 
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Coeficientul Logic 2 sau logica binară în tridimensional se 
reazămă pe cei doi opuşi, bine – rău, etc. 
 Cel de-al treilea Opus va fi în primul rând mai puţin 
depărtat de Factorul Creator şi Unic Întâmplător, puţin mai 
mult de Gândul Originar, şi mai mult de Persoană, dar cel mai 
mult de Personalizare care este ultimul Opus determinat în 
cadrul logicii binare în tridimensional. 
 Astfel cel de-al cincilea punct va fi situat între Persoană şi 
Gândul Originar. 
 Deci pătratul este poligonul de bază pentru toate 
Personalizările Persoanei cu logici binare în tridimensional, în 
schimb pentru alte logici poligonul de bază se schimbă în 
funcţie de coeficient.  
 Aceasta este explicaţia pentru Coeficientul Logic 2 in 
tridimensional, dar pentru Coeficientul Logic 3, totul este 
schimbat. 
 Deoarece Factorul Creator şi Unic Întâmplător nu are 
doar un singur Opus ca în cadrul Coeficientului Logic 2 , ci doi 
opuşi. 
 În consecinţă Factorul Creator are doi opuşi B şi C în 
totalitate trei opuşi. 
 Figura de bază pentru Coeficientul Logic 3 fără a fi privit 
tridimensional este Triunghiul. 
 Pentru Coeficientul Logic 4 , Factorul Creator are alţi trei 
opuşi, în totalitate sunt patru opuşi. 
 Pentru Coeficientul Logic 5 , Factorul Creator are alţi 
patru opuşi, în totalitate sunt cinci opuşi. 
 De ce pentru Coeficientul Logic 2 figura de bază este 
Pătratul, ca şi pentru Coeficientul Logic 4?  
 Răspunsul constă în reflectarea tridimensională! 
 Pătratul este latura Cubului, creindu-l. 
 Deoarece figura de bază este Pătratul pentru Coeficientul 
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Logic 2 , în tridimensional va determina Cubul, ca şi pentru 
Coeficientul Logic 4 , născând SIMETRIA! 
 Aceasta este originea SIMETRIEI! 
 În (figura 4 ) se vede cum arată figura geometrică de bază 
în cazul Coeficientul Logic , Infinit minus Unu. 
 Numărul laturilor fiind Infinit minus Unu , poligonul se 
transformă în cerc căruia îi lipseşte un singur punct pentru a 
deveni perfect, punct prin care este reprezentat atât Factorul 
Creator şi Unic Întâmplător, cât şi Gândul Originar cu o 
infinitate minus Una de opuşi ai Adevărului Absolut şi 
Cunoaşterii Absolute, cât şi Persoana cu Personalizările ce 
determină Coeficientul Logic.   
 În cazul altor Mari Creatori şi Unici Întâmplători 
explicaţia de la (figurile 2,3,4) nu mai devine valabilă, întrucât 
acolo în locul Persoanei, al Gândului Pur şi al Personalizărilor 
sunt alte reprezentări care să dea alte şi alte figuri geometrice 
cu un număr ce poate atinge un Infinit minus Una de laturi faţă 
de exemplul poligonului primar care este pătratul în cazul Meu, 
ce va da un poliedru din ce în ce mai complex, ajungând 
aproape de perfecţiunea cercului dar fără o unitate care să-i dea 
aura de Infinit, urmând ca aceasta să-i fie atribuită de către 
cercul Marilor Creatori şi Unic Întâmplători, la care se întorc 
toate , etern. 
 Încă odată adevăratul Număr de Aur care este cifra 2 îşi 
spune cuvântul în legităţile Coeficientului Logic 2, în 
tridimensional, unde fiecare lucru are propriul său Opus. 
 Cubul devenind figura geometrică de bază care este 
împărţit în şase Piramide de propriile sale diagonale duse de la 
centru către cele şase feţe. 
 Fiecare Piramidă în parte  simbolizează evoluţia de la 
simplu la complex de la originea O  la complexul Infinit al 
bazei pătrate, care se măreşte continuu.  
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 Vezi (figura 5), care prin cercul care încadrează cubul  
reprezintă Multiversele în cubul care redevine circumscris în 
sferă, pentru a deveni iarăşi acelaşi punct înconjurat de cerc. 
 Astfel totul începe şi se termină în TOT, valabil tot pentru 
Coeficientul Logic 2 proiectat în tridimiensionalitate. 
   Factorul Unicităţii Absolute a Infinităţii, este Întregul 
Infinit ca sistem  faţă de Infinitul  ca structură, care este 
infinitatea Întregilor Marilor Creatori şi Unici 
Întâmplători.Astfel Infinitul se surpă în Infinit, primind sens! 
 Sensul pentru două infinite, pozitiv şi negativ este 
valabil numai pentru nivelul sau Coeficientul Logic 2, pentru 
celelalte vor fi mereu alţi infiniţi în funcţie de coeficientul 
logic. 
 Pentru coeficientul logic 7 vor fi şapte infiniţi iar pentru 
25, douăzeci şi cinci de infiniţi. 
 Astfel pentru Coeficientul Logic 2 al logicii binare, bine 
– rău, plus Infinit se surpă în minus Infinit iar fiecare Mare 
Creator şi Unic Întâmplător vor Contempla Marile Lor 
Contemplări pentru  Gândul Originar, unde Adevărul Absolut 
şi Cunoaşterea  Absolută sunt +1 şi -1, pentru infinitele 
pozitive, aceste două fiind opuse,  şi  1 cu -1 pentru cele 
negative, suma lor fiind : 
 (+2 Cunoaştere Absolută ) + (-2 Adevăr Absolut) = 0, 
deci rezultând 0,valoarea Originii Gândului Original. 
 Se vede cum acest 0, care reprezentând Originea , 
descoperă iarăşi importanţa covârşitoare a Factorului Unicităţii 
Absolute a Infinităţii. 
 Astfel Factorull Uncităţii Absolute a Infinităţii devine 
iarăşi înconjurat de Infinitul Marelui Creator determinându-l să 
devină finit. 
 Adevărul şi Cunoaşterea  Absolută, vor fi cele care se 
vor raporta ca prime entităţi diferite la infinităţile 
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înconjurătoare ajutate de către Factorul Unicităţii Absolute a 
Infinităţii. 
 Astfel Adevărul Absolut şi Cunoaşterea  Absolută vor fi 
reprezentate prin suma lor  care este 2 ce se va raporta la 
Factorul Creator şi Unic Întâmplător care ţine mereu pavăză 
infinitului determinându-l finit prin însăşi unicitatea Sa , ajutat 
şi El la rândul său de către Factorul Unicităţii Absolute a 
Infinităţii. 
 Astfel Factorul Creator şi Unic Întâmplător va fi  mereu 
un Infinit minus Unu în cazul axei pozitive şi un Infinit plus 
Unu în cazul axei negative. Factorul Creator şi Unic 
Întâmplător se va scădea mereu infinitului la care se raportează, 
şi pe care-l va determina să devină finit. Semnul „∞” reprezintă 
Infinit. Adevărul Absolut şi Cunoaşterea  Absolută fiind 
aceleaşi pentru fiecare Infinit în parte, pozitive pentru infinitul 
pozitiv şi negative pentru cel negativ dacă , şi numai dacă Una 
dintre acestea va fi întotdeauna opusă celeilalte. 
 Înseamnă că raportul dintre Adevărul Absolut, 
Cunoaşterea  Absolută şi Factorul Creator şi Unic Întâmplător  
va fi în cazul Universelor pozitive: 
 [(+1)+(+1)Adevăr Absolut](∞-1) =(+2)(∞-1) şi  
pentru cele negative: 
[(-1)+ (-1 )Cunoaştere Absolută](∞+1) = (-2)(∞ +1). 
 După cum se vede, (∞-1) şi (∞+1), ne arată cum 
Factorul Creator se scade din fiecare Infinit pe sine cu o unitate 
1, pentru a-l determina ca finit. 
   Deci raportul de bază valabil atât pentru infinitele 
negative cât şi pentru cele pozitive devine : 
(+2)(∞ - 1) / (-2)(∞+1) ,  
raport matematic care în logica lumii tale nu poate avea un 
rezultat datorită infinitului , devenind astfel o funcţie 
nedeterminată,unde 2 după cum am precizat , reprezintă suma 
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celor doi întregi care sunt Adevărul Absolut şi Cunoaşterea  
Absolută . 
 Astfel vom avea raportul dintre cei doi întregi: 
 (-2) / (+2) = (-1)     sau   (+6) / (-6) = (-1), 
pentru toate cele şase Multiversuri. 
 Dacă îi vom atribui valorii -1 un punct pe cele trei axe X , 
Y, Z ce tind către minus Infinit , ca în (figura 5), şi le vom uni , 
vom obţine un triunghi. 
 Cum fiecare Multivers este simetric cu opuşii săi , vom 
obţine la nivelul valorii 1 din partea pozitivă acelaşi triunghi. 
 Dacă vom uni laturile triunghiurilor respective rezultatul 
va fi un Tetraedru, adică un poliedru cu bazele triunghiulare, 
considerat a fi cel mai simplu poliedru de către logica binară. 
 Acel tetraedru este Prisma Sacră Triunghiulară al 
Multiverselor celor 6 Piramide, locul Paradisului Spiritualităţii, 
în care se află Starea  Armonică a personalizării Existenţei, vezi 
(figura 5). 
 Datorită faptului că sunt 6 Piramide în Cub , unde fiecare 
în parte este un Multivers, iar Prisma Sacră Triunghiulară se 
află între valorile (+1) şi (-1), ale celor 6 Piramide unde fiecare 
Piramidă în parte este poziţionată pe cele trei axe a 
tridimensionalităţii X ,Y Z, deci ale  Coeficientului  Logic 2 
proiectat în tridimensionalitate , înseamnă că fiecare Piramidă 
va avea jumătatea ei din Prisma Sacră Triunghiulară, astfel în 
cadrul Cubului vor fi trei Prisme Sacre Triunghiulare aşezate în 
formă de stea care se vor intersecta fiecare la jumătatea 
lungimii lor în punctul de origine al Cubului. 
 Astfel vor fi trei părţi alte celor Trei Prisme Sacre 
Triunghiulare care vor avea capetele în valoarea (+1) pentru 
cele trei Piramide poziţionate către plus Infinit, sau pozitive şi 
în valoarea (-1), pentru celelalte trei Piramide poziţionate către 
minus Infinit sau  negative.Vezi (figura 5 şi 6) 
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  În (figura 6) sunt reprezentate cele şase Multiversuri 
care se oglindesc unele în altele, având Originea atât în vârful 
Piramidelor cât şi la baza acestora precum Prismele sacre ale 
Spiritualităţii. 
 În fiecare origine a Multiverselor se află Starea  Armonică 
din care o infinitate minus Una de Universuri se îndreaptă către 
vârful Piramidei, părăsind treptat Starea  Armonică ,prin 
creşterea constantă a nivelului de entropie care le 
caracterizează, ceea ce duce la acumularea unor energii 
spirituale interne uriaşe,energii care vor exploda în vârful 
fiecărei Piramide având loc BIG BANG-ul , care este vârful 
Stării  Dizarmonice. 
 Odată produsă explozia Big Bang-ului,Universele care au 
Trecut prin aceasta se vor întoarce către Armonie, pierzând 
mereu din entropia fiecăruia , devenind mai ordonate, posedând 
o simetrie din ce în ce mai perfectă, pierzând odată cu energia 
spirituală a Big Bang-ului sau Stării  Dizarmonice lucru 
mecanic, astfel redevenind un Univers Armonic. 
 Trecerea către Armonie nu se va face prin revenirea 
Universului respective în cadrul acelei Piramide din nou la 
punctual de Origine O , ci prin trecerea acestuia în cealaltă 
Piramidă cu semn Opus, din vârful căreia va coborî către bază, 
pentru a fi retrimis iarăşi, odată ce a ajuns la bază în punctual 
Originii O , către vârf , schimbând sensul de la Armonie la 
Dizarmonie , pentru a trece într-o altă Piramidă. 
 Această imagine a celor 6 piramide este valabilă doar 
pentru Coeficientul Logic 2 proiectat în tridimensionalitate. 
 În (figura 7) se poate vedea clar diferenţierea dintre 
Triunghiul Sacru şi Triunghiul Profan,cât şi Elementele care le 
caracterizează pe acestea.Cu logica lumii noastre şi privind prin 
pespectiva pe care această lume o poate da unei astfel de 
aplicaţii, bineînţeles că unicul Element care poate deveni 
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comun atât triunghiului Profan cât şi celui Sacru, este Persoana, 
întrucât la nivel de Perosană se apare pentru prima dată Iluzia 
ce devine Element oglindit în Noţiune prin reflectarea în 
aceasta a Personalizărilor. Astfel Sacralitatea dispare odată cu 
apariţia Iluziei responsabilă de Profanitate. Sacrul va fi definit 
prin Factorul Primordial, Marii Creatori, Adevărul Absolut şi 
Cunoaşterea Absolută căt şi al altor asmenea factori cum sunt 
Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută, denumiţi prin 
Absolut X , care vor apare în funcţie de Nivelul Logic al lumii 
care le raţionalizează.La un Nivel de 12 vor fi alţi 10 opuşi ai 
opuşilor acestora. 
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