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CAPITOLUL I 
 
 

PRINCIPIILE STĂRII DE CONCEPŢIUNE 
 
 
 

 Cel mai important lucru din întreaga mea filosofie este 
tocmai această Stare de Concepţiune, care reflectă cel mai 
important răspuns al celei mai importante întrebări a filosofiei, 
şi anume: - Care este originea Totului, dar mai ales ce anume 
este acest Tot? 
 Prin urmare voi enunţa Principiile Stării de Concepţiune 
la care am meditat intens şi pe care le consider ca fiind cele mai 
apropiate de Adevăr din punctul de vedere al condiţiei mele de 
fiinţă umană care gândeşte cu un Coeficient Logic 2,de genul 
bine-rău,frumos-urât,etc. 
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Principiile Stării de Concepţiune: 
  
 
 
 1)Principiile Stării de Concepţiune devin implicit 
Principiile Stării de Concepţiune a Coaxialismului,devenind 
şi continuarea Principiilor Coaxialismului,care trec de 
frontiera Oglinzii Semantice Infinite a Cunoaşterii.Astfel 
Dumnezeu este  Starea de Concepţiune care posedă 
Domeniul Deistic. 
  
 2)Orice Întâmplare devine Neîntâmplătoare,dacă o 
precedă o alta. 
  
 3)O Întâmplare nu se poate produce decât o singură 
dată printr-un singur Eveniment. 
  
 4)Întâmplarea Întâmplătoare sau Întâmplătorul este 
Creaţia,atribuită numai Factorilor Creatori.Astfel 
Numerologia este Creaţie. 
  
 5)Creaţia se produce doar o singură dată prin 
Întâmplare,fiind peste tot în Cunoaştere. 
  
 6)Tot ce urmează Întâmplătorului(Creaţiei),este 
Întâmplarea Neîntâmplătoare. 
  
 7)Întâmplarea  ce are un precedent în Creaţie devine 
Neîntâmplătoare fiind : Destin. 
 
 8)Odată cu Destinul, Starea de Concepţiune se 
delimitează de Creaţia sa,devenind „Continuumul Infinit” 
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din Creaţie, şi nu cel de dinaintea Creaţiei,astfel Dumnezeu 
este peste Tot şi Nicăieri,fiind prin Creaţie şi celor de 
dinaintea Creaţiei cel ce determină printre altele şi Destinul 
cunoscut de Elementul Primordial al Cunoaşterii 
dintotdeauna şi înainte de Tot pentru a fi Element 
Primordial Cunoaşterea,Cuvânt şi Simbol în Tot-
Nesfârşit,o cauză a Contradicţiei,ce va determina printre 
altele din Infinit:Creaţia sau antecamera Destinului.Creaţia 
nu se supune Destinului fiind o singură dată,o Întâmplare 
Întâmplătoare,pe când Destinul se supune Creaţiei fiind o 
Întâmplare Neîntâmplătoare.Orice Întâmplare în 
Cunoaştere devine Întâmplătoare (Creaţie)dacă nu are 
precedent şi Neîntâmplătoare (Destin)dacă are 
precedent.Orice Întâmplare ca Element Primordial nu 
poate fi decât una singură,un singur Cuvânt din Limbajul 
Pur Universal,care nu poate fi nici Întâmplător şi nici 
Neîntâmplător fiindcă nu se subordonează sau reflectă în 
vre-un fel sau altul în Elementul Primordial al 
Cunoaşterii,devenind doar Elementul Primordial al 
Întâmplării. 
 
 9)Dumnezeul Omului este Elementul Comun care i-a 
dat acestuia înfăţişarea sa,precum Dumnezeul altor fiinţe 
sunt Elementele Comune ale acestora.Toate aceste 
Elemente Comune ale fiinţelor sunt Tipologice faţă de 
Elementul Primordial al Cunoaşterii,întrucât Elementele 
lor Primordiale(Sinele fiinţelor) sunt Atipologice faţă de 
Elementul Primordial al Cunoaşterii în lumile căreia se 
reflectă şi astfel reflectarea se face doar prin intermediul 
unui Element Comun,care devine Tipologic şi intermediar 
totodată faţă de celelalte două Elemente Primordiale,al 
Cunoaşterii şi al Sinelui ce sunt Atipologice între ele. 
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 10)Dumnezeul Omului sau ale Fiinţelor se reflectă în 
lumile Creaţiei ale Factorului Primordial,ale Factorilor 
Creatori şi Unic Întâmplători şi ale Factorului Nostru 
Creator şi Unic Întâmplător care prin esenţa sa creaţională 
devine Creatorul în lumile unde Dumnezeul fiecărei fiinţe 
în parte (Elementul Comun) îşi reflectă propria Sa 
Tipologie.Astfel Dumnezeu ne parvine prin Creaţia 
Factorului Nostru Creator ca fiind un Dumnezeu 
Creator,fără ca Omul să poată desluşi concret legătura 
Tipologică a sa cu Creaţia.Dumnezeul Omului se suprapune 
Factorului Creator devenind Dumnezeu al Omului Factorul 
Creator care îi dă de asemenea Tipologiei umane sens prin 
Creaţie.Creaţia producându-se doar o singură dată ceea ce-
i urmează nu este nimic altceva decât  o privire a unei 
porţiuni sau alta ale acestei Creaţii prin intermediul 
Oglinzii Infinite a Cunoaşterii şi implicit a Iluziei date de 
aceasta.Creaţia odată Creată va face loc Destinului,care nu 
poate Crea decât arăta(reflecta,oglindi,conştientiza sau 
discerne) Creaţie printr-un mod sau altul. 
  
 11)La originea Totului se va afla Prima 
Analogie:Orice Element Primordial se află întotdeauna 
localizat ÎN Infinit şi niciodată ÎN exteriorul său, fiindcă 
dacă atribuim Infinitului Primordial Noţiunea de TOT, şi 
numai din acest punct de vedere, niciodată un Element 
Primordial nu va putea fi în afara Totului prin care şi 
acesta se identifică în cele din urmă.  
 Astfel apare Prima Analogie sau Analogia Totului. 
 Astfel fiecare Element Primordial va trebui să se 
regăsească sau să se afle în Toate celelalte Elemente 
Primordiale, chiar dacă sunt Atipologii între acestea , 
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reflectarea se va face printr-un Element Primordial Comun  
care va avea dubla calitate de Tipologie  faţă de cele două 
Elemente Atipologice între ele. 
 Doar Elementele Tipologice între ele se pot regăsi 
unele în altele. 
  
 12)Fiecare Element Primordial este un Cuvânt care 
are un Înţeles şi un Simbol al său,care se reflectă cum este 
în cazul Cunoaşterii care şi ea este un asemenea Cuvânt,sau 
se regăseşte,în cazul când nu se interpune Cunoaşterea,în 
cadrul altor şi altor Înţelesuri şi Simboluri formând 
Conştiinţa Pură Universală clădită pe Cuvintele Limbajului 
Pur Universal. 
  
 13)Conştiinţa Pură Universală nu are nici o legătură 
sub nici o formă posibilă sau imposibilă cu Logica,aceasta 
din urmă fiind un simplu instrument folosit de Iluzia 
Cunoaşterii,prin urmare Conştiinţa Pură Universală nu se 
bazează pe Logică sub nici o formă şi nici pe Cunoaştere 
decât în măsura în care aceasta este un simplu Element 
Primordial,deci un simplu Cuvânt,din infinitatea de 
Cuvinte ale Limbajului Pur Universal. 
  
 14)La originea Totului văzut numai şi numai prin 
prisma Cunoaşterii mai urmează alte două Analogii care 
sunt:A doua analogie sau analogia cunoaşterii, unde în acest 
Tot apare Semanticul, Asemanticul şi Periodicul ca urmare 
a Lipsei din Semantic care din punct de vedere al 
Cunoaşterii ţine loc de Tot. Este valabilă doar în cadrul 
Elementului Primordial al Cunoaşterii. 
 A treia analogie:Cea de-a treia Analogie este 
Analogia Denunţului Predestinatoriu,care implică 
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succesiunea Evenimenţială şi bineînţeles duplexul 
Eveniment-Fenomen. 
 Aceste trei Analogii sunt motorul care duce la 
dezvoltarea tuturor Universelor Cunoaşterii,ele fiind 
urmate de o infinitate de alte şi alte Analogii dar  raportate 
la alte nivele  din punct de vedere structural. Şi aceasta este 
valabilă numai în cadrul Elementului Primordial al 
Cunoaşterii. 
  
 15)Regula Analogiilor este: O Analogie o determină 
întotdeauna şi necondiţionat pe alta la infinit  
structuralizând Infinitul  
 La originea Totului dar numai şi numai din punct de 
vedere al Cunoaşterii, se află Regula celor trei Analogii şi 
anume: O Analogie o determină întotdeauna şi 
necondiţionat pe alta la infinit  structuralizând Infinitul 
care se defineşte prin cele trei Analogii, prin Tot, Semantic, 
Asemantic, Periodic şi Denunţ, iar Denunţul Predestinează 
Totul în Oglinda Cunoaşterii, reflectând Elementele 
Cunoaşterii de Dinaintea Sa!Infinitul în Cunoaştere apare 
întotdeauna sub formă de Oglindă a Infinitului.Infinitul în 
afara Cunoaşterii este total diferit faţă de cel din cadrul 
său,întrucât nu mai are doar 
caracteristicile:Semantic,Asemantic sau Periodic,ci şi altele. 
  
 16)La originea Totului va fi Întotdeauna Totul din 
spatele Totului,fiindcă Totul nu poate fi Nesfârşit precum 
Nesfârşitul Tot,dar tocmai Totul-Nesfârşit determină 
Contradicţia . 
  
 17)Contradicţia Tot-Infinit stă la baza 
„Continuumului Infinit” 
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 18)Caracteristicile „Continuumului Infinit” sunt 
baza a Tot şi a Toate.Acestea sunt:Funcţia 
Asimptotică,Reperul Negaţiei,Structuralizarea şi 
Nedefinirea. 
  
 19)Caracteristicile Stării de Concepţiune vor fi 
întotdeauna aceleaşi cu caracteristicile „Continuumului 
Infinit” şi ale Elementelor Primordiale,care prin reflectarea 
acestora unele în altele determină noi şi noi 
caracteristici,cum ar fi în cadrul Elementului Primordial al 
Cunoaşterii,Semanticul(Oglinda Semantică a 
Infinitului),Asemanticul,sau Periodicul. 
 20) Cuvintele Limbajului Pur Universal pot fi 
reflectate şi CUNOSCUTE prin intermediul Matricei 
Noastre care este Matricea Elementului Primordial al 
Cunoaşterii care şi EA la rândul său este un Cuvânt din 
acest Limbaj Pur Universal. 
 21)Dacă Cuvintele Limbajului Pur Universal care 
sunt şi Elemente Primordiale şi Matrici în acelaşi timp,NU 
ar fi Cunoscute prin intermediul Matricei Noastre a 
Cuvântului şi Elementului Primordial al Cunoaşterii deci 
Matricea Noastră NU ar mai fi sursa acestor Cuvinte 
independente de Ea,necreate de Ea,repet,termenul de sursă 
indică doar modul prin care provin aceste Cuvinte şi nu ce 
anume le creează, acestea nu ar mai aparţine Limbajului 
Pur Universal dat de această Matrice a 
Cunoaşterii.Limbajul este un apanaj al Cunoaşterii.Astfel 
Limbajul Pur Universal văzut prin intermediul celorlalte 
Matrici-Cuvinte-Elemente Primordiale poate să nu mai fie 
perceput în calitate de Limbaj Pur Universal ci de Forme 
de Expresie Matriceale .Aceste Forme de Expresie 
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Matriceale sunt echivalentul Limbajului Pur Universal dar 
văzut prin intermediul altui Cuvânt al acestui Limbaj Pur 
Universal,diferit de Cuvântul Cunoaştere. 
 22)Formele de Expresie Matriceale,asemeni 
Limbajului Pur Universal au aceleaşi caracteristici de 
provenienţă,referitor la cele patru caracteristici de bază ale 
Totului-Nesfârşit,înglobează aceeaşi EXPRESIE(Conştiinţă 
Pură Universală sau Stare de Concepţiune)în totalitatea lor 
deci se poate folosi în continuare terminologia de Limbaj 
Pur Universal iar pe aceea de Forme de Expresie 
Matriceale doar în cazul când trebuie făcută o distincţie 
netă între Cuvântul Cunoaştere ca Element Primordial şi 
dezvoltarea sa Matriceală şi celelalte Matrici sau Cuvinte 
ale Limbajului Pur Universal.Am afirmat că fiecare Factor 
Creator este un Cuvânt al acestui Limbaj Pur 
Universal.Aşa şi este,doar că este un Cuvânt al Limbajului 
Pur Universal prin şi în INTERMEDIUL CUNOAŞTERII 
ceea ce nu este tot una cu un Element Primordial fiindcă în 
cadrul Matricei Noastre doar Cunoaşterea este Unicul 
Element Primordial,de fapt fiind tocmai Matricea 
Noastră,care dezvoltă la rândul ei Instinctul,Adevărul 
Absolut şi „EUL” Factorului Primordial.Factorii Creatori 
sunt Totalitatea Limbajului Pur Universal văzut prin 
intermediul Cuvântului Cunoaştere din cadrul acestui 
Limbaj Pur Universal,astfel Factorii Creatori nu au acelaşi 
Simbol şi Înţeles cu al Cuvintelor Limbajului Pur Universal 
pe care le reprezintă prin reflectarea lor în 
„EUL”Factorului Creator,fiindcă una este Înţelesul şi 
Simbolul Cuvântului Limbajului Pur Universal reflectat 
prin intermediul unei Matrici(CUVÂNT),altele sunt acestea 
reflectate prin intermediul altor Matrici(CUVINTE),şi 
altele sunt Înţelesurile şi Simbolurile lor în Sine, 
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nereflectate şi nedeterminate de vre-o altă 
Matrice(CUVÂNT). 
 23)Limbajul Pur Universal se împarte în două mari 
grupe,şi anume în Forme de Expresie Matriceală,adică 
Limbajul Pur Universal unde Cuvintele sunt Elemente 
Primordiale,care definesc în totalitatea lor Expresia,sau 
Conştiinţa Pură Universală definită ca fiind şi Starea de 
Concepţiune,şi printre aceste Cuvinte se află şi 
Cunoaşterea. 
 24)Cea de-a doua grupă,este Limbajul Pur Universal 
Matriceal  unde fiecare Matrice în parte fiind un Cuvânt şi 
un Element Primordial al Formelor de Expresie Matriceale 
dezvoltă în cadrul lor propriul lor Limbaj Pur Universal,ca 
rezultat al interdependenţei cu celelalte Cuvinte ale 
Formelor de Expresie  Matriceală.Astfel în cadrul Matricei 
Noastre,care este Cuvântul Cunoaştere,Formele de 
Expresie Matriceală primesc denumirea de Limbaj Pur 
Universal,iar Cuvintele acestuia se regăsesc în cadrul 
Matricei Noastre care este, Cuvântul  Cunoaştere şi 
Elementul Primordial Cunoaştere, în felurite ipostaze,în 
funcţie de modul cum acestea interacţionează datorită 
Primei Analogii cu Matricea Noastră,dezvoltând alte şi alte 
Analogii. 
 25)Semanticul,Asemanticul şi Periodicul,implicit 
Lipsa privite ca motor al Cuvântului(Element 
Primordial,Matrice)Cunoaşterii nu este nimic altceva decât 
parte din Limbajul Pur Universal Matriceal al 
Cunoaşterii.Semanticul,Asemanticul şi Periodicul prin 
Lipsa generată de interdependenţa dintre acestea nu 
realizează altceva decât o dezvoltare în cadrul Matricei 
Cuvântului Cunoaştere,chiar dacă acestea sunt „înainte” de  
Scop,Instinct şi Adevărul Absolut,ele sunt de fapt esenţa 
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Matricei Noastre,care este Matricea Cunoaşterii,iar 
Înţelesurile fiecăruia în parte,la fel ca şi simbolurile 
fiecăruia în parte,respectiv,Semantic,Asemantic,Periodic şi 
Lipsă,luate ca şi Cuvinte ale Limbajului Pur Universal 
privit ca Forme de Expresie Matriceale sunt total diferite 
faţă de ceea ce am stabilit prin şi în Cunoaştere.Provenienţa 
sau Originea din perspectiva Matricei Noastre care este 
tocmai Originea ei, constă tocmai în esenţa acestei 
Matrici,sau al acestui Cuvânt care este compusă din 
Semantic,Asemantic,Periodic şi Lipsă,ceea ce-i imprimă 
acestei Matrici propriul motor de autodeterminare în 
calitatea sa de Cunoaştere. 
 26)Prin intermediul interdependenţei Matricei 
Noastre cu Cuvântul Creaţie,Factorul Primordial,regăseşte 
în „EUL” său toate Cuvintele a ceea ce Cunoaşterea 
defineşte Formele de Expresie Matriceală ca fiind Limbaj 
Universal.În cadrul altor Matrici,(Cuvinte,Elemente 
Primordiale)Limbajul Pur Universal poate fi definit cu 
totul altfel faţă de cum îl defineşte Cuvântul-Matrice-
Element Primordial:Cunoaşterea.Toate Cuvintele 
Limbajului Pur Universal văzute prin intermediul 
Cunoaşterii sunt Forme de Expresie Matriceală fiindcă 
totalitatea lor implică EXPRESIA,care este în acelaşi timp 
şi Conştiinţa Pură Universală dar şi Starea de Concepţiune. 
 De ce acelaşi lucru are trei denumiri? 
 Normal ar fi o singură denumire pentru a simplifica 
atât de complicatul proces pe care-l dezbatem. 
 Cauza constă întocmai în pluralitatea înţelesurilor 
pe care le are din anumite puncte de vedere atât Expresia 
cât şi Conştiinţa Pură Universală sau Starea de 
Concepţiune. 
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 Din punct de vedere al Expresiei,există însemnătatea 
de enunţ,care devine implicit şi Conştiinţă Pură Universală 
unde însemnătatea sa capătă alte valenţe,cum ar fi cele de 
Autopersonalizare a Totului Conştient asupra Nesfârşitului 
său,de  autodeterminare a nedeterminantului Nesfârşit-
Terminat,etc,care la rândul lor  definesc  Starea de 
Concepţiune. 
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 Pornind de la principiile de bază ale Coaxialismului, nu 
pot afirma că ceea ce spun este adevărat întrucât nici un Om nu 
cunoaşte Adevărul Absolut, dar voi încerca să mă apropii pe cât 
posibil de acest Adevăr, şi mai mult decât atât, de esenţa sa care 
constă tocmai în Starea de Concepţiune, esenţă care s-a 
translatat Matricei Noastre încă înainte de a fi Instinctul şi 
Adevărul Absolut al acestuia, şi de ce să nu o recunosc, 
Adevărul Absolut al întregii structuri Matriceale nu numai al 
Matricei Noastre, care este unul şi indivizibil chiar dacă se 
reflectă la rândul său în toate evoluţiile structurale Matriceale, 
indiferent de Matrice. 
 Starea de Concepţiune este definită ca fiind Totul 
care este necreat în realitate de nimic, care este etern şi 
totodată întregit prin propria sa eternitate dar şi Totul din 
Spatele Totului. 
 Doar noi avem Iluzia Vieţii că suntem ctitorii unei noi şi 
noi dezvoltări care în realitate nu există.Structural Starea de 
Concepţiune poate fi definită din punct de vedere al celor mai 
„prime” elemente, care de fapt înglobează toate celelalte 
elemente, ca fiind Semanticul, Periodicul şi Asemanticul. Acest 
TOT este înfăşat mai înainte de toate cu crusta acestor trei 
elemente ca în cele din urmă să putem privi şi la miezul din 
„interiorul” lor. 
 Despre Oglinda Semantică a Infinitului am mai vorbit 
de atâtea ori până acum în cărţile mele, dar şi despre faptul că 
Semanticul nu ar fi putut deveni determinat chiar şi de către 
mintea Omului dacă acesta nu s-ar fi autodeterminat pe sine 
tocmai prin LIPSA sa , iar această LIPSĂ nefiind altceva decât 
Asemanticul care reliefează Semanticul. 
 Cu toate acestea nici Asemanticul ca fiind o Lipsă din 
Semantic nu s-ar fi putut determina pe sine dacă, decât prin 
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Lipsa sa, ceea ce a determinat Periodicul, ca fiind o Lipsă parte 
din Semantic şi o Lipsă parte din Asemantic, întrucât 
Asemanticul este o Lipsă din Semantic iar Periodicul o Lipsă 
din Asemantic, deci din ambele la un loc. Cu toate acestea 
Starea de Concepţiune le întruneşte pe toate trei. 
 Când am folosit termenul de „prime elemente” sau de 
infinitate, de cochilie sau scoarţă a Totului am făcut-o la modul 
figurativ, întrucât la acest nivel nu putem vorbi de o structură 
determinată a Totului, de Numerologie care să succeadă o 
anume succesiune evenimenţială decât în măsura în care 
această succesiune evenimenţială este de nivel infinit sau mai 
corect ar fi infinitezimal, astfel încât la acest nivel orice 
determinare a succesiunii evenimenţiale prin apariţia a noi şi 
noi Evenimente, nu este structurată numerologic întrucât la 
nivel infinit, atunci când Evenimentul o se prelungeşte la infinit 
devine echivalent cu Evenimentul anterior, surclasându-se unul 
pe altul, unindu-se astfel încât întreaga succesiune 
evenimenţială să devină unul şi acelaşi Eveniment Primordial. 
 Prin urmare succesiunea evenimenţială infinitezimală 
este nimeni alta decât Evenimentul Primordial la care se reduce 
absolut Totul. Acest aspect se află reflectat distorsionat ce-i 
drept şi în cadrul Iluziei Vieţii Omului sub forma de 
Eveniment-Fenomen-Eveniment, care se desfăşoară primind 
diferite aspecte ideatice în funcţie de Coeficientul Logic 2 al 
fiinţei umane. 
 Caracteristica pe care a primit-o Fenomenul este 
echivalentă cu aceea pe care o întruneşte în cadrul Stării de 
Concepţiune Evenimentul Primordial, şi anume de reducere la 
un întreg a întregii game de sucesiuni evenimenţiale, întreg 
datorat Infinitului. 
 Starea de Concepţiune include în domeniul său printre 
altele şi Infinitul. Infinitul este după cum s-a văzut adineaori 
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din perspectiva noastră ca fiinţe umane un întreg care are inclus 
în interiorul său un şir nesfârşit de succesiuni evenimenţiale. 
 Odată ce Infinitul este un Întreg acest fapt denotă că nu 
este singur, întrucât orice Întreg trebuie să devină Întregit de 
„ceva” anume. 
 Cine poate da calitatea de întregire a Infinitului, decât 
partea Asemantică, care nu este nimic altceva decât o Lipsă din 
Infinit sau mai corect spus din Oglinda Semantică a Infinitului. 
Astfel Lipsa din Semantic (Infinit) determină Asemanticul, iar 
Infinitul (Semanticul) devine determinat ca Întreg tocmai de 
Lipsa sa, care este Asemanticul, în schimb această Lipsă care 
este Asemanticul, şi un alt Întreg totodată devine determinat ca 
Întreg tot de Lipsa sa care de data aceasta este Periodicul, un alt 
Întreg? 
 Practic sunt două Infinituri şi o Nesfârşire prin 
Periodic? 
 Lucrurile stau pe de o parte aşa dar nu şi pe de altă 
parte. Cele două infinituri, Semanticul şi Asemanticul fac parte 
din Starea de Concepţiune care este titulatura supremă a 
Totului. 
 Odată ce sunt două înseamnă că nici unul nu poate fi 
Infinit faţă de celălalt, întrucât două infinite au întotdeauna o 
frontieră între ele, fapt care simbolizează cel puţin o finitate la 
un anumit capăt,iar tot ce este finit la un capăt,poate fi infinit 
doar la celălalt, dar nu şi dacă întâlneşte o altă Lipsă din el care 
este Periodicul. 
 Apariţia Periodicului, consemnează faptul că nici unul 
dintre cele două, Semanticul şi Asemanticul nu sunt Infinite. 
Atunci cum poate fi Semanticul Oglinda Infinitului în care se 
reflectă toate câte sunt dar mai ales toate câte nu sunt? 
 Revenind la Lipsă, această Lipsă nu este o Lipsă a vre-
unui alt element ci tocmai a elementului în sine, fie el Semantic 
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sau Asemantic, deci Lipsa Semanticului este Asemanticul, dar 
acea Lipsă se află ÎN Semantic şi nu afară de acesta. Astfel 
Asemanticul se află ÎN Semantic şi nu în exteriorul acestuia 
precum Periodicul se află ÎN Asemantic şi nu undeva situat în 
exteriorul acestuia, mai ales că nici măcar nu poate exista 
EXTERIORUL Semanticului, întrucât acesta reprezintă absolut 
Totul. 
 Astfel se determină Infinitul şi structura elementelor de 
bază ale acestuia. Odată ce nu există exteriorul Semanticului, 
înseamnă că nu există nici înteriorul său, prin urmare cum 
poate fi acea Lipsă În Semantic sau Asemantic odată ce 
exteriorul în sine lipseşte? 
 Este cât se poate de adevărat că fără exterior nu putem 
vorbi de un interior al acestuia. Lipsa în sine reprezintă tocmai 
faptul că Lipseşte „ceva” din Semantic deci din acel „ceva” al 
cărui exterior lipseşte, iar tocmai Lipsa din „ceva” fără exterior, 
deci dintr-o altă Lipsă, întrucât Lipsa exteriorului atrage după 
sine şi pe aceea a interiorului deci implică o Lipsă Totală, iar 
Semanticul apare în această fază de Lipsă Totală din care 
Lipseşte tocmai Asemanticul care-l „însufleţeşte” pe Semantic. 
 Bineînţeles că acel „însufleţeşte” este cât se poate de 
figurativ folosit în acel exemplu, întrucât numai de suflet nu 
poate să fie vorba în cazul de faţă. 
 Astfel Semanticul în sine este o Lipsă din care lipseşte o 
altă Lipsă care este Asemanticul, iar din acesta la rândul său 
lipseşte o altă Lipsă care este Periodicul, alcătuit atât din Lipsa 
Semanticului cât şi din aceea a Asemanticului. 
 Prin urmare întrebarea cheie care se cere în acest 
moment este ce anume determină această Lipsă din Semantic şi 
pe urmă din Asemantic pentru a le determina pe celelalte două 
una faţă de cealaltă şi pe urmă şi în funcţie de Periodic? 
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 Poate că aceasta este una dintre cele mai interesante dar 
şi de bază, întrebări ale întregii filosofii coaxiologice. De la 
răspunsul acestei întrebări porneşte de fapt întreaga 
Coaxiologie. 
 Până acum am determinat că la nivel Semantic şi 
Asemantic nu putem vorbi de un exterior anume şi nici de un 
interior, fiindcă Semanticul se defineşte prin Infinit, iar Infinitul 
nu poate fi finit, fiindcă în acel caz nu ar mai fi Infinit. 
 Ştiu cât de copilăresc sună acest răspuns dar el este de 
fapt unul dintre cele mai grele răspunsuri cu privire la Infinit 
din întreaga filosofie coaxiologică. De ce? 
 Adineaori apreciam faptul că atât Semanticul cât şi 
Asemanticul au o anumită frontieră a finitului între ele care le 
defineşte şi le desparte totodată. 
 Foloseam acel „ÎN” interiorul, a „ceva” care de fapt nu 
are exterior, dar nici interior, atunci cum putem folosi acel 
„ÎN”? Se poate folosi numai în accepţiunmea de a se localiza ca 
infinitate şi nu la modul propriu de „interior” al acelei infinităţi. 
 Prin urmare Asemanticul face parte din Infinitatea 
Semanticului în sine la fel ca şi Periodicul, infinitate „ÎN” care 
se defineşte pe sine ca Asemantic. Astfel nu există două sau 
mai multe infinităţi ci doar o singură infinitate şi anume 
infinitatea Semanticului, pe care în Coaxialismul, am denumit-
o  Oglinda Semantică a Infinitului. 
 Asemanticul este acelaşi Infinit ca şi Semanticul dar se 
deosebeşte de Semantic prin proprietatea sa diferită de acesta şi 
anume, tot ceea ce pot eu să afirm cu mintea mea de fiinţă 
umană este că această proprietate diferită constă în cele din 
urmă tocmai în faptul că Asemanticul este o Lipsă din 
Semantic. 
 Fiind o Lipsă din Semantic nu poate fi Semantic, în 
sensul că nu poate fi ce are Semanticul ci doar ce-i Lipseşte 
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Semanticului. Odată ce nu este ce are Semanticul ci este ce-i 
Lipseşte Semanticului, nu este ce are Semanticul, deci are o 
proprietate diferită în sine a sa, a Asemanticului faţă de 
Semantic.  
 Prin urmare şi Periodicul poate la fel de bine să fie 
definit prin acest mod prin care am definit Asemanticul drept 
Lipsă din Semantic, doar că mai trebuie adăugat faptul că 
Periodicul, nu numai că este o Lipsă din Asemantic dar el mai 
este şi o Lipsă din Semantic, fiindcă Asemanticul la rândul său 
este o Lipsă din Semantic, şi astfel Asemanticul a transferat 
prin propria sa Lipsă către Periodic şi Lipsa sa din Semantic.  
 În acest caz Periodicul este atât ceea ce nu are 
Semanticul cât şi ceea ce nu are Asemanticul deci este o altă 
caracteristică diferită. 
 Aceste caracteristici sunt despărţite de o frontieră între 
ele şi nu Infinitul în sine este despărţit fiindcă altfel nu ar mai fi 
Infinit ci ar deveni finit, fiind redus la o anumită limitare. 
 La nivel de Infinit nu putem folosi nici o limitare. 
 Nu Infinitul este limitat, ci caractersiticile sale. 
 Acest lucru înseamnă că Infinitul are doar trei 
caracteristici de bază cum ar fi Semanticul, Asemanticul şi 
Periodicul? 
 Acestea sunt de fapt nişte caracteristici a ceea ce 
înseamnă Infinitul? 
 Cu toate acestea, cele trei nu sunt altceva decât 
însuşirile Infinitului pe care noi în calitate de fiinţă umană, care 
gândim pe baza Coeficientului Logic 2, le putem deduce, 
folosind Cunoaşterea, sau ceea ce considerăm noi a fi 
Cunoaştere, întrucât nu suntem capabili să descifrăm nici măcar 
un singur opus al Cunoaşterii care pentru noi este Neant, 
echivalent cu Necunoaşterea, deşi despre Neant am vorbit deja 
mult mai pe larg într-o altă carte a mea. 
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 Aceste proprietăţi ale Infinitului au întradevăr o 
frontieră a lor pentru a se putea departaja una faţă de cealaltă, 
doar că fiecare sunt unul şi acelaşi Infinit. 
 De ce am folosit doar aceste trei caracteristici cauzate 
de Lipsă din cadrul Infinitului, de unde porneşte Întregul Tot, şi 
nu am folosit şi alte caracteristici ale Lipsei. 
 Oare Lipsa din Periodic ce ar putea determina? 
 Se ştie că Semanticul este de fapt Oglinda Infinitului 
căreia îi lipseşte Asemanticul, iar Asemanticului, Periodicul, 
dar Periodicului de ce nu-i lipseşte nimic pentru a se putea 
determina la Infinit? 
 Deoarece, Semanticul este Oglinda în care se reflectă 
Asemanticul a cărui Lipsă este Periodicul.  
 Periodicul este Fenomenul, Semanticul este Oglinda iar 
Asemanticul Cunoaşterea sau toate opusurile posibile şi 
imposibile ale acesteia!  
 Am spus chiar în cartea recent încheiată: Moarte, Neant, 
Aneant, Viaţă şi Bilderberg Group, că diferenţa dintre un 
Eveniment şi un Fenomen, constă tocmai în faptul că 
Evenimentul se produce odată şi pe urmă se succede în cadrul 
altor Evenimente, pe când Fenomenul, abia începe cu un 
anumit Eveniment şi se sfârşeşte după o întreagă succesiune 
evenimenţială, când Fenomenul se întregeşte ca atare, 
dezvoltând un nou Eveniment care să includă în pântecele său 
întreaga succesiune evenimenţială petrecută înainte. 
 Prin urmare Periodicul nu mai poate avea o Lipsă din 
Sine care să determine o altă caractersitică la fel cum l-a 
determinat Asemanticul, întrucât această Lipsă defineşte de fapt 
un nou început, al unui nou Eveniment care face parte din 
Fenomenul care este Periodicul, care va determina o succesiune 
evenimenţială şi în cele din urmă se va ajunge iarăşi la un 
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Eveniment ce va îngloba întreaga succesiune evenimenţială 
produsă datorită Fenomenului. 
 Fenomenul în sine nu este Cunoaştere, întrucât aceasta 
aparţine Asemanticului care se oglindeşte în Oglinda Infinitului 
Semantic.  
 Cum Cunoaşterea nu este un Fenomen, ea nu se poate 
supune nici unei logici, fiindcă în acel caz Cunoaşterea şi toţi 
opuşii săi ar trebui să se supună legităţii unor Evenimente dar 
mai ales succesiunii evenimenţiale, ceea ce nu se poate şi mai 
mult decât atât nu are nici o noimă. 
 Cu toate acestea revenind la întrebarea de adineaori, şi 
anume de ce sunt doar Semantic, Asemantic şi Periodic, iar 
Lipsa trebuie să fie din „ceva” fără să poată fi şi din „altceva”, 
adică în loc de Semantic de ce nu sunt mai multe elemente ca 
atare din care să lipsească câte „ceva” iar atunci dezvoltarea pe 
care am realiza-o nu s-ar mai reduce numai la cele trei 
caracteristici de bază ale Infinitului şi anume, Oglinda, 
Cunoaşterea şi Fenomenul ci s-ar reliefa în mult mai multe 
caracteristici? 
 Chiar dacă la prima vedere îmi vine să accept faptul că, 
cu cât este mai superior Coeficientul Logic pe baza căruia se 
gândeşte despre proprietăţile Infinitului, cu atât mai mult vom 
putea deduce noi şi noi caracteristici Infinitului, prin atribuirea 
unor noi şi noi parteneri, atât Semanticului cât şi Asemanticului 
sau Periodicului. Răspunsul meu constă în faptul că o astfel de 
pistă este total falsă şi am să vă spun de ce. 
 În primul rând Semanticul este un singur Infinit, care 
are şi o caracteristică numai a sa care îi aparţine pe lângă 
Asemantic şi Periodic care deja devin o Lipsă. 
 Nu are nici o importanţă faptul de a gândi cu un 
Coeficient Logic mai superior întrucât orice Lipsă dintr-un 
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Infinit este una şi aceeaşi Lipsă, ea nu poate fi atribuită şi unui 
alt Infinit. 
 Pe de altă parte a atribui acestei triade alte şi alte 
caracteristici este ca şi cum ai surclasa Fenomenul faţă de 
Eveniment şi ai afirma că Evenimentul este cel care poate 
determina o succesiune de fenomene şi nu Fenomenul cel care 
poate transforma o succesiune evenimenţială într-un nou 
Eveniment devenit el însuşi Fenomen. 
 Mai mult decât atât Periodicul reprezintă Finitul tocmai 
prin uimitoarele sale caracteristici de Eveniment-Fenomen şi 
Fenomen-Eveniment.  
 Caracteristicile de bază ale Infinitului văzute numai şi 
numai prin intermediul Cunoaşterii sunt: Oglinda 
(Semanticul), Cunoaşterea (Asemanticul) şi opuşii săi infiniţi şi 
Evenimenul - Fenomen sau Fenomenul - Eveniment al 
Periodicului. 
 Suma acestor caracteristici reprezintă Starea de 
Concepţiune reflectată numai în Cunoaştere,la nivelul 
Cunoaşterii şi NU Starea de Concepţiune în ansamblul 
ei.Despre Starea de Concepţiune în ansamblul ei voi vorbi în 
paginile care urmează şi se va vedea cum Cunoaşterea 
împreună cu Semanticul,Asemanticul şi Periodicul nu 
reprezintă decât un Element Primordial,un Cuvânt,din 
infinitatea de Elemente Primordial (Cuvinte) ale Stării de 
Concepţiune în ansamblul ei. 
  
 Atenţie, de aici încolo voi înlocui termenul de creaţie cu 
cel de Concepţiune fiindcă prin creaţie se înţeleg noi şi noi 
realizări la nivel de Cunoaştere, lucruri fenomene, evenimente. 
 În realitate nu este deloc astfel fiindcă toate acestea ne 
parvin nouă doar datorită dimensiunilor spaţio-temporare ale 
Iluziei Vieţii. 
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 Totul este, a fost şi va fi la fel de necreat precum avem 
noi Iluzia Vieţii că este creat! 
 Revenind la întrebarea ce anume determină această 
Lipsă din Semantic, în care stau de fapt toate câte sunt dar mai 
ales câte nu sunt după cum am mai spus până acum. 
 Lipsa din Semantic este „determinată” spun în ghilimele 
întrucât cum nimic nu poate fi creat nu poate fi nici determinat, 
astfel că Lipsa este delimitarea Infinitului de caractersiticile 
sale? 
 De ce? Răspunsul constă în opuşii celor trei 
caracteristici, în primul rând al Oglinzii, respectiv ai infinităţii 
de opuşi ai Cunoaşterii (Asemanticul) şi ai Evenimentului-
Fenomen (Periodicul). 
 Ceea ce este mai interesant este faptul că Oglinda este 
tocmai Infinitul în sine. 
 Ce opuşi poate să aibe Infinitul în sinea lui? 
 Răspunsul nu ar consta în alte caracteristici ci este mult 
mai amplu, constând în opuşii caracteristicilor. Astfel Oglinda 
ar avea un opus al ei, precum şi întreaga infinitate de opuşi ai 
Cunoaşterii ar avea opuşii lor, dar şi Periodicul, prin 
Eveniment-Fenomen. 
 Ce pot fi aceşti opuşi dacă nu sunt caracteristici ale 
Infinitului din care au pornit toate şi cum anume pot fi ei 
clasaţi? 
 Mai înainte de toate prin ce anume percepem noi 
Infinitul dacă nu prin Cunoaştere? 
 Dacă Infinitul este perceput prin Cunoaştere înseamnă 
că şi el în mod implicit este o caracteristică a Cunoaşterii sau 
doar noi o vedem astfel, fiindcă o altă variantă dată ne este 
nouă imposibil de pus în practică? 
 Ce este cert este faptul că nu depinde de Coeficientul 
Logic 2 Lipsa din Semantic şi nici ceea ce a determinat-o decât 
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în măsura în care este gândită prin prisma acestui Coeficient 
Logic al fiinţei umane. 
 Făcând abstracţie de acest lucru şi atribuind faptului că 
toţi Coeficienţii Logici fac parte din marele domeniu al 
Cunoaşterii putem afirma că, Cunoaşterea în sine poate avea o 
tangenţă cu Infinitul, dar nu că ei i s-ar datora faptul că Infinitul 
se află acolo şi nici a Lipsei acestuia, întrucât am mai spus-o, 
Infinitul este de fapt Seamnticului. Iarăşi am ajuns de unde am 
plecat fără să aflăm ce anume a determinat Infinitul dar mai 
ales Lipsa acestuia. 
 Cunoaşterea este un simplu instrument, foarte complex 
cei drept la fel ca şi Coeficienţii Logici care o structuralizează, 
dar nu este un Fenomen-Eveniment care să o propulseze în 
postura de a „determina” în vre-un fel sau altuil Lipsa.  
 Dacă Cunoaşterea (Asemanticul) este un instrument, 
cum poate fi acest instrument Lipsa din Semantic? 
 Şi iarăşi revenim la întrebarea ce anume a determinat 
această Lipsă din Semantic, ca să întrunească în cele din urmă 
Starea de Concepţiune, alături de Periodic, o altă Lipsă de data 
acesta din Cunoaştere (Asemantic). 
 Mai mult decât atât, dacă Cunoaşterea este un 
instrument al Semanticului deci al Infinitului, cum poate acest 
instrument să determine la rândul său din sine, noua Lipsă care 
este Periodicul, şi care devine caracterizat prin duplexul 
Eveniment-Fenomen? 
 Ce este un instrument mai înainte de toate. Prin 
accepţiunea sa instrumentul este o unealtă cu ajutorul căruia se 
poate determina un anumit Scop. 
 Această unealtă este folosită de către Semantic (Infinit) 
pentru a-şi îndeplini Scopul său Semantic, şi anume 
Evenimentul - Fenomen, iniţial, Evenimentul – Fenomen - 
Primordial. 
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 Astfel Cunoaşterea (Asemanticul) este doar o stare de 
translaţie către ceea ce devine Scopul Semantic în sine şi 
anume Evenimentul-Fenomen. 
 Cum Cunoaşterea este un paleativ al nostru şi nu putem 
gândi fără să ne folosim de Cunoaştere şi implicit de către 
Coieficientul Logic 2, iar acestea sunt un instrument la rândul 
lor şi pentru Om, înseamnă că Scopul Semantic al Infinitului 
este aproape total diferit de către ceea ce am spus eu aici până 
acum, întrucât noi percepem acest Scop Semantic ca fiind unul 
care se poate determina doar cu ajutorul Cunoaşterii. 
 În schimb nu este aşa, fiindcă şi Cunoaşterea are o 
infinitate de opuşi, primul ar fi Necunoaşerea iar pe ceilalţi nici 
măcar nu-i putem localiza în vreun fel sau altul. 
 În acest caz Scopul Semantic nu mai este Evenimentul - 
Fenomen (Periodicul) ci unul total diferit.care este acesta? 
 Dacă ne vom apropia într-o oarecare măsură de Scopul 
Semantic al Opuşilor Cunoaşterii şi implicit al Cunoaşterii, 
vom putea să înţelegem ce anume a determinat Lipsa 
Semanticului printre care se află şi Cunoaşterea cu toţi opuşii 
săi infiniţi în calitate de instrument.De ce? 
 Fiindcă este mult mai lesne să vedem cum anume a fost 
determinată unealta, cum „arată”, dacă a fost găsit Scopul 
pentru care a fost făurită. Dar atâta timp cât nici măcar Scopul 
pentru care a fost făurită nu îl Cunoaştem atunci nici măcar nu 
ştim ce fel de unealtă este aceasta. 
 Astfel Lipsa Semanticului este un instrument format din 
Cunoaştere şi opuşii săi infiniţi. Primul opus infinit al 
Cunoaşterii este Necunoaşterea. 
 Necunoaşterea nu înseamnă absolut deloc că nu este o 
altă tipologie de Cunoaştere, ci doar pentru noi, pentru 
facultăţile noastre mintale, Necunoaşterea este un fel de 
„neant” peste care nu se poate trece. De unde putem deduce că 
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şi Necunoaşterea este o altă tipologie de Cunoaştere, este faptul 
că şi Cunoaşterea ca şi orice de altfel are o infinitate de opuşi. 
 Prin urmare şi Necunoaşterea are o infinitate de opuşi la 
fel ca şi Cunoaşterea iar Necunoaşterea este o formă de 
Cunoaştere pentru infinitatea sa de opuşi printre care şi 
Cunoaşterea noastră. Astfel toţi aceşti opuşi ai Cunoaşterii sunt 
o infinitate de tipologii a Cunoaşterii. 
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CAPITOLUL II 
 
 

TIPOLOGIE ŞI ATIPOLOGIE 
 
 
 
 A afirma despre o tipologie de Cunoaştere că este 
Cunoaştere faţă de alta şi o altă tipologie de Cunoaştere că este 
tot o Cunoaştere este iarăşi fals, fiindcă va trebui să ştim ce 
înţelegem prin topologia în sine. 
 Nimic mai mult decât un cumul de caracteristici date 
unui Element, Eveniment sau Fenomen. Ce sunt toate acestea 
altceva decât Cunoaşteri cu caracteristici diferite? 
 Dar dacă tipologiile ar avea în consecinţă opuşii lor, am 
ajunge la formula de genul: Cunoaştere-Tipologie, 
Necunoaştere-Antitipologie, etc. 
 Abia în acest caz vedem că feţele opuşilor Cunoaşterii 
nu sunt doar nişte simple Cunoaşteri cu caracteristici diferite, ci 
trebuie să fie opuşi care să posede tipologii diferite. 
 Aceşti opuşi nu mai sunt nici unul o simplă altă formă 
de Cunoaştere cum era să credem în rândurile de mai sus şi 
cum ajunsesem la concluzia de genul orice opus al unei 
Cunoaşteri este tot o Cunoaştere pentru alţi opuşi din infinitate. 
Nu şi pentru Cunoaştere. De ce? 
  Fiindcă atunci când vorbeşti despre un opus al 
Cunoaşterii va trebui neapărat să folosim toate căile de atac 
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posibile, respectiv toate noţiunile posibile care poate să 
determine o diferenţiere opozabilă a actului de Cunoaştere, 
respectiv a tot ceea ce poate fi opozabil Cunoaşterii, şi aţi văzut 
că doar dacă mă apropii de tipologie, imediat rezultatul prinde 
un alt contur, care pentru orice alte structuri în afară de 
Cunoaştere nu ar fi fost aplicabil dar aici: DA! 
 Deoarece a vorbi despre un opus al Cunoaşterii afirmi 
implicit toate posibilităţile posibile care să devină opozabile 
procesului respectiv. 
 Deci, Necunoaşterea ca fiind primul opus al Cunoaşterii 
va avea o caracteristică de Antitipologie, care nu mai este 
Cunoaştere, fiindcă orice Cunoaştere va avea ca primă 
caracteristică Tipologia. 
 Fără o anumită Tipologie nu putem vorbi de 
Cunoaştere. Ceilalţi Opuşi vor avea caracteristici opuse şi 
Antitipologiei şi tot aşa la infinit. Ce ne indică acest lucru? 
 Faptul că, Cunoaşterea în calitate de instrument al 
Infinitului Semantic este una singură iar toţi ceilalţi opuşi 
infiniţi ai săi sunt unici fiecare în felul său. 
 Toate acestea, ne arată, faptul că opuşii atunci când este 
vorba de Cunoaştere, nu posedă şi anumite tipologii care i-ar 
putea asocia în vreun fel sau altul, cum este în cazul Existenţei 
şi al celorlalte Personalizări ale Persoanei. 
 În cazul Cunoaşterii toţi ceilalţi opuşi infiniţi ai acesteia 
sunt diferiţi datorită faptului că posedă opoziţie la nivel 
Tipologic de aceea îi voi denumi Atipologici. 
 Opuşii Atipologici sunt opuşi Cunoaşterii iar fiecare 
posedă în parte un invers al Tipologiei Cunoaşterii dar, atenţie, 
şi al Tipologiei în sine, care nu mai este Tipologie ci denumită 
generalizat Atipologie. 
 Astfel în cadrul Stării de Concepţiune intră Semanticul 
(Infinitul), Asemanticul (Cunoaşterea şi Opuşii Atipologici ai 
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acesteia) şi bineînţeles Periodicul determinat prin duplexul 
Eveniment-Fenomen.  
 Care este sensul şi Scopul care a generat Lipsa 
(Cunoaşterea şi Opuşii Atipologici) a Semanticului 
(Infinitului)? 
 În primul rând unul dintre aceştia este Cunoaşterea iar 
alături de aceasta mai sunt o infinitate de cauze ale fiecărui 
Opus Atipologic. Conform Coaxiologiei, undeva la infinit, 
opuşii primesc caracteristici asemănătoare. Oare tot astfel se 
întâmplă şi în cadrul Opuşilor Atipologici? 
 Dacă un singur astfel de Opus Atipologic ar avea la 
infinit caracteristici similare cu un alt astfel de Opus Atipologic 
ar însemna o apropiere tipologică, ceea ce ar detrona statutul de 
Atipologic. Acest lucru se desfăşoară conform principiilor 
Coaxialismului, doar că, fiind vorba despre Atipologii, acestea 
se vor asocia prin oarecare similitudini la infinit, dar aceste 
similitudini în cazul Lipsei sau Asemanticului (Cunoaşterea şi 
Opuşii Atipologici) nu fac nimic altceva decât să întărească şi 
mai mult caracteristica de bază ale acestora şi anume 
Atipologia. 
 Similitudinea la nivel Atipologic denotă o şi mai mare 
disimilare şi diferenţiere între Tipologic, şi prin urmare numai 
de asemănare nu poate fi vorba, dar cu toate acestea şi în acest 
caz şi diferenţierea sau neasemănarea poate consta în 
asemănare atât timp cât diferenţierea survine ca o caracteristică 
comună. 
 Astfel Opuşii Atipologici primesc această caracteristică 
comună la infinit care se bazează tocmai prin diferenţiere deci 
atipologie, care devine asemănare la un moment dat. 
 Deci, Lipsa Semanticului care este Asemanticul constă 
în Cunoaştere şi Opuşii Atipologici ai acesteia. Astfel alături de 
Cunoaştere mai sunt o infinitate de alte forme care NU sunt 
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Cunoaştere şi nici nu au nimic în comun cu Cunoaşterea dar 
nici cu alte astfel de forme ce reprezintă Opuşii Atipologici 
între ei. 
 Fiecare astfel de Opus atipologic este diferit de celălalt. 
 Şi Cunoaşterea este un astfel de Opus Atipologic faţă de 
ceilalţi.Infinitul la rândul său cu întreaga sa Semantică se 
datorează de fapt Opuşilor Atipologici care sunt incluşi alături 
de cunoaştere în factorul Semantic al Infinitului determinând 
Oglinda Semantică care nu este valabilă numai pentru 
Cunoaştere ci şi pentru toţi ceilalţi Opuşi Atipologici, opuşi 
care se reflectă într-un fel sau altul în această Oglindă la rândul 
lor. Până şi termenul de a se „reflecta” trebuie privit ca atare la 
fel şi cel de „Oglindă”, întrucât raportat la Opuşii Atipologici, 
această oglindă în care se reflectă Cunoaşterea precum şi 
reflectarea sa devine ambiguu, fiind necesar pentru fiecare 
Opus Atipologic din infinitatea de astfel de Opuşi Atipologici o 
denominaţie aparte. 
 Cu toate acestea Semantica în sine se datorează în 
primul rând acestor Opuşi Atipologici iar Infinitul luat ca 
percepţie de către fiinţa umană, implicit lor, vizualizaţi 
bineînţeles prin spectrul Cunoaşterii. Astfel Infinitul Oglinzii 
Semantice vizualizat prin cadrul unui Opus Atipologic nu ar 
mai fi nici Oglindă şi nici Infinit, el fiind astfel doar datorită 
Cunoaşterii. 
 Dacă unul dintre aceşti Opuşi Atipologici ar putea fi 
determinat de către Cunoaştere, şi bineînţeles de către una din 
structurile acesteia fie ele chiar şi de nivel al unor Coeficienţi 
Logici, atunci întreaga structură de Opuşi Atipologici s-ar nărui 
iar Infinitul ar deveni pe loc mai mult decât Cunoscut. 
 Acest lucru înseamnă că Oglinda acestui Infinit care 
este Semanticul bazat pe Opuşii Atipologici se datorează 
tocmai acestor Opuşi Atipologici la fel ca şi Infinitul. 
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 Aceşti Opuşi Atipologici reprezintă Infinit 
(Necunoascut) şi Oglindă (Necunoscut) faţă de Cunoaştere. 
Astfel Necunoscutul în cazul de faţă implică toţi Opuşii 
Atipologici care sunt reliefaţi de către Cunoaştere ca fiind 
Infinit şi Oglindă.  
 Oglinda Infinitului Semantic sunt aceşti Opuşi 
Atipologici în care se reflectă doar Cunoaşterea şi niciodată un 
alt Opus Atipologic pentru a putea deveni Cunoscută. 
 Prin urmare Cunoaşterea nu ar Cunoaşte fără ajutorul 
Opuşilor Atipologici deci fără proprii săi opuşi totali în privinţa 
actului de Cunoaştere. Astfel Necunoaşterea genaralizată prin 
Opuşii Atipologici devine Oglindă şi Infinit. 
 Cauza pentru care cunoaşterea Cunoaşte se datorează 
acestei Oglinde a Infinitului. Cunoaşterea este numai una din 
infinitatea de trăsături a fiecărui Opus Atipologic pentru care se 
află Lipsa Asemanticului. Prin urmare noi vedem Semanticul 
ca fiind Oglinda Infinitului tocmai datorită Cunoaşterii. 
 Dacă nu am percepe Opuşii Atipologici prin intermediul 
Cunoaşterii ci prin intermediul oricărui alt Opus Atipologic, 
oare am mai vedea Oglinda Semantică a Infinitului? 
 Ar mai exista Infinitul? 
 Cu siguranţă că NU! Infinitul este un rezultat al 
reflectării Cunoaşterii în Opuşii săi Atipologici. 
 Dacă procesul nu s-ar mai dezvolta prin intermediul 
Cunoaşterii ci al unui alt Opus Atipologic, atunci cu siguranţă 
Infinitul şi Oglinda ar dispărea pe loc. Oare ceilalţi opuşi 
Atipologici, nu Cunosc? 
 O astfel de întrebare este deosebit de complicată pentru 
că a nu Cunoaşte este una şi a folosi alte tipologii pentru actul 
opus Cunoaşterii este cu totul alta. 
 Nu vreau să revin la demonstraţiile destul de grele de 
adineaori, dar chiar dacă absolut totul devine opus chiar şi din 
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punct de vedere tipologic, orice opus implică la un moment dat 
o formă care chiar dacă este inversă formei comparative ea 
poate avea inserate în cadrul său tocmai acele caracteristici care 
să o facă opozabilă şi prin urmare, opozabilitatea ar consta într-
o formă ce ar determina prin raportare tocmai opusul la care se 
raportează în cazul nostru: Cunoaşterea. 
 Deci, Opuşii Atipologici sunt total opuşi Cunoaşterii dar 
tocmai ei luaţi în totalitate sunt cei care determină procesul de 
Cunoaştere prin reflectarea acestei Lipse în Oglinda semantică 
a Infinitului, fapt care denotă o relaţie de interdependenţă. 
Astfel Scopul Lipsei Semanticului este alături de Cunoaştere 
toţi ceilalţi Opuşi Atipologici. 
 Noi nu Cunoaştem acest Scop decât prin intermediul 
Cunoaşterii pentru care toţi opuşii Atipologici reprezintă 
Oglinda Semantică a Infinitului, iar Scopul este de a Cunoaşte 
Oglinda Semantică a Infinitului. 
 Dacă am „vedea” prin intermediul altui Opus 
Atipologic, să nu uităm că şi Cunoaşterea este unul dintre 
aceştia, atunci Scopul Lipsei Semanticului care este 
Asemanticul, nu ar fi Oglinda Semantică a Infinitului şi implicit 
nici Infinitul. 
 Toate acestea diferind de la un Opus Atipologic la altul. 
Prin urmare Semanticul, Asemanticul şi Periodicul nu pot fi 
schimbate dacă sunt privite doar din punct de vedere al 
Cunoaşterii altminteri dacă ar fi privite din prisma vre-unui alt 
Opus Atipologic, ar trebui schimbate. 
 În funcţie de orice alt Opus Atipologic Infinitul nu este 
la fel ca şi în cazul Cunoaşterii tocmai datorită Atipologiei, 
caractersitica de bază. 
 Odată ce nu putem defini Infinitul în acel caz disertaţia 
cu privire la Oglinda  Semantică a Infinitului sau la Asemantic 
şi Periodic devine perimată. 
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 Acest indiciu ne determină faptul că până şi Lipsa în 
cazul atipologiilor este înlocuită cu alte şi alte reprezentări dacă 
acestea pot fi exprimate prin alte tertipuri decât prin cele ale 
cunoaşterii. 
 Dar toate Atipologiile structurate în calitate de Opuşi 
Infiniţi, fac parte din marea familie a Lipsei Semanticului, deci 
Asemanticul, văzute prin prisma Cunoaşterii.  
 Odată ce folosim atributul de familie, putem folosi şi 
accepţiunea de Întreg, accepţiune care presupune tot din punct 
de vedere al Cunoaşterii o anumită structuralizare, în care se 
află tocmai Infinitatea de opuşi Atipologici. 
 Astfel Opuşii Atipologici sunt reflectaţi de către 
Cunoaştere ca fiind Întregul din care şi aceasta face parte iar 
Cunoaşterea nu face decât să reflecte acest Întreg din punctul ei 
de vedere: Asemanticul. 
 Din alte puncte de vedere al Opuşilor Atipologici, poate 
însemna absolut orice. De aceea în filosofia coaxiologică voi 
folosi atributele Cunoaşterii, întrucât doar prin aceasta putem 
defini primele două Lipse principale ale Cunoaşterii din cele 
trei faze ale Stării de Concepţiune din aceasta, care sunt 
Asemanticul şi Periodicul. 
 La nivelul Periodicului lucrurile sunt chiar mai 
complicate decât la nivelul Asemanticului, întrucât aici 
intervine duplexul Eveniment-Fenomen, duplex care include 
reflectarea evenimentului într-un anumt Fenomen care poate 
întruni o succesiune evenimenţială întreagă şi pe care o poate 
reduce la un alt singur Eveniment dar cu caracteristici diferite. 
Acest factor devine total impropriu în cazul Atipologiilor de 
ordinul Opuşilor Atipologici  din Asemantic, Opuşi care 
folosesc total alte principii decât reflectarea din cazul 
Cunoaşterii. 



                                         

   34

 În cadrul Opuşilor Atipologici, nu putem vorbi de o 
reflectare a Evenimentelor la nivel de Fenomen pentru a-i 
imprima Fenomenului anumite caracteristici şi pe urmă pe 
acesta la rândul său unui nou Eveniment ca sumă a succesiunii 
evenimenţiale. De ce? 
 Fiindcă orice proces de reflectare implică într-un fel sau 
altul Oglindirea deci Cunoaşterea prin raportarea acestei 
tipologii la Semantic, Asemantic şi Periodic. 
 Dacă tipologia de Oglindire nu ar fi valabilă, atunci nu 
ar mai putea să se regăsească nici un Eveniment într-un 
Fenomen anume ci ar da alte şi alte structuralizări  care ar da 
peste cap întreg statutul evenimenţial de succesiune al Scopului 
dar şi al Lipselor din cadrul unei structuralizări. 
 Acest fapt ne conduce la concluzia formidabilă şi 
anume că la originea Totului dar în primul rând al primei Lipse 
Semantice stă tocmai ATIPOLOGIA! 
 Aceasta este aceea care determină Lipsa pentru ca 
Tipologia unei forme, în cazul de faţă Cunoaşterea să aibe loc. 
Fără Atipologie, cunoaşterea ar fi imposibilă la fel cum 
Atipologia ar fi imposibilă fără Cunoaştere. 
 De aici reiese faptul că Semanticul, Asemanticul şi 
Periodicul se datorează Atipologicului. Dar bine voi spune eu, 
Atipologicul survine abia în momentul Asemanticului, deci al 
Lipsei din Semantic şi nu înaintea acestuia, ceea ce înseamnă 
că Lipsa nu s-ar datora lui? 
 Nu este deloc astfel. Din punct de vedere al Cunoaşterii 
nouă ne este reflectat acest lucru astfel şi nu diferit, ca fiind 
înaintea Semanticului sau cel puţin fiind odată cu acesta. 
 Dacă facem o analiză bazată pe o structuralizare mai 
aprofundată şi mergem la ceea ce am scris adineaori vom vedea 
că Opuşii Atipologici, sunt cei prin care Cunoaşterea defineşte 
Infintul şi prin urmare Semanticul. 
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 Deci Atipologiile se aflau în Semantic devenind Lipsa 
acestuia abia atunci când a apărut cunoaşterea. 
 De fapt Lipsa Semanticului nu sunt aceste Atipologii 
sau Opuşi Atipologici cum ne este nouă dat să credem prin 
intermediul Cunoaşterii. 
 Lipsa Semanticului este tocmai singură: 
CUNOAŞTEREA! 
 Şi nimic altceva. Cunoaşterea este Asemanticul, care 
reflectă prin Oglinda Semanticului, Infintul acesteia deci Opuşii 
Atipologici care astfel se regăsesc şi la nivel Asemantic dar 
DOAR reflectaţi de către Cunoaştere ca fiind Opuşi Atipologici 
şi nicidecum ca fiind Semanticul în sine cum se regăsesc în 
Semantic. 
 Prin urmare Scopul Lipsei Semanticului este 
Cunoaşterea iar Semanticul este alcătuit din infinitatea de 
Opuşi Atipologici. 
 Astfel Semanticul este infinitatea de Opuşi Atipologici 
pentru Cunoaşterea care devine Opus Atipolgic pentru aceştia 
prin propria sa Lispă devenită Asemantic care va determina 
Periodicul,ca fiind o altă Lipsă a Cunoaşterii deci o altă 
Atipologie faţă de aceasta,fapt care înseamnă că orice 
Eveniment sau Fenomen este Atipologic faţă de Cunoaştere, 
deci caracteristicile lor nu sunt niciodată în concordanţă cu 
caracteristicile cunoaşterii. 
 Prin urmare Semanticul este infinitatea Tipologică faţă 
de Cunoaştere care devine Lipsa Atipologică ce determină un 
Periodic Atipologic faţă de ea dar Tipologic faţă de Semantic 
prin Eveniment şi Fenomen,ce aparţine Periodicului. Cu toate 
acestea primul Eveniment este structurat la nivelul 
Asemanticului ca Lipsă din Semantic. 
 Evenimentul şi Fenomenul nu sunt decât în cadrul 
Cunoaşterii.Ele nu se află sub nici o formă în Continuumul 
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Infinit, decât reliefate prin prisma Cunoaşterii. Evenimentul 
Primordial este tocmai Lipsa din Asemantic care prin 
succesiune evenimenţială determină Periodicul. 
 A fi Tipologic faţă de Semantic înseamnă a fi 
Atipologic faţă de Cunoaştere şi invers. 
 Aceste caracteristici implică Evenimentul şi Fenomenul 
ca fiind de fapt un Opus Atipologic al Cunoaşterii, chiar dacă 
are o parte din aceasta. 
 Acest principiu ne aminteşte faptul că orice defineşte 
Infinitul devine Atiplogic faţă de acesta cu toate că are Infinitul 
în sine, şi nu face altceva decât să determine o altă parte din 
Infinit. 
 Astfel cercul Infinit se închide mereu spre o nouă şi 
nouă deschidere. În concluzie Cunoaşterea este o Atipologie a 
Semanticului, prin Asemanticul luat ca Lipsă, dar privită numai 
din această perspectivă,întrucât Cunoaşterea poate să fie şi 
Element Primordial care are propriile sale caracteristici,iar 
acest Element Primordial va dezvolta în propria sa Matrice 
Semanticul, Asemanticul şi Periodicul, care va avea această 
dezvoltare. În acest paragraf mă refer la Fenomenul 
Cunoaşterii în sine sau la Cunoaşterea luată ca Fenomen, ce 
provine din Asemanticul luat ca Lipsă. Nu mă refer la 
Cunoaştere din punct de vedere al Elementului Primordial, 
desfăşurare despre care urmează să vorbesc în paginile 
viitoare. 
 Astfel orice Lipsă este o Atipologie faţă de Tipologia 
din care provine. Din punctul nostru de vedere cel care a 
provocat Atipologia este Cunoaşterea, deci Lipsa în sine este 
Cunoaştere, dar tot atât de bine poate să fie şi unul din 
infinitatea de Opuşi Atipolgici faţă de Tipologia Cunoaşterii, 
iar în acel caz în Semantic rămâne alături de infinitatea de 
Opuşi deveniţi Tipologici şi Cunoaşterea iar calitatea 
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Atipologică de Lipsă o va primi unul din foştii Opuşi 
Atipologici ai Cunoaşterii, Cunoaşterea devenind Tipologică 
alături de ceilalţi Opuşi Tipologici faţă de Semantic. 
 În acel caz Lipsa nu mai este Cunoaştere ci este definită 
ca fiind unul din infinitatea de Opuşi Tipologici sau Atipologici 
în funcţie de cine anume defineşte Lipsa. 
 Dacă Lipsa este definită de Cunoaştere toţi ceilalţi 
Opuşi sunt Atipologici faţă de aceasta care devine Asemantică 
iar dacă este definită de oricare alt Opus al Cunoaşterii, toţi 
ceilalţi Opuşi faţă de acela devin Atipologici. 
 Prin urmare Lipsa este determinată de diferenţa dintre 
Tipologie şi Atipologie respectiv dintre Semantic, Asemantic şi 
Periodic. 
 În acest caz în care Tipologia Semantică este definită ca 
fiind infinitatea de Opuşi printre care şi Cunoaşterea iar locul 
Lipsei este definită printr-un alt Opus decât Cunoaşterea atunci 
Asemanticul Atipologic va fi definit prin Opusul care-l 
reprezintă Lipsa în sine. 
 Acest Opus va fi cel care va contribui printr-o altă Lipsă 
din sine la determinarea Periodicului, respectiv a duplexului 
Eveniment-Fenomen, cu întreaga gamă de succesiune 
evenimenţială şi transformare a acesteia printr-un singur 
Fenomen într-un nou Eveniment. 
 Această succesiune evenimenţială în cazul în care nu 
este o Lipsă din Cunoaştere mai poate ea să fie determinată ca 
un Eveniment anume? 
 Trebuie neapărat ca un Eveniment anume să fie şi 
Cunoscut pentru a evolua ca atare într-o succesiune 
evenimenţială pentru a defini un Fenomen sau Nu? 
 Întrebarea nu este atât de simplă precum pare, întrucât 
dacă comparăm infinitatea de Evenimente şi Fenomene care se 
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succed în natură fără a avea conştiinţă de sine ne face să ne 
întrebăm dacă este posibil. 
 Din multitudinea de exemple am putea lua o cascadă 
care curge.Numărul şi succesiunea valurilor învolburate nu sunt 
conştiente de acest aspect şi totuşi se produce. 
 Chiar dacă se produce şi nu sunt conştiente de aspectul 
în sine, cel care le conştientizează (Omul) le determină prin 
propria sa experienţă, prin Cunoaştere, din punct de vedere 
fenomenologic atât valoarea cât şi însemnaătatea lor iniţială pe 
o anumită scală axiologică comparativă cu alte fenomene 
asemănătoare. 
 Cum Cunoaşterea nu este legată nici de creier (partea 
materială fiind inexistentă din toate punctele de vedere în 
Coaxialism) şi nici prin logică, aceasta nefiind decât un simplu 
instrument, înseamnă că, cascada cu valurile sale învolburate 
care se succed ameninţător către stânci există ideatic doar ca 
baza unui Fenomen al Cunoaşterii cu toate că Evenimentul în 
sine cât şi Fenomenul dar mai ales elementele participante la 
acesta nu sunt Conştiente de producerea lui. 
 Este un lucru tulburător pe care va trebui în cele din 
urmă să-l atribuim Tipologiei Cunoaşterii ca fiind Tipologie 
Asemantică faţă de Atipologiile Semantice în care se oglindeşte 
Asemanticul. 
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CAPITOLUL III 
 

INFINIT ŞI CUNOAŞTERE 
 
 
 
 Tot ce este de partea Cunoaşterii devine Tipologie a sa 
fiind considerată o Lipsă din Asemantic iar toate elementele 
Asemanticului devin Atipologii, fiind inverse cunoaşterii. 
 Repet, nu sunt Atipologii şi în momentul în care se 
reflectă un alt element în Semantic iar Cunoaşterea se află în 
Semantic, atunci toate celelalte devin Tipologii iar celălalt 
Atipologie. În concluzie depinde din ce punct de vedere privim. 
 Atunci când Cunoaşterea se află în tabără opusă va 
deveni automat o Atipologie în cazul că vom numi cealaltă 
tabără Tipologie sau Tipologie în cazul că vom numi cealaltă 
tabără Atipologie. Atipologia şi Tipologia nu sunt asemenea cu 
Semanticul şi Asemanticul, în sensul că tot ce aparţine 
Asemanticului trebuie să fie Atipologie neapărat şi invers. 
 Acest fapt se datorează şi posibilităţii ca alături de 
Cunoaştere în Asemantic să fie şi alte forme care sunt Opuşi ai 
Cunoaşterii dar fiind în Asemantic (în cazul în care 
Cunoaşterea se află în Asemantic) sunt de aceeaşi Tipologie cu 
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Cunoaşterea chiar dacă sunt opuşi. Astfel că opuşii pot fi atât 
Opuşi Tipologici cât şi Opuşi Atipologici. 
 Despre cei Atipologici am mai vorbit până acum, fiind 
caracterizaţi prin Tipologii diferite faţă de un Opus Tipologic 
dar despre cei Tipologici încă nu am făcut o definiţie. Opuşii 
Tipologici sunt cei care au caracteristici asemănătoare dar 
Forme diferite. 
 Prin Formă diferită se înţelege o altă Formă decât 
Cunoaşterea în cazul de faţă. Ce anume pot avea caracteristici 
diferite şi Forme diferite în cazul Opuşilor Tipologici? 
 Dacă luăm drept reper Cunoaşterea vom observa că 
aceşti Opuşi pot fi cu totul altceva decât Cunoaştere, prin 
urmare nu vor avea drept Scop cunoaşterea unui subiect anume 
chiar dacă vor defini din punct de vedere Tipologic  reflectarea 
în Oglindă ca fiind un Scop pentru a defini o nouă Formă opusă 
întrutotul Cunoaşterii.  
 O altă întrebare care se cere pusă este faptul, dacă 
atunci când Cunoaşterea se află în Asemantic ea este singură 
acolo sau însoţită mereu de Opuşii Tipologici ai săi precum 
atunci când se află în Asemantic trebuie să fie însoţită tot de 
Opuşii săi Tipologici iar cei din Asemantic devenind 
Atipologici? 
  Când anume se află Cunoaşterea în Asemantic şi când 
nu?  
 Când sunt Opuşii Tipologici faţă de cei Atipologici şi 
când sunt Atipologici faţă de cei Tipologici? 
 În primul rând Cunoaşterea nu are cum să fie singurul 
Opus care se află în Semantic sau Asemantic precum nici 
ceilalţi nu sunt singuri atât în Asemantic cât şi în Semantic. 
Odată ce Opuşii Tipologici şi cei Atipologici sunt de un număr 
Infinit, înseamnă că atât cei Tipologici cât şi cei Atipologici 
sunt Infiniţi ca număr, dar atenţie, eu folosesc termenul de 
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număr  cu toate că la acest nivel încă nu au apărut numerele, iar 
termenul de infinitate nu semnifică numere ci tocmai Tipologii 
şi Atipologii. 
 Astfel Tipologiile şi Atipologiile sunt stabilopozii 
Infinitului, fiind ambele o Infinitate, într-un cuvânt fără de 
sfârşit. În acest caz Semanticul devine Oglindă doar referitor la 
Cunoaştere şi numai la aceasta fără să devină astfel şi pentru 
vreun alt Opus Tipologic sau Atipologic. 
 Întrucât Infinitul se menţine cu picioarele pe cei doi 
termeni şi anume pe Tipologie şi pe Atipologie, acest fapt 
înseamnă că sub umbrela Infinitului ceea ce este Asemantic va 
fi o Lipsă din Semantic, iar această Lipsă din Semantic va 
determina Periodicul, sau caracteristica fără de sfârşit a 
infinitului, care este principala sa Tipologie. 
 Odată ce Periodicul devine principala Tipologie a 
Infinitului, în care nu se va putea regăsi niciodată nici o altă 
Formă din Infinitatea de Forme, rezultă că atât Cunoaşterea cât 
şi ceilalţi Opuşi atât Tipologici cât şi Atipologici infiniţi nu se 
vor putea afla niciodată în Periodic. 
 Odată ce am stabilit acest deziderat urmează să 
aflăm când anume unul dintre Opuşii Tipologici sau 
Atipologici pot deveni Semantici sau Asemantici ce anume îi 
determină să se afle într-o anumită astfel de stare şi în 
funcţie de ce? 
 Adineaori am afirmat că Periodicul reprezintă 
Tipologia personală a Infinitului, dar să nu uităm că şi 
Infinitul ne apare astfel datorită cunoaşterii, fiindcă dacă 
am folosi un alt Opus al ei cu siguranţă că nici Periodicul, 
Semanticul, Asemanticul sau Infinitul nu ar exista. 
 Dar fiindcă suntem fiinţe umane nu putem observa 
acest lucru decât pe baza Cunoaşterii şi prin urmare vom 
folosi absolut orice aplicaţie doar în funcţie de aceasta. 
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 Astfel Periodicul ca fiind unica Tipologie a 
Infinitului, va determina atât reflecatrea sa în toate celelalte 
Tipologii sau Atipologii ale Opuşilor. 
 Cum Periodicul nu este niciodată stabil ci Periodic el 
îşi va schimba mereu calitatea sa faţă de Opuşii Tipologici 
şi Atipologici. 
 Schimbându-şi această calitate, odată se va 
„reflecta” în anumiţi Opuşi astfel încât îi va determina ca 
aparţinând Semanticului şi altădată Asemanticului. 
  Acesta este modul de „funcţionare”al Infinitului 
doar prin intermediul Elementelor Cunoaşterii care la 
rândul său este unul din Infinitatea de Elemente 
Primordiale. 
 De ce anume am pus în ghilimele cele două cuvinte şi 
anume „reflecta” şi „funcţionare” pentru că sunt doi termeni 
figurativi în sensul în care noi nu putem vedea prin intermediul 
Cunoaşterii o altă modalitate mai concisă de a reprezenta ceva 
care se reflectă în altceva dar care în realitate nu foloseşte 
reflecaterea fiindcă aceasta se află doar în apanajul 
Cunoaşterii,nu şi în cel al infinităţii de Opuşi Tipologici şi 
Atipologici faţă de aceasta,de aceea l-am folosit ca termen 
figrativ şi l-am pus în ghilimele,la fel cum am făcut şi cu 
celălalt termen şi anume „funcţionarea”,deoarece nici acesta nu 
se poate afla în acel loc întrucât în realitate infinitul nu 
„funcţionează”,el este etern acolo. 
 Chiar şi cuvântul „este” în acel moment devine 
impropriu întrucât Existenţa apare ca o determinantă la un alt 
nivel mult distanţat de cel la care ne aflăm noi acum. 
 Fiindcă lucrurile nu se opresc aici trebuie să revin la 
exemplul de adineaori cu cascada. 
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 Aceasta nu este conştientă că curge şi că face provoacă 
valuri care se lovesc de stânci.Omul este Conştient de acest 
aspect.Atunci ce este cascada în sine de fapt. 
 Am conchis că este Cunoaştere şi că face parte din 
arsenalul acesteia.Atunci cum poate fi Cunoaştere,care nu are 
nici o legătură cu mintea omului dar este conştientizată de către 
aceasta? 
 În celelalte cărţi ale mele am explicat cât se poate de 
concis Fenomenul Conştientizare-Cunoaştere via un Element-
Domeniu. 
 Toate acestea se petrec sub aspectul Cunoaşterii, 
cascada nefiind altceva decât o Conştientizare transmisă ca 
fiind cunoaştere unei alte Amprente, care nu este Om, dar al 
cărui conţinut este receptat de către Om ca fiind o cascadă 
înspumată, etc., odată ce Omul îşi trimite această 
Conştientizare ce va fi receptată de Oglinda sa care este planeta 
sau lumea în care se află. Se vede cât de diferit poate fi 
procesul de Cunoaştere. Revenind la Lipsă, Asemanticul va fi 
întotdeauna o Lipsă, o Atipologie a Semanticului, iar 
elementele Semanticului vor deveni Atipologice abia în 
momentul în care vor deveni parte a Lipsei. 
 În ceea ce priveşte Periodicul, acesta este o Atipologie a 
Asemanticului care este la rândul său o Atipologie a 
Semanticului, prin urmare Periodicul este doar pe jumătate 
Atipologie faţă de Semantic şi total faţă de Asemantic. 
 Acest lucru îi dă şi caracterul de Periodic. 
 Prin exemplul de adineaori am explicat că Evenimentul 
nu se produce numai conştient pentru a defini Cunoaşterea ci 
elementele sale (ale Cunoaşterii) se pot produce şi inconştient 
sau cu reprezentări dintre cele mai diverse în funcţie de 
receptor. În cazul de faţă fiind Omul. 
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 Orice Eveniment-Fenomen al Periodicului se produce 
Atipologic doar pe jumătate faţă de Semantic şi total faţă de 
Asemantic acest lucru ne arată că atunci când Cunoaşterea 
devine Lipsa, cum este şi în cazul lumii Omului sau planetei 
noastre, orice Eveniment-Fenomen devine automat Atipologic 
faţă de cunoaşterea în sine, care pentru a fi Cunoscut ar trebui 
mai înainte de toate ca în locul Asemanticului caracterizat prin 
Lipsă să nu se mai afle tocmai Cunoaşterea ci un alt Opus din 
infinitatea de Opuşi ai Inifnitului. 
 Atunci Evenimentele-Fenomen ar putea fi Cunoscute 
întrucât Periodicul nu ar mai deveni total Atipologic faţă de 
Cunoaştere. 
 Această Atipologie constă şi se rezumă ca şi în cazul 
exemplului de adineaori. Dacă nu ar fi raportat la lumea noastră 
Cunoaşterea ca Asemantic atunci nu ar mai avea loc 
Fenomenul Conştientizare-Cunoaştere şi am Cunoaşte implicit 
Infinitul cu toată gama sa de elemente. 
 Dar odată ce Cunoaşterea în sine devine Asemantică şi 
Atipologică faţă de Infinit, Periodicul devine şi el la rândul său 
Lipsă şi Atipolgic faţă de Cunoaştere, iar Evenimentul-
Fenomen nu mai poate fi reliefat sub nici o formă drept 
Cunoaştere ci Lipsă a acesteia.  
 De aici întreaga pleiadă de lumi Iluzorii unde primează 
Iluzia Vieţii iar succesiunile evenimenţiale sunt încastrate în 
cadre dimensionale de tipul spaţio-temporar ale lumii nostre, 
cadre care înceţoşează şi mai mult priveliştea şi aşa 
distorsionată a ceea ce ar trebui Cunoscut. 
 Tot ceea ce se desfăşoară şi în cadrul lumii noastre este 
total necunoscut nouă fiindcă succesiunile evenimenţiale nu 
aparţin Cunoaşterii ci altor elemente opuse Atipologic acesteia. 
 Procesul de Conştientizare este o Atipologie faţă de 
Cunoaştere care se reflectă distorsionat într-un element cu rol 
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de Oglindă tocmai datorită că Oglinda reprezintă Tipologia în 
sine a Semanticului, iar Cunoaşterea Atipologia reprezentată 
prin Lipsă a Asemanticului, iar procesul de Oglindire este 
inversat şi distorsionat.  
 Niciodată Atipologicul (Asemanticul) nu se va putea 
Oglindi în Tipologic (Semantic) fără ca rezultatul acestor 
oglindiri să nu fie redat invers. 
 Cu toate acestea dacă mai punem la socoteală şi 
Periodicul rezultatul devine de-a dreptul catastrofal. 
 Vorbeam în paginile de dinainte despre faptul, datorat 
cazului în care Lipsa (Asemanticul)  nu mai este definită de 
Cunoaştere oare sistemul iniţiat până acum ar fi acelaşi de tip 
Semantic (Tipologic), Asemantic (Atipologic), Periodic 
(Eveniment - Fenomen). Răspunsul meu a fost da! 
 Doar că în această situaţie ar fi totuşi unele schimbări 
datorate Periodicului care fiind format din Eveniment-Fenomen 
la un moment în cazul când Cunoaşterea ar deveni Tipologică 
în Semantic deci membru cu drept „de veto „ al Oglinzii 
Semantice a  Infinitului, Fenomenele ar deveni imediat 
cunoscute alături de Evenimente şi de succesiunile 
evenimenţiale care le definesc. 
 Odată devenind Cunoscute, ar dispare automat diferenţa 
procesului Conştientizare-Cunoaştere via un Element Oglindă, 
şi odată cu aceasta şi calitatea de reflectare într-o anumită 
Oglindă. Dispărând Oglinda ar dispare implicit şi Oglinda 
Semantică a Infinitului, deci Semanticul este Oglindă doar 
atunci când Lipsa sa este cunoaştere şi niciodată altfel. 
Dispărând Oglinda ar dispare structura Periodicului de 
Eveniment-Fenomen sau nu? 
 După cum am afirmat Evenimentele şi Fenomenele se 
pot produce şi independente de actul Cunoaşterii de către Om , 
vezi exemplul cu cascada, dar cu toate acestea şi ele sunt în 
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cele din urmă elemente ale Cunoaşterii prin Conştientizarea 
care le produce, făcând parte  ca elemente ale Conştientizării. 
 Odată ce sunt astfel de elemente este de prisos să 
afirmăm dacă Periodicul s-ar schimba structural sau nu. 
Bineînţeles că da! În acel caz ar dispare duplexul Eveniment-
Fenomen fiind înlocuit de cu totul alte structuri, dar atenţie! 
 Chiar dacă toate acestea ar dispare şi ar fi înlocuite de 
alte structuri odată cu trecerea Cunoaşterii din nivel Asemantic 
(Lipsă) într-unul Semantic, toate cele trei nivele de bază ar 
rămâne neschimbate ca sistem doar structural ar interveni 
schimbări totale. 
 Prin aceasta vreau să afirm că şi Semanticul şi 
Asemanticul cât şi Periodicul ar rămâne la fel doar structurile 
lor s-ar schimba. 
 Mai mult decât atât Asemanticul ar fi o Lipsă din 
Semantic, precum Periodicul din Asemantic. 
 Astfel privit din punct de vedere al Cunoaşterii Infinitul 
ne apare sub masca de tipul Eveniment-Fenomen, respectiv de 
succesiune evenimenţială. 
 Este mai mult decât probabil că şi dimensiunea 
temporară să fie tot o reflecrae a lumii noastre în Oglinda 
Semantică a Infinitului, şi spun aceasta, întrucât, lumea noastră, 
vrem nu vrem, nu este o lume distinctă de cunoaştere ci mai 
degrabă o lume a Cunoaşterii. 
 Chiar dacă am dat exemplul cu cascada, valurile cu 
siguranţă nu ştiu că ele cad în prăpastie şi formează cascada, 
dar noi ştim.Vom spune că şi valurile aparţin lumii noastre. 
 Cu siguranţă voi răspunde eu, dar, doar în momentul în 
care noi, fiinţele umane ştim acest lucru cu ajutorul 
Cunoaşterii. 
 Dacă noi, fiinţele umane nu am avea habar de acele 
valuri care se sparg de stânci formând o cascadă, cu siguranţă 
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că am spune că ele nu există şi prin urmare că nu aparţin acestei 
lumi a noastre. 
 În consecinţă, lumea noastră este o lume a cunoaşterii 
care se întinde până acolo unde o putem Cunoaşte pe baza 
simţurilor noastre. 
 Oare ceea ce noi nu Cunoaştem dar s-ar putea să aflăm 
că şi ceea ce nu Cunoaştem se află tot în această lume mai 
aparţine acestei lumi? Nu! 
 O spun cât se poate de hotărât. 
 Tot ceea ce aparţine acestei lumi trebuie să fie Cunoscut 
fiindcă lumea în sine este o lume a Cunoaşterii. 
 Dacă ceva nu este Cunoscut şi va urma să fie Cunoscut, 
va aparţine acestei lumi abia în momentul în care va deveni 
Cunoscut. 
 Într-o altă ipostază, poate că şi în aceste momente, (mai 
mult ca sigur) suntem înconjuraţi de tot felul de succesiuni 
evenimenţiale care nu pot fi Cunoscute ale altor şi altor 
fenomene care determină lucruri sau alte înfăţişări raportate la 
cunoaştere. 
 Acest fapt nu înseamnă că toate acestea aparţin şi lumii 
noastre chiar dacă prin prezenţa lor acestea se implică în mersul 
bun sau rău al acestei lumi. 
 Aici nu mă refer neapărat la Îngeri sau personaje 
supranaturale, ci din punct de vedere filosofic vreau să fac o 
paranteză şi la acest aspect care poate foarte bine (şi este) să 
participe la anumite succesiuni evenimenţiale ce determină la 
rândul lor Fenomene. 
 Chiar şi aşa , este de ajuns să vorbim despre succesiune 
evenimenţială sau fenomen fiindcă atunci implicăm neapărat 
Periodicul, odată cu acesta Lipsa din Semantic, deci 
Asemanticul şi bineînţeles Semanticul, respectiv Oglinda 
Semantică a Infinitului şi prin urmare cunoaşterea. 
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 Oricât de mult am vrea să facem o distincţie între 
Cunoaştere şi lumea nostră aceasta este imposibilă fiindcă 
lumea nosatră este o lume a cunoaşterii. 
 Într-o altă ordine de idei o altă întrebare care se cere 
neapărat pusă în acest moment este relaţia dintre Cunoaştere şi 
Logică. 
 Am mai spus-o şi în alte cărţi de ale mele şi o repet şi în 
aceasta: -Logica nu are nimic de-a face cu Cunoaşterea. 
 Logica nu este nimic altceva decât un joc al Întâmplării, 
iar tot ceea ce ne apare nouă Întâmplător se datorează Iluziei 
Vieţii, întrucât Unicul Întâmplător este Factorul Nostru Creator 
alături de ceilalţi Factori Creatori din infinitatea de Factori 
Creatori şi Unic Întâmplători. Prin urmare Logica nu există 
decât ca un simplu joc al Iluziei Vieţii. 
 Nu se poate da Logicii noţiunea de Întâmplătoare 
fiindcă ar deveni Factor Creator. Dacă prin absurd am denumi 
Factorul Creator ca fiind logică atunci nu ar mai fi Iluzia Vieţii 
şi ar dispare cu desăvârşire Logica din aceasta dar şi mai mult 
ar dispare Coeficienţii Logici din cadrul procesului de 
Cunoaştere fiindcă aceştia nu ar mai fi structuralizaţi în cadrul 
unui nivel al Cunoaşterii. 
 În Coaxialismul am vorbit pe larg asupra elementelor 
Cunoaşterii Deschise care provin din Starea de fapt a matricei 
Noastre şi a elementelor cunoaşterii Închise care provin de la 
Factorul Nostru Creator. Factorul Nostru Creator alături de 
infinitatea de factori Creatori sunt unicii Întâmplători şi de 
aceea sunt unicii care se pot clasa în determinarea unor acţiuni 
de tipologie Logică, determinând şi influenţând elementele 
Cunoaşterii prin elementele Cunoaşterii Închise în cazul 
Factorului Nostru Creator, la care se adaugă şi elementele 
Cunoaşterii Deschise ale Matricii Noastre. 
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 Acest lucru ne arată că unica Logică care poate să fie 
structuralizată ca atare este aceea care se desfăşoară în 
perimetrul definitivat de Factorul Creator în Cunoaştere, prin 
apariţia Nivelelor de cunoaştere sau de Conştientizare cum le-
am denumit în alte cărţi, iar unul dintre acestea deţine în 
compoziţia sa infinitatea de Coeficienţi Logici, iar la 
Coeficientul Logic 2, bine-rău, frumos-urât se află reflectată şi 
lumea noastră. 
 Prin urmare noi cu toate că tăim propria noastră Iluzie a 
Vieţii, practic propriul nostru vis el poate fi structuralizat, 
iluzoriu cei drept pe anumite repere logice date de Coeficientul 
Logic 2. Atenţie! 
 Cunoaşterea Generalizată, Tipologică sau Atipologică, 
în funcţie de un anumit reper, Semantică sau Asemantică, 
Deshisă sau Închisă nu are nimic de-a face cu Logica, decât în 
măsura structuralizării Întâmplătoare a unor elemente de ale 
sale pe anumite paliere care pot fi tratate Logic! De ce? 
 Fiindcă Logica nu poate funcţiona sub nici o formă fără 
de Factorul Întâmplător. 
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CAPITOLUL IV 
 
 

REGULA CELOR TREI ANALOGII 
 

 
 
 
 
 Logica trebuie să fie mai înainte de toate: Întâmplătoare 
şi nu Destinată, fiindcă dacă este Destinată orice aranjamente se 
pot face în funcţie de destinaţie şi nu de Întâmplare, astfel fiind 
posibil absolut orice enunţ, fie el Logic sau nu. 
 Elementele cunoaşterii nu sunt Întâmplătoare, ele fiind 
definitive dar mai ales definitivate de către Oglinda Semantică 
a Infinitului, ceea ce le dă imediat aspectul de Destinaţie opus 
total Întâmplării. 
 Acest fapt îndepărtează Logica total faţă de Cunoaştere. 
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 Chiar şi structuralizările Tipologice sau Atipologice ale 
Semanticului sau Asemanticului, prin Periodic nu pot 
determina structuri Logice fiindcă nu se supun factorului 
Întâmplării decât celui Destinatoriu. În acest context ce anume 
a determinat apariţia Întâmplării şi cu aceasta a Coeficienţilor 
Logici prin intermediul cărora se percepe Fenomenul 
Cunoaşterii? 
 În primul rând va trebui să mergem pe scala „Creaţiei” 
şi anume la „EUL” Factorului Primordial, al Dumnezeului 
Primordial. Acest „EU” a spus atât Instinctul care l-a 
determinat cât şi Adevărul Absolut al acestuia. A Denunţat! 
 Denunţarea nu mai este Destinaţie ci Predestinaţia 
Întâmplării care s-a reliefat odată cu apariţia atemporală cei 
drept a Infinităţii Factorilor Creatori. 
 De ce este Denunţarea , Predestinaţie şi nu Destinaţie, 
ce anume a schimbat acest aspect de viziune asupra elementelor 
Cunoaşterii care după cum am mai spus în Moarte, Neant, 
Aneant, Viaţă şi Bilderberg Group, aparţin Limbajului Pur 
Universal? 
 Ce anume a determinat acest aspect ca Cunoaşterea să 
fie filtrată de o anumită Logică în cadrul unui Nivel al său 
definit de lumile Factorului Nostru Creator? 
 Am ajuns la Denunţare. Denunţul în sine implică 
Conştientizare. Un element conştientizator s-a reflectat în 
Oglinda Cunoaşterii devenind „EUL” Factorului Primordial. 
Acest element Conştientizator Nu este un Element al 
Cunoaşterii! 
 Elementele Conştientizatoare devin Elemente ale 
Cunoaşterii abia în momentul când sunt reflectate de către 
Oglinda cunoaşterii şi odată cu această reflectare fiecărui 
Element Conştientizator îi revine un Element al Cunoaşterii în 
funcţie de ceea ce înseamnă el. 
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 Elementul Conştientizator NU este element al 
Cunoaşterii, dar odată reflectat în Oglinda cunoaşterii primeşte 
unul din Elementele Cunoaşterii care devine compatibil cu 
Elementul Conştientizator şi prin această compatibilitate se 
poate la alt nivel mult mai „jos” (nu există sus sau jos, folosesc 
figurativ) crea o Analogie de compatibilităţi ceea ce duce la 
structuralizări de tipul Logicii, şi astfel s-au format Coeficienţii 
Logici. 
 Revenind la Destinaţia pe care a avut-o primul Element 
Conştientizator care a fost „EUL” Factorului Nostru Creator, 
odată reflectat în Oglinda Cunoaşterii, şi dacă ne amintim de 
faptul că Instinctul şi Adevărul Absolut au determinat această 
Destinaţie (vezi Coaxialismul), acest fapt ne duce la sursa 
Destinaţiei şi anume la Matricea Noastră. Ce anume a 
determinat această sursă care este Matricea Noastră? 
 Ce anume a determinat infinitatea de Matrici printre 
care şi Matricea Noastră dacă nu tot analogia Tipologică-
Atipologică-Semantică-Asemantică a Periodicului, dintre 
elementele care aparţin Cunoaşterii. Ce anume a determinat 
aceste Elemente ale Cunoaşterii? 
 Periodicul voi răspunde. El este cel implicat în 
determinarea a noi şi noi Elemente ale Cunoaşterii prin Infinitul 
din care face parte având drept motor: Lipsa! 
 Acest fapt ne duce la concluzia că Analogia dintre 
Elementele Cunoaşterii datorată Periodicului au determinat 
Matricile care sunt tot Elemente ale Cunoaşterii, iar mai mult 
decât atât totalitatea infinită a Matricilor este egală cu 
totalitatea infinită a elementelor Cunoaşterii şi în consecinţă 
fiecare Element al Cunoaşterii prin Atipologia Periodică a 
Analogiei devine o Matrice.  
 De ce Atipologie Periodică şi nu Tipologie Semantică 
sau Atiplogie  Asemantică? 
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 Deoarece calitatea de ANALOGIE este dată doar de 
către Periodic care este la rândul său o Lipsă din Semantic şi 
Asemantic.  
 Astfel toate Elementele-Cunoaşterii sunt Atipologic 
Analoge. 
 Prin Analogie se înţelege 
asemănările,complementarităţile,neasemănările care la nivel de 
grup devin tocmai asemănări,fiindcă neasemănările unor 
elemente dacă sunt similare şi altor elemente acestea sunt 
asemănări dar şi legăturile de orice alt fel, Tipologice şi 
Atipologice dintre Elementele Cunoaşterii la toate nivelele: 
Semantic, Asemantic şi Periodic. 
 Prin urmare fiecare Element al Cunoaşterii fiind o 
Matrice, Matricea noastră are Tipologia sa de a determina 
denunţul prin Instinct datorită calităţilor sale Analoge. 
 Ce înseamnă acest lucru? 
 Faptul că Denunţul este un rezultat al ceea ce înseamnă 
Matricea Noastră asociat prin Analogie cu Instinctul şi 
Adevărul Absolut, care sunt alte două Elemente ale cunoaşterii 
diferite de cel al Matricei Noastre dar care au fost reflectate de 
aceasta pe baze Analogice. 
 Structuralizarea Denunţului Primordial a dus în cele din 
urmă la Factorii Creatori şi Unic Întâmplători şi implicit la 
apariţia Întâmplării. 
 Cum Elementele cunoaşterii sunt infinite şi Întâmplarea 
este tot un Element al Cunoaşterii la rândul ei doar că în faza sa 
„amorfă” de Element al Cunoaşterii, nu determină înţelesul de 
Întâmplare, opus total predestinării, pe care noi îl Cunoaştem. 
 În acea fază poate determina orice alt înţeles. Cum s-a 
ajuns ca tocmai aici să determine acest înţeles şi tocmai la 
Factorii Creatori? 
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 Tot datorită Tipologiilor Analoge ale elementelor 
Cunoaşteriii, şi anume, odată format de către  Matricea Noastră, 
”EUL” Factorului Primordial sau al Dumnezeului Primordial, a 
intervenit aceeaşi Tipologie Analogă la nivelul Factorilor 
Creatori. Cum? 
 ”EUL” Factorului Primordial este un Element al 
Cunoaşterii care dacă nu ar fi intrat în Analogie cu matricea 
Noastră nu ar fi devenit acest „EU”! 
 Acest fapt înseamnă că nu numai odată cu Analogia 
Elementului Cunoaşterii al Matricii Noastre se afla „EUL” 
denunţător ca Element al Cunoaşterii de sine ci şi înainte de 
aceasta fiind unul din infinitatea de Elemente ale Cunoaşterii. 
Dacă nu ar fi fost Analogia Atipologică a periodicului nu s-ar fi 
putut realiza asemănări şi „reflectări” prin Periodic între 
Elementele Cunoaşterii. Am pus în ghilimele „reflectări” 
fiindcă-l folosesc figurativ şi nu la modul propriu. 
 Deci, până şi „EUL” Dumnezeului Primordial al 
Matricei Noastre „exista” ca „EU” deci ca simplu Element al 
Cunoaşterii înainte de a fi Denunţat prin Analogie de către 
Periodicul care este responsabil cu aceste calităţi printre care şi 
Analogia. 
 Într-un cuvânt Toate câte sunt dar mai ales Toate 
câte nu sunt, absolut şi inclusiv Totul se aflau înainte de a 
FI ! 
 Această maximă este una dintre cele mai importante ale 
Coaxialismului. Atunci ce anume a determinat ca Toate acestea 
să fie şi de ce? 
 Mai mult decât atât ce sunt de fapt Elementele 
Cunoaşterii în sinea lor? 
 Mai reprezintă ele exact ceea ce reprezintă filtrate prin 
prisma iluziei Vieţii de către fiinţa umană? 
 La ultima întrebare răspunsul este scurt: NU! 
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 Omul vede într-un fel realitatea prin prisma Iluziei 
Vieţii. 
 Cu toate acestea cum am mai spus anterior nici măcar 
nu putem crea aplicaţii coaxiologice asupra altor sisteme 
diferite de Semantic-Asemantic şi Periodic fiindcă noi nu 
putem folosi decât Cunoaşterea. 
 Am mai spus de altfel că dacă nu am filtra Totul prin 
Cunoaştere nici acestea nu ar mai fi implicate în aplicaţie locul 
lor fiind luate de alte şi alte sisteme posibile. 
 Revenind la întrebarea de adineaori şi anume ce anume 
sunt Elementele cunoaşterii în sinea lor va trebui mai înainte de 
toate să ştim ce nu sunt. 
 În primul rând acestea nu se pot asocia decât prin 
intermediul Semanticului, Asemanticului şi Periodicului. 
 Periodicul este cel care realizează structuralizări 
Analoge între Elementele Cunoaşterii şi niciodată Semanticul, 
ce ţine loc de Oglindă în care se reflectă Asemanticul. 
 Toate aceste Elemente ale Cunoaşterii se vor supune 
Fenomenului devenit Eveniment şi implicit succesiunii 
evenimenţiale ale Periodicului, fără a putea să se sustragă de la 
acestea atât timp cât filtrarea lor se face prin intermediul 
Cunoaşterii care în definitiv şi la urma urmei este tot un astfel 
de Element al Cunoaşterii ca şi toate celelalte Elemente ale 
Cunoaşterii. 
 Astfel nici un Element nu va putea avea propriul său 
sistem structural decât pe acela prin care este filtrat drept reper 
având şi acesta la rândul lui propriul său reper: Cunoaşterea în 
cazul de faţă. 
 Acest lucru înseamnă că „ceva” filtrează o infinitate de 
Elemente Primordiale, cum putem să le denumim iar acestea 
primesc la rândul lor anumite însemnări, cum ar fi însemnătatea 
de a deveni o ANUMITĂ Matrice, un anumit „EU” al unui 
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anumit factor primordial din Universurile dezvoltate de o 
anumită Matrice, etc. 
 Acel „ceva” care filtrează aceste Elemente Primordiale 
deocamdată, ele devenind Elemente ale cunoaşterii abia după 
ce sunt filtrate de câtre Cunoaştere prin intermediul acesteia, 
acel „ceva” fiind prin intermediul Cunoaşterii, Periodicul, 
succesiunea evenimenţială, Eveniment-Fenomen. Ce anume a 
determinat aceasta din punct de vedere al Cunoaşterii? 
 Aici intervine un drum sinuos, întrucât Semanticul 
apare ca rol de Oglindă a Asemanticului ce va determina 
Periodicul, care prin duplexul Evenimen-Fenomen va putea 
filtra Analogic toate celelalte Elemente Primordiale devenite 
Elemente ale Cunoaşterii odată filtrate prin intermediul 
Cunoaşterii. 
 Am putea spune că Analogia este acel „ceva” care 
intervine în transformarea acestor Elemente primordiale în 
Elemente ale cunoaşterii. Din punct de vedere al Cunoaşterii, şi 
de la nivelul Periodicului, da!  
 Analogia poate avea cu succes această sarcină, dar 
gândind şi mai structuralist ce anume a determinat Analogia, 
dar toate celelalte care o determină, chiar dacă cuvântul 
determină în sine nu poate fi folosit decât la modul figurativ, 
întrucât Toate sunt determinate încă înainte cu mult de a fi. 
Atunci? 
 Analogia este un rezultat datorat Evenimentului-
Fenomen al Periodicului. 
 Înseamnă că orice asemănare sau legătură dintre două 
Elemente ale Cunoaşterii este un Eveniment în sine care 
determină în urma succesiunii sale evenimenţiale un anumit 
Fenomen. 
 Astfel Analogia este aceea care va determina 
DENUNŢURILE PREDESTINAŢIEI, cu privire la alte şi alte 
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succesiuni evenimenţiale care se vor definitiva pornind de la 
matricea Noastră la „EUL” Factorului Primordial, la Factorii 
Creatori printre care factorul Nostru Creator (Dumnezeul 
Nostru) cu dezvoltarea Cunoaşterii sale Închise, implicit cu 
aceasta a Persoanei, Personalizărilor care fiecare primesc o 
Noţiune, iar una dintre Noţiunile Personalizărilor Persoanei 
fiind şi Existenţa noastră, în care se află o infinitate de lumi 
structurate la diferite nivele ale cunoaşterii printre care şi lumea 
noastră la Nivelul Logic al Cunoaşterii, respectiv al 
Coeficientului Logic 2. 
 Unde începe Logica se află şi Iluzia întrucât Logica în 
sine nu există, ea fiind o premiză a Iluziei.  
 Nici un Element al Cunoaşterii nu se structuralizează 
după vreun model logic sau altul ci după modelul Denunţului 
Analogic al Predestinaţiei, model care precede şi implică 
Predestinaţia pe care o va transforma în Destinaţie dar numai cu 
un Scop anume, acela de a se reprezenta Infinitatea Cunoaşterii 
într-o Infinitate de Forme în noi şi noi aspecte posibile. 
 Astfel se formează Totul pornind de la Matricea Noastră 
la toate cele câte sunt dar mai ales câte nu sunt, dar care erau cu 
mult înainte de a  fi! 
 Am repetat acastă maximă a mea pentru a reveni mai 
uşor la nivelul structuralist de bază şi anume la Elementele 
Primordiale, adică infinitatea de Elemente care vor deveni 
Elemente ale cunoaşterii odată ce vor fi filtrate de către aceasta. 
 Ce a determinat acel „ceva” ca Elementele Primordiale 
să primescă funcţia lor principală şi anume Analogia care să 
preceadă Denunţul, ce va preceda la rândul său Predestinaţia şi 
Destinaţia? 
 Deocamdată ştim bine cum se formează Analogia 
văzută prin filtrul Cunoaşterii şi care sunt precedesoarele ei. 
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 Dar înainte de a fi formată din punct de vedere al 
Cunoaşterii ce anume a dat acel impuls infinităţii de Elemente 
Primordiale pentru ca cel puţin la nivelul Cunoaşterii să apară 
Analogiia şi odată cu aceasta calitatea Elementelor Primordiale 
de a se filtra unele pe altele? 
 Răspunsul este: INFINITUL! 
 Acesta este responsabil cu capacitatea de „filtrare” al 
Elementelor Primordiale. Cum? 
 1)ANALOGIA TOTULUI: Se defineşte prin faptul că 
orice Element Primordial se află întotdeauna localizat ÎN 
Infinit şi niciodată ÎN exteriorul său, fiindcă dacă atribuim 
Infinitului Primordial Noţiunea de TOT, şi numai din acest 
punct de vedere, niciodată un Element Primordial nu va putea 
fi în afara Totului prin care şi acesta se identifică în cele din 
urmă.  
 Astfel apare Prima Analogie sau Analogia Totului. 
 Astfel fiecare Element Primordial va trebui să se 
regăsească sau să se afle în Toate celelalte Elemente 
Primordiale, chiar dacă sunt Atipologii între acestea , 
reflectarea se va face printr-un Element Primordial Comun  
care va avea dubla calitate de Tipologie  faţă de cele două 
Elemente Atipologice între ele. 
 Doar Elementele Tipologice între ele se pot regăsi 
unele în altele. 
 2)ANALOGIA CUNOAŞTERII, unde în acest Tot apare 
Semanticul, Asemanticul şi Periodicul ca urmare a Lipsei din 
Semantic care din punct de vedere al Cunoaşterii ţine loc de 
Tot. Este valabilă doar în cadrul Elementului Primordial al 
Cunoaşterii. 
 3) ANALOGIA DENUNŢULUI PREDESTINATORIU: 
implică succesiunea Evenimenţială şi bineînţeles duplexul 
Eveniment-Fenomen. 
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 Aceste trei Analogii sunt motorul care duce la 
dezvoltarea tuturor Universelor cunoaşterii,ele fiind urmate de 
o infinitate de alte şi alte Analogii dar la alte nivele raportate 
din punct de vedere structural. Şi aceasta este valabilă numai 
în cadrul Elementului Primordial al Cunoaşterii. 
 Regula Analogiilor este: O Analogie o determină 
întotdeauna şi necondiţionat pe alta la infinit  structuralizând 
Infinitul  
 La originea Totului dar numai şi numai din punct de 
vedere al Cunoaşterii, se află Regula celor trei Analogii şi 
anume: O Analogie o determină întotdeauna şi necondiţionat 
pe alta la infinit  structuralizând Infinitul care se defineşte prin 
cele trei Analogii, prin Tot, Semantic, Asemantic, Periodic şi 
Denunţ, iar Denunţul Predestinează Totul în Oglinda 
Cunoaşterii, reflectând Elementele Cunoaşterii de Dinaintea 
Sa! 
 Că Infinitul se defineşte prin Tot, Semantic, Asemantic 
şi Periodic am aflat dar cum anume se defineşte prin Denunţ 
odată ce aceste este responsabil de Predestinaţie, Destinaţie şi 
în cele din urmă de întreaga „dezvoltare” a lumilor pornind de 
la Matrice şi până la cel mai amărât firicel de praf din fiecare 
colţişor de Univers. 
 Lăsând poezia la o parte Denunţul nu face altceva decât 
să determine Infinitul prin Cunoaştere, să-l deosebească pe 
acesta de întreaga pleiadă de elemente ale Cunoaşterii care vor 
urma având şi caracteristici matriceale. 
 Denunţul va determina în consecinţă caractersiticile 
matriceale şi odată cu acestea infinitatea de dezvoltări 
independente prin Cunoaştere a fiecărei Matrici sau a fiecărui 
Element al Cunoaşterii care este filtrat de către acesta, altfel ar 
fi fost un Element Primordial. 
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 Astfel se vede că Denunţul defineşte la fel de bine 
Infinitul în Cunoaştere precum Totul. 
 Totul defineşte Infinitul prin filtrul Cunoaşterii cu 
predilecţie ca fiind un exterior în continuă expansiune, 
asimptotic care nu poate fi depăşit şi care oricât de mult s-ar 
încerca de a fi ajuns printr-o tangentă oarecare la acesta 
intervine automat funcţia asimptotică a Totului aceea de a nu 
putea face niciodată o tangentă cu orice altceva în afară de 
propria sa caractersitică aceea de Infinit. 
 În sens invers se produce pe baza celei de-a treia 
Analogii şi în cazul Denunţului, o funcţie la fel de asimptotică 
ca şi a Totului din prima Analogie, deoarece Denunţul nu face 
decât să determine Infinitul dintr-un alt unghi, şi anume nu din 
interior către exterior cum face prima Analogie a Totului ci din 
exterior către interior prin Denunţul care la fel de asimptotic va 
clădi o nouă şi o nouă structură la Infinit, structură bazată pe 
diversitate care nu va putea fi atinsă niciodată. 
  
        Funcţia Asimptotică se regăseşte prin intermediul 
Primei Analogii a Totului în toate celelalte Analogii principale 
ale Elementului Primordial al Cunoaşterii,respectiv în celelalte 
două Analogii care aparţin numai şi numai Cunoaşterii.Acest 
fapt nu înseamnă că Funcţia Asimptotică nu se află şi în 
Analogiile altor Elemente Primordiale diferite de 
Cunoaştere,doar că pe aceste Analogii fiinţa umană nu le va 
putea Cunoaşte niciodată,fiindcă nu aparţin 
Cunoaşterii.Funcţia Asimptotică este şi principala 
caracteristică a „Continuumului Infinit” dar despre aceasta 
voi vorbi în paginile următoare,caracteristică care se 
perpetuează prin diferite moduri în funcţie de tipul de Analogie 
şi de Elementul Primordial în care aceasta se desfăşoară. 
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 Pentru Elementul Primordial al Cunoaşterii 
perpetuarea caracteristicii Funcţiei Asimptotice    constă în 
acel Tot despre care am vorbit adineaori (Analogia 1), în 
Semantic, Asemantic şi Periodic (Analogia 2) şi bineînţeles în 
Denunţ şi Predestinaţie (Analogia 3). 
 Denunţul şi Predestinaţia implică şi Periodicul din 
Analogia 2 doar că asupra duplexului său care constă din 
Eveniment -Fenomen, intervine în mod direct Denunţul pentru 
a defini caracterul Predestinatoriu al ceea ce va deveni 
determinat. ”Va deveni” este iarăşi impropriu fiindcă nu 
folosim dimensiunea temporară încă dar nu este o altă cale 
pentru a explica într-un fel sau altul această intervenţie. 
 Abia acum putem înţelege de ce sunt necesare Funcţiile 
Asimptotice în Coaxialism şi ce anume determină ele prin 
regula celor trei Analogii şi mai mult de atât prin cele trei 
Analogii în sine, şi anume nimic altceva decât o nouă 
structuralizare a unor Elemente ale Cunoaşterii care sunt 
dinainte de a fi Cunoaşterea înfiltrată cu ele, sau mai bine spus 
de a trece prin filtrul Cunoaşterii devenind Elemente ale 
Cunoaşterii din Elemente Primordiale. Toate acestea se 
datorează Funcţiei Asimptotice şi celor trei Analogii. 
  Astfel „EUL” Factorului Primordial „a fost” dinainte 
de a fi aici reflecat de această lume, dinainte de a fi determinat 
de Matricea Noastră şi de Instinct prin Adevărul Absolut, 
dinainte de a fi Cunoaşterea înfiltrată cu EL. 
 Acest „EU” al Factorului Primordial,la fel ca şi 
„EUL” Factorului Nostru Creator şi Unic Întâmplător, la fel 
ca şi „EURILE” infinităţii de factori Creatori şi Unic 
Întâmplători, la fel ca şi Persoana, Personalizările, Noţiunea şi 
Noţiunile, la fel ca şi Existenţa cu lumile sale infinite, la fel ca 
şi lumea noastră, la fel ca şi noi, fiecare fiinţă în parte 
indiferent că suntem Om sau animal, la fel ca cel mai 
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neînsemnat firicel de praf din această lume sau din oricare altă 
lume, TOATE dar Toate acestea au fost DINAINTE de a fi fost 
Matricea Noastră, ”EUL” Factorului Primordial, ale 
Factorului Nostru Creator (Dumenezeul Nostru) ale infinităţii 
de alţi Factori Creatori, ale Persoanei, Personalizărilor şi 
Noţiunii, ale Existenţei, ale noastre a fiinţelor indiferent că 
suntem oameni, Plante sau Animale, TOATE acestea au fost 
DINAINTE DE A FI NOI! 
 NOI SUNTEM DINAINTEA NOASTRĂ! 
 Oricât de ciudat pare dar fiecare dintre noi suntem un 
anumit Element al Cunoaşterii care am devenit astfel din 
Elementul Primordial şi avem acest rol într-o lume sau alta 
datorită celor Trei Analogii şi mai cu seamă datorită Funcţiilor 
Asimptotice . 
 Imediat survine o nouă întrebare în acest caz şi anume 
ce anume ne deosebeşte de Dumnezeu dacă vedem că nici 
Dumnezeu nu este mai presus de noi sau de cel mai neînsemnat 
firicel de praf? 
 Ceea ce cred eu este distanţa pe care o are fiecare 
Opus Tipologic sau Atipologic faţă de Cunoaştere. 
 Tot ce cred este că cea mai mică „distanţă”(am pus în 
ghilimele fiind folosită figurativ încât nu există spaţiul la acel 
nivel), dintre Cunoaştere şi primul Opus tipologic, definit ca 
Element al Cunoaşterii, este tocmai Matricea Noastră , urmând 
întreaga pleiadă de Opuşi Tipologici şi Atipologici filtraţi de 
Cunoaştere care şi ea în sine este tot un Element la fel ca şi 
Omul, o plantă sau un animal. Cu cât „distanţa” este mai mare 
dintre Cunoaştere şi Opuşii săi, cu atât şi locul acestora în 
pleiada de nivele a cunoaşterii va fi mai neînsemnat. 
 Acest fapt indică faptul că Omul este cu adevărat pe un 
palier foarte depărtat de Elementul Cunoaşterii în sine. La fel 
se produce şi pe cale inversă. 
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 Şi Cunoaştere se reflectă la rândul său în Om şi astfel 
îşi găseşte o lume a sa în Om, dar la fel de neînsemnată pe cât 
o are Omul în Cunoaştere. 
 Cu toate acestea mai rămâne un lucru de lămurit şi 
anume Omul este o pluralitate, nu este un arhetip. 
 În această lume trăiesc miliarde de oameni iar viitorul 
ne anunţă că numărul acestora va creşte în continuare. 
 În acest caz cum anume mai putem vorbi de Elementul 
Primordial Om sau de Elementul Cunoaşterii Om? 
 Nu ar trebui să folosim pluralul? 
 Nu în nici un caz. În acest aspect intervine tot Analogia. 
Cum? 
 Am vorbit mai înainte de Tipologii şi Atipologii care se 
realizează între Elementele Cunoaşterii mai ales dar acestea 
pot la fel de bine să fie şi între Elementele care sunt 
caracterizate nu numai prin Cunoaştere dar şi prin calitatea 
lor de Elemente Primordiale. 
 Prin excelenţă Regula celor trei Analogii cât şi cele 
Trei Analogii se definesc doar prin intermediul Cunoaşterii şi 
nu al altor Elemente primordiale. 
 Omul face parte din gama „alte Elemente 
Primordiale”. Odată ce există o asemenea pluraritate de fiinţe 
umane în această lume a Cunoaşterii, înseamnă că Omul în 
sine ca Element Primordial sau ca Elemente Primordiale dacă 
ne referim la fiecare Fiinţă umană se află ca fiind un Opus 
Atipologic foarte depărtat de Cunoaştere. De ce? 
 Fiindcă Elementul Primordial al fiecărei fiinţe umane 
trebuie să se reflecte mai înainte de toate într-un Element 
Comun, în care se pot reflecta toate Elementele Primordiale, 
care doar astfel se pot regăsi în Cunoaştere. 
 Conform Primei Analogii fiecare Element Primordial 
trebuie să se afle în toate celelalte Elemente Primordiale. În 
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cazul de faţă Cunoaşterea intervine drept un Element 
Primordial. Acest fapt ne arată că Omul este Atipologic faţă de 
Cunoaştere întrucât se află într-un număr de miliarde de fiinţe 
umane pe această lume a cunoaşterii. 
 Astfel Omul va avea nevoie de un Element Primordial  
Comun (Intermediar) care să fie Tipologic atât pentru 
miliardele de Elemente Primordiale ale fiinţelor umane dar şi 
pentru Cunoaştere, (adică să intermedieze regăsirea acestor 
Elemente Primordiale care reprezintă Sinele fiinţelor umane în 
Cunoaştere conform Primei Analogii) celălalt Element 
Primordial în acest caz. 
 Astfel că Elementul primordial Comun al Omului, le dă 
Elementelor Primordiale Atipologice faţă de Cunoaştere 
caracteristica de Tipologie dacă întrunesc toate miliardele de 
Elemente primordiale caracteristicile Elementului Comun, 
acela de Om. 
 Astfel Cunoaşterea devine Tipologică faţă de Elementul 
Primordial care era înainte Atipologic dar Elementul Comun l-
a Tipologizat. 
 Prin urmare Elementul Comun are caractersiticile de 
Om şi numai acesta, fără nici un alt Element care devine 
Element al Cunoaşterii prin intermediul său. Personal acesta 
cred că este motivul ostilităţii acestei lumi pentru Om. Şi 
anume faptul că Sinele Omului este într-o totală contradicţie cu 
caracteristicile Omului, simţindu-se mereu încorsetat şi 
neputând să înţeleagă caracterul de nonsens şi meschin al 
acestei lumi care orice s-ar spune este una diabolică şi 
nicidecum o lume primitoare. 
 Cum ar putea ca omul să-şi transforme acest Infern în 
Paradis? 
 Poate că doar dacă ar fi Tipologic prin sine şi nu 
printr-un Element Comun ca şi în Prima Analogie. 
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 Într-o altă carte vorbeam despre restrictivismul din Om 
despre calitatea care ar trebui să o aibe în această lume pentru 
a putea fi fericit şi pe care ar trebui să o dezvolte şi anume 
calitatea sa sacerdotală pe care Omul cred că a uitat-o de-a 
lungul istoriei. 
 Ce implică o atare calitate, decât de a fi restrictiv cu 
propria sa calitate de Om care de fapt nu aparţine Sinelui său 
ci unui Element Comun care este Tipologic cu Cunoaşterea şi 
doar astfel se poate regăsi în aceasta.  
 Ce se întâmplă oare cu partea Elementului Primordial 
al Sinelui Omului care se regăseşte în alte Elemente 
Primordiale diferite de Cunoaştere faţă de care acesta este 
Tipologic în mod direct fără a mai fi necesar un Element 
Comun ?  
 Oare Sinele Omului trăieşte inconştient în paralel mai 
multe vieţi?Da!  
 Dar nu Sinele Omului,ci accepţiunea generalizată de 
Sine pe care o dă Elementul Primordial al Sinelui Omului,care 
pe lângă acesta,acelaşi Element Primordial ce a dat Sinele 
Omului mai poate avea o infinitate de alte denumiri de Sine 
altele decât Sinele Omului care devine al Omului doar prin 
intermediul Elementului Comun care se regăseşte astfel în 
Elementul Comun al Cunoaşterii. 
 Fiecare Element Primordial în parte are o infinitate de 
Sineuri care se regăsesc într-o infinitate de Elemente Comune 
devenind astfel fiecare un anumit Sine,cum ar fi Sinele 
Omului,Sinele pisicii,al plopului,etc,unde fiecare în 
parte,pisica,plopul,Omul,etc,au propriul lor Element Comun. 
 Elementul Comun este cel care face Tipologică,prin 
propria sa Tipologie regăsirea(interdependenţa) dintre două 
Elemente Primordiale Atipologice între ele. 
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 Astfel Fiecare Element Primordial se regăseşte în alt 
Element Primordial dacă acestea sunt Atipologice între ele 
prin intermediul unui alt Element Primordial care are calitatea 
de Element Comun între cele două care sunt Atipologice între 
ele,dar devin Tipologice prin intermediul Elementului Comun. 
 Fiind o infinitate de Elemente Primordiale,a spune că 
jumătate dintre Elementele Primordiale ar fi Tipologice între 
ele şi jumătate Atipologice ar însemna să împărţim infinitul în 
două şi astfel să avem două infinite. 
 Acest lucru ne îndeamnă să acceptăm faptul că o 
infinitate de Elemente Primordiale suunt Atipologice între ele 
şi o infinitate sunt Tipologice,deci este necesară tot o infinitate 
de Elemente Comune pentru a putea face cele două infinităţi să 
se regăsească între ele şi astfel să poată deveni 
interdependente conform Primei Analogii. 
 Astfel,odată ce sunt o infinitate de Elemente 
Comune,pentru fiecare Element Primordial în parte,sau mai 
corect spus fiecare Element Primordial are şi caracteristica de 
a fi Element Comun dar şi Cuvânt al Limbajului Pur 
Universal,înseamnă că fiecare Element Primordial în parte se 
va reflecta într-o infinitate de moduri prin intermediul 
Elementelor Primordiale care au caracteristica de a fi Element 
Comun pentru a deveni Tipologice cu întrega infinitate de 
Elemente Primordiale Atipologice,fără să mai punem la 
socoteală că tot acel Element Primordial se va reflecta şi în 
infinitatea de Elemente Primordiale unde nu mai este necesară 
calitatea de Element Comun,întrucât faţă de acest grup infinit 
de Elemente Primordiale,Elementul Primordial respectiv este 
Tipologic. 
 Astfel,fiecare Element Primordial va avea două moduri 
de a se reflecta,primul,şi anume modul direct,fără intermediul 
unui Element Comun ,în cazul că sunt Tipologii între 
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Elementele Primordiale şi Elementul Primordial respectiv,iar 
al doilea caz este cel indirect,prin intermediul Elementului 
Comun în cazul că între Elementul Primordial respectiv şi 
celelalte Elemente Primordiale în care se face reflectarea sunt 
Atipologii. 
 Odată ce şi Elementele Primordiale în care se face 
reflectarea prin intermediul Elementului Comun sunt 
infinite,atunci înseamnă că şi numărul Elementelor Comune 
este infinit,prin urmare fiecare reflectare se va face prin 
intermediul unui alt şi alt Element Comun fiindcă implică un 
alt şi alt Element Primordial Atipologic faţă de Elementul 
respectiv luat în discuţie. 
 Cu toate acestea orice Element Comun poate face 
Tipologică reflectarea a miliarde de Elemente Primordiale dar 
doar în cadrul unui singur Element Primordial,cum este cazul 
miliardelor de oameni din această lume unde fiecare în parte 
are propriul său Sine. 
 Pentru că un ciorchine de tot atâtea Elemente 
Primordiale s-au regăsit prin Elementul Comun Om, unicul 
care are şi dă celorlalte caractersitica umană, în Cunoaştere. 
Cine este acel Element Comun Om? 
 
 Elementul Comun Om este Dumnezeul 
Omului! 
  
 Fiecare lucru, obiect, fiinţă, indiferent că face parte din 
lumea plantelor, animalelor sau oamenilor are un Element 
Comun al său din infinitatea Elementelor Primordiale.Prin 
Sine se înţelege un Element Primordial care se reflectă prin 
intermediul unui Element Comun într-o anumită lume al unui 
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alt Element Primordial cum este Elementul Primordial al 
Cunoaşterii din lumea noastră. 
 Să nu uităm de Amprenta şi Amprenta Karmică a 
Omului şi a fiecărei fiinţe de altfel,care va urmări Sinele trecut 
de la un Element Comun sau altul mereu.Sinele Omului este un 
Element Primordial,care poate însemna orice,fiind un Cuvânt 
ce are un Simbol şi un Înţeles în Limbajul Pur Universal. 
 Sinele se regăseşte în Lumea Cunoaşterii,deci a 
Elementului Primordial al Cunoaşterii doar prin intermediul 
Elementului Comun prin care Sinele devine Tipologic faţă de 
Elementul Primordial al Cunoaşterii. 
 Când Sinele se reflectă într-un alt Element Primordial 
această Tipologie faţă de Elementul Primordial al Cunoaşterii 
nu mai este necesară şi prin urmare intervine un alt Element 
Comun. 
 Indiferent care este Elementul Comun prin care Sinele 
devine Tipologic faţă de un Element Primordial sau 
altul,Amprenta Karmică,sau ceea ce a imprimat în Existenţă 
Omul,îi va urmări Sinele transcedând din Existenţă care este 
un nivel al Elementului Primordial al Cunoaşterii,acolo unde 
acesta se reflectă,prin intermediul aceluiaşi sau altui Element 
Comun. 
 Amprenta Karmică va fi Urma în Forma căreia se va 
dezvolta noua reflectare a Sinelui.Această Urmă(Amprenta 
Karmică) va fi mereu cu Sinele Omului sau oricare alt Sine în 
cazul altei Urme,asemeni unei cochilii a Sinelui.Locul unde se 
va reflecta Sinele Omului sau oricare alt Sine după 
„Moarte”,în alte nivele ale Existenţei sau în nivelele altui 
Element Primordial diferit de Elementul Primordial al 
Cunoaşterii,depinde de Expresia sau Conştiinţa Limbajului Pur 
Universal. 
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 În cazul că se va reflecta în alt Element Primordial 
diferit de Elementul Primordial al Cunoaşterii atunci şi numai 
atunci se va schimba şi Elementul Comun,trecându-se la 
Dumnezeul noului statut al Sinelui. 
 Chiar şi Elementul Primordial al Sinelui Omului este 
Dumnezeu pentru infinitatea de Elemente Primordiale faţă de 
care acesta devine Element Comun. 
 Atunci când vorbim de Elementul Primordial al Sinelui 
Omului vorbim de fapt de două Elemente Primordiale,respectiv 
de Elementul Primordial al Sinelui şi de Elementul Primordial 
care este Element Primordial Comun între Elementul 
Primordial al Sinelui şi Elementul Primordial al 
Cunoaşterii,fiind Elementul Primordial al Omului.Atunci când 
Sinele trece prin reflectarea sa din Elementul Primordial al 
Cunoaşterii şi nu mai necesită Elementul Primordial Comun al 
Omului,atunci dispare Omul din Sine.Doar când dispare omul 
din Sine,va dispărea şi Dumnezeul Omului din Sine. 
 Sinele este reflectarea unui Element Primordial în 
cadrul anumitor nivele ale altui Element Primordial sau în alte 
Elemente Primordiale,dar care are întotdeauna o identitate a 
sa proprie prin Amprenta Karmică care îl va urmări etern,fiind 
Urma eternă pe care o va lăsa fieacare Formă,în care se va 
realiza o anumită reflectare a Elementului Primordial respectiv 
prin intermediul unui Element Comun în cazul Atipologiilor 
sau fără intermediul acelui Element în cazul Tipologiilor.Astfel 
Sinele este identitatea dată de Urma Amprentei Karmice care 
transcede,acolo unde Elementul Primordial(Cuvântul 
Limbajului Pur) se reflectă la alte nivele ale aceluiaşi Element 
Primordial sau în alte Elemente Primordiale. 
 Sinele este mai presus de toate o identitate 
transcedentală,care include în Amprenta sa Karmică toate 
celelalte reflectări ale Elementului Primordial ce aparţine unui 
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Sine sau altui Element Primordial ce aparţine altui Sine, în alte 
şi alte Elemente Primordiale sau în cadrul aceluiaşi Element 
Primordial dar la nivele diferite,cum ar fi în cazul Existenţei la 
diferite nivele spirituale ale Coeficienţilor Logici,etc; 
 Orice reflectări care se realizează între două sau mai 
multe Elemente Primordiale dar care nu au o „istorie” sau o 
Urmă Karmică  a lor nu au nici un Sine al lor,până nu se 
formează Urma Karmică. 
 Prin Urma Karmică Elementul Primordial respectiv îşi 
va forma suma propriilor sale reflectări având o infinitate de 
Sine-uri la rândul său,infinitate care este de fapt propriul său 
Sine sau propria sa Amprentă Karmică.Amprenta Karmică a 
Omului, este UNICA LEGĂTURĂ pe care o are Sinele Omului 
sau al oricărei fiinţe sau lucru,cu Conştiinţa Pură Universală 
şi EXPRESIA Limbajului Pur Universal. 
 Deoarece prin Amprenta Karmică contribue la 
identitatea Sinelui Elementului Primordial,care este format 
dintr-o infinitate de Sine-uri,unde fiecare s-a reflectat la rândul 
său în alte şi alte Elemente Primordiale sau nivele ale 
acestora,contribuin prin Amprentele lor Karmice la Amprenta 
Karmică a Elementului Primordial,unica în măsură să poarte 
un Simbol şi un Înţeles în cadrul Conştiinţei Pure Universale 
creată din Limbajul Pur Universal.Dacă Cuvântul(Elementul 
Primordial) este regăsirea în celelalte Cuvinte(Elemente 
Primordiale),Amprenta Karmică,cea care dă identitatea de 
Sine şi în consecinţă a Sinelui,este rezultatul reflectării 
Cuvântului(Elementului Primordial) în celelalte 
Cuvinte(Elemente Primordiale),precum Conştiinţa Pură 
Universală este rezultatul Limbajului Pur Universal şi nu 
Limbajul Pur Universal(Cuvintele sau Elementele Primordiale) 
rezultatul Conştiinţei Pure Universale. 
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 Prin Amprenta Karmică şi cel mai neînsemnat aparent 
lucru,devine parte din Expresia Limbajului Pur Universal,iar 
această Expresie este întocmai Conştiinţa Pură Universală. 
 Este unica legătură,întrucât este Urma a tot ceea ce a 
rezultat din Forma unei reflectări a Sinelui(Element Primordial 
şi Cuvânt al Limbajului Pur Universal) prin intermediul 
Elementului Comun,într-un alt Element Primordial(Cuvânt) 
cum este Cunoaşterea în cazul fiinţei umane.Amprenta 
Karmică,devenind astfel urma în forma căreia se va afla 
Sinele,astfel Amprenta Karmică va fi Amprenta naşterii unui 
nou Om,sau orice altceva în funcţie de Elementul Comun prin 
care se va reflecta Sinele devenind astfel Tipologic cu Lumile 
unui Element Primordial(Cuvânt),în marea EXPRESIE a 
Limbajului Pur Universal. 
 Ce anume determină Sinele(Elementul Primordial 
respectiv)care are un Simbol şi un anumit Înţeles în calitate de 
Cuvânt al Limbajului Pur Universal,să se reflecte într-un 
anume Element Primordial sau altul,cum este în cazul de faţă 
Cunoaşterea? 
 Răspunsul constă în Limbajul Pur Universal al cărui 
cod nu poate fi descifrat de către fiinţa umană întrucât nu 
cunoaşte decât o infimă parte dintr-un singur Cuvânt al acestui 
Limbaj şi anume din Cunoaştere.Limbajul Pur Universal are 
propria Sa Conştiinţă Pură Universală prin care exclamă o 
anumită Expresie.Pentru ca această Expresie să poată fi 
exclamată este absolut necesar ca reflectările sau 
interconectările  Elementelor Primordiale(Cuvintelor acestui 
Limbaj) să se producă numai şi numai într-o anumită ordine 
binestabilită de către Conştiinţa Pură Universală care după 
cum am mai spus NU are nici o legătură cu Logica.  
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CAPITOLUL V 
 

ELEMENTUL COMUN 
 
 
 
 
 Tipologia şi Atipologia nu sunt caracteristici opuse între 
ele doar în cadrul tabloului Cunoaşterii în calitate de Elemente 
ale Cunoaşterii. 
 Acestea (Tipologia şi Atipologia) pot fi caracteristici 
opuse şi în cadrul Elementelor Primordiale care nu au nimic în 
comun cu Cunoaşterea în cazul altor tablouri, în care nu mai 
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apare Cunoaşterea este valabilă doar Prima Analogie şi anume 
că toate Elementele Primordiale trebuie să se regăsesacă între 
ele prin Tipologie. De ce? 
 Fiindcă toate aceste Elemente Primordiale sunt opuşi 
infiniţi ca număr unele faţă de altele. 
 Dar conform unui principiu al Coaxiologiei fiecare opus 
are la infinit un alt opus identic cu el, ceea ce denotă faptul că 
mereu, acel opus de la infinit va fi Tipologic cu opusul în care 
trebuie să se regăsească toate celelalte Elemente Primordiale, 
dar nefiind acel Element Primordial în care trebuie să se 
regăsească ci opusul său. 
 Acel opus la infinit va fi întotdeauna un Element 
Comun pentru toate celelalte Elemente Primordiale care vor 
trebui să se regăsesacă în opusul său de la infinit. 
 Această regulă fiind valabilă pentru toţi opuşii 
Elementelor Primordiale de la infinit. 
 Prin urmare legea Elementului Comun este: Fiecare 
opus aflat la infinit faţă de un alt opus devine Element Comun 
faţă de acesta, fiind Tipologic, şi având calitatea de a reflecta 
toate celelalte Elemente Primordiale în opusul aflat la infinit al 
Elementului Comun pentru a se împlini Prima Analogie în care 
fiecare Element Primordial trebuie să se regăsească în celălalt. 
 Elementul Comun al Cunoaşterii faţă de Elementul 
Primordial care este Sinele Omului, este opusul Cunoaşterii 
aflat la infinit de aceasta, şi care are calitatea Tipologică totală 
faţă de aceasta, dar totuşi nefiind Cunoaştere. 
 Aceasta înseamnă că Elementul Comun al Omului 
pentru lumea Cunoaşterii în care se află este opusul acesteia 
aflat la infinit, este Dumnezeul Omului. 
 În acest caz Dumnezeul pisicii, sau al caprei sau al 
narcisei, trandafirului, muntelui, stâncii, al absolut tot ce există 
sunt alte Elemente Comune, dar acestea sunt tot opusul 
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Cunoaşterii aflat la infinit, deci tot acel Element Comun cu al 
Omului? 
 Răspunsul la această întrebare este tranşant: Nu! 
 În nici un caz. Fiecare arhetip are propriul său Element 
Comun. Trandafirul pe al lui, capra pe al ei, pisica la fel, etc. 
 Cum pot fi toate aceste localizate la infinit faţă de 
Cunoaştere ca Opus infinit al acesteia? 
 Se poate întrucât conform funcţiei asimptotice, infinitul 
este nesfârşit, asemeni a două drepte care se apropie continuu 
dar fără să se întâlnească niciodată. 
 Astfel toate acele Elemente Comune ale Arhetipurilor 
amintite se află integrate ca fiind opuşi în cadrul acelui 
„continuum” al celor două drepte, ”continuum” care nu poate fi 
definit nicidecum mărginit ca fiind un anumit număr în sine sau 
o anumită limită de unde nu se mai află nimic sau dimpotrivă 
porneşte altceva iar la frontiera respectivă s-ar afla şi unicul 
opus infinit faţă de cunoaştere care ar fi unicul Element 
Comun, Tipologic faţă de aceasta. 
 Lucrurile nu numai că nu stau chiar aşa dar sunt total 
opuse, întrucât neputând vorbi despre aceea limită din cadrul 
„continuumului” aflat între cele două drepte asimptotice care se 
apropie la infinit dar fără să se poată uni vreodată, înseamnă că 
în acel „continuum” se pot afla o infinitate de Opuşi infiniţi ai 
Cunoaşterii. 
 Acest lucru schimbă radical absolut totul fiindcă 
implică fără putinţă de tăgadă şi faptul că Tot ce reprezintă 
infinitatea de opuşi constituită din Elementele Primordiale,iar 
aceşti opuşi, pot fi în cadrul acelui „continuum” şi prin urmare 
toţi pot fi Tipologici la rândul lor nemaifiind necesare 
Elementele Comune. Răspunsul şi de această dată este negativ, 
întrucât chiar dacă Asemanticul ca fiind Lipsă din Semantic 
aparţine doar structurilor desăvârşite prin intermediul 
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Cunoaşterii, chiar dacă iniţial am introdus Atipologia ca fiind 
Lipsa din Semantic, Atipologia se află la fel de bine şi înainte 
de Semantic, alături de Tipologie în primul rând orice opus 
devine Atipologic faţă de un alt opus. 
 Numai doi opuşi aflaţi la infinit devin Tipologici 
între ei,deci pot avea unul faţă de celălalt calitatea de 
Element Comun. 
 Aceasta în primul rând iar în al doilea rând, Atipologia 
stă de fapt la baza Totului, a Elementelor Primordiale, întrucât 
este quintesenţa dintre „Continuumul Infinit” şi Elementul 
Primordial aflat delimitat în afara acestui „Continuum” dar în 
acelaşi timp ca fiind finit , determinat şi structuralizat în 
infinitate. 
 Pentru a fi mai bine înţeles, fiecare cititor va trebui să-şi 
imagineze o scală infinită de Elemente Primordiale unde fiecare 
în parte este opus celuilalt, având opoziţii de anumite grade dar 
toate Atipologice întrucât Tipologicul intervine doar pe linia 
„Continuumului Infinit”, prin faptul că orice opus la Infinit este 
identic cu opusul său aflat la infinit faţă de acesta. 
 Ei sunt identici dar nu asemenea, ceea ce denotă că sunt 
totuşi două Elemente primordiale în cazul nostru identice, deci 
Tipologice, dar nu acelaşi Element, fiind despărţite prin Infinit. 
Astfel Tipologia se află dată mereu de Opuşii care se află în 
„Continuumul Infinit” unii faţă de alţii iar Atipologia de opuşii 
care nu se află pe această linie a „Continuumului Infinit” ci 
sunt determinaţi ca structuri distincte unii faţă de alţii. 
 Tipologiile şi Atipologiile se transferă şi în cadrul 
lumilor determinate de Prima Analogie, deci de „regăsirea” 
Elementelor Primordiale, unele în altele pentru a forma un TOT 
UNITAR. 
 Conform celor de mai sus înseamnă că fiecare Element 
Primordial are opusul său Tipologic la Infinit, dar atenţie, nu 
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numai acel opus ci toţi ceilalţi opuşi, care se află pe linia 
„Continuumului”. 
 Şi iarăşi revenim de unde am plecat, la pisică, trandafir, 
etc, care şi ei se regăsesc în această lume a Cunoaşterii. 
 Cu toate acestea conform Primei Analogii, cât şi al 
„Continuumului Infinit” în cadrul acelui „Continuum se pot 
afla o infinitate de opuşi. Astfel fiecare opus (privit de către noi 
prin intermediul Coeficientului Logic 2) este bipolar, adică 
posedă atât caracteristica Tipologică faţă de alţi opuşi cât şi pe 
aceea Atipologică. 
 Acest lucru îi dă posibilitatea să-şi REGĂSEASCĂ 
ECHILIBRUL în fiecare alt opus în funcţie de distanţarea care 
se află între cei doi în cadrul sistemului Atipologic. De 
exemplu, dacă doi opuşi sunt distanţaţi Atipologic mult mai 
mult faţă de un al treilea opus,chiar dacă toţi cei trei sunt 
Tipologici în cadrul „Continuumului Infinit”, cel de-al treilea 
se va regăsi într-o postură mai mare în cei doi opuşi faţă de cei 
doi între ei. 
 Astfel se demonstrează de ce pisica, trandafirul, alte şi 
alte reprezentări ale lumii noastre au anumite caracteristici 
privind această lume şi nu pe altele. 
 Faptul că Omul este un pion important în acest vis dat 
de către Iluzia Vieţii, înseamnă că asemeni celui de-al treilea 
opus, Elementul Primordial Comun al Omului se află „ mai 
apropiat” în faza sa Atipologică de Cunoaştere decât Elementul 
Primordial Comun al pisicii. De aici porneşte diversitatea 
relativă a lumii în care visăm că trăim. 
 Mai mult decât atât dacă noi am gândi prin intermediul 
unui alt Coeficient Logic, respectiv 5 atunci alături de 
Tipologic şi Atipologic ar mai fi încă cel puţin trei astfel de 
caracteristici pe care le-ar putea avea Elementele primordiale? 
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 Răspunsul este că în acel caz ar trebui să fie alte trei 
caracteristici în plus, deoarece cele două caracteristici 
fundamentale privite din filtrul Coeficientului Logic 2, 
Tipologicul şi Atipologicul, sunt caracteristici care reprezintă 
totalitatea posibilităţilor de a fi un opus din punct de vedere 
generalizat faţă de un alt opus. Ce înseamnă aceasta? 
 În primul rând faptul că la nivelele Tipologicului şi 
Atipologicului sunt alte şi alte caracteristici pe care le are 
fiecare în parte, dar toate celelalte nu pot fi împărţite decât în 
cadrul celor două mari clase, care definesc opoziţia unui 
Element Primordial sau Element al Cunoaşterii, etc., faţă de 
altul. În cazul când am gândi cu un Coeficient Logic 5, cu 
siguranţă că cele două grupări din opoziţie, Tipologicul şi 
Atipologicul s-ar reduce la 5, sau la 7 în cazul când am gândi 
cu un Coeficient Logic 7. 
 De ce Tipologic sau Atipologic, totuşi? 
 În primul rând pentru că în lumea noastră fiinţa umană 
nu poate împărţi opoziţia dintre două Elemente Primordiale 
decât dacă acestea sunt Asemănătoare (Tipologice) sau 
Neasemănătoare (Atipologice). 
 În cadrul Tipologiilor sau Atipologiilor se pot afla sute 
sau mii de alte caracteristici dar toate se reduc în cele din urmă 
la asemănător şi la neasemănător, precum toate se reduc la 
bine-rău, frumos şi urât sau alte asemenea exemple. 
 Acest fapt ne reliefează un aspect destul de interesant al 
Atipologiilor şi Tipologiilor şi anume că privite printr-un 
Coeficient Logic mult mai mare interdependenţa dintre 
Elementele primordiale pe baza Elementului Comun este din ce 
în ce mai mare şi astfel la nivel infinit nu numai de „Continuum 
Infinit” ci şi la nivel de infinitate a altor opuşi ai Tipologiilor şi 
Atipologiilor în cazul că acestea ar fi filtrate prin intermediul 
Coeficientului Logic Infinit, ar însemna că sunt o infinitate de 
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astfel de caracteristici fundamentale pentru fiecare Element 
Primordial în parte şi astfel nu numai că fiecare Element 
Primordial în parte este şi un Element Comun pentru Tipologii 
şi Atipologii, dar mai mult decât atât, este Element Comun 
pentru Toate Tipologiile şi Atipologiile tuturor celorlalte 
Elemente Primordiale, iar chiar şi mai mult decât atât posedă 
toate celelalte caracteristici la infinit altele decât Tipologiile şi 
Atipologiile. Astfel Totul este Una şi Una este Totul. 
 De fapt ce anume este de fapt un Element Primordial şi 
cum anume s-a desfăşurat acest „film” al diferenţierii Finitului 
de Infinit? 
 La fel ca şi în cazul Tipologiilor (Asemănărilor) şi 
Atipologiilor (Neasemănărilor) şi această reliefare a finităţii 
faţă de infinitate se produce doar în cadrul Coeficientului Logic 
2, şi corect ar fi nu în cadrul său ci prin filtrul său întrucât în 
realitate nu se produce aşa ceva, deoarece dacă introducem din 
nou aceeaşi stratagemă ca şi adineori de reliefare la infinit a 
Tipologiilor şi Atipologiilor, vom observa că alături de Finit şi 
Infinit vor mai apare tot atâtea alte opusuri de ale lor cât este 
numărul Coeficientului Logic. 
 Prin urmare pentru Coeficientul Logic 5 vom mai avea 
alte trei opusuri ale Finitului şi Infinitului precum ale binelui şi 
răului sau ale frumosului şi urâtului. 
 Deci filtrată această problemă prin intermediul 
Coeficientului Logic Infinit vom vedea că alături de Finit şi 
Infinit vom mai avea o infinitate de astfel de opusuri ale lor .
 Acest lucru înseamnă că în cazul de faţă ne aflăm iarăşi 
pe covorul roşu al „Continuumului Infinit” sau altfel spus al 
reducerii Totului la Infinit, unde Finitul sau oricare alt opus al 
său nu este altceva decât o Iluzia dată de un anume Coeficient 
logic.Spun „anume” întrucât toţi ceilalţi Coeficienţi Logici mai 
mari de 2 vor putea defini finitatea. 
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 Altfel spus, Logica se reduce mereu de unde a plecat la 
nimic, de fapt la eternul „Continuuum Infinit” unde ea singură 
îşi susţine propria sa ineficienţă raportându-se pe sine ca fiind 
un simplu instrument al Iluziei, în cazul fiinţei umane al Iluziei 
Vieţii. 
 Ce anume ar trebui să facă logica pentru a deveni dintr-
un simplu instrument al Iluziei într-o Conştiinţă Pură a 
Limbajului Pur Universal, unde fiecare Element Primordial este 
un Cuvânt în parte? 
 Pentru aceasta logica ar trebui să nu se piardă în 
„Continuumul Infinit” ci Funcţiile Asimptotice să poată fi 
descrise cu luciditatea iluzorie a stăpânirii sale de sine, lucru 
cât se poate de neadevărat. Logica se pierde în cea mai mare 
capcană pe care i-o poate întinde chiar Cunoaşterea şi anume în 
Legitate. 
 Legităţile sunt structuralizări logice care posedă un 
anumit enunţ dar care tocmai prin enunţul lor în sine devin 
ambigue faţă de logica care le susţine. 
 Cel mai important exemplu este cel al „Continuumului 
Infinit” care din punct de vedere logic este structuralizat ca 
fiind o legitate dar care la rândul său tocmai prin propriul său 
enunţ de „Continuum Infinit” NU poate fi o legitate fiindcă se 
pierde în propria sa structuralizare începând cu Tipologiile 
(Asemănările), Atipologiile (Neasemănările) şi continuând cu 
infinitatea de opuşi ale acestora, fapt ce supravizează negarea 
oricărei legităţi şi mai mult decât atât, implicit a logicii. 
 Dacă am conchide ca legitate, legitatea în sine, şi am 
determina-o ca fiind un Element Primordial pe baza unui enunţ 
de genul, ”orice defineşte o structură e lege” am ajunge imediat 
la opuşii acestui enunţ (de şi am putea folosi orice alt enunţ 
posibil). 
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 Aceşti opuşi se surclasează unii pe alţii la infinit astfel 
încât iarăşi ajungem la acelaşi „Continuum Infinit” unde 
legitatea în sine dispare prin neraportarea la un opus al ei 
propriu. Cum aşa? 
 Se repetă la fel ca şi în Periodicul Cunoaşterii acelaşi 
duplex Eveniment-Fenomen? 
 În nici un caz, nu este necesară apariţia nici unui 
Eveniment sau Fenomen întrucât toate acestea sunt apanajul 
Cunoaşterii şi a nici unui alt Element Primordial. 
 Odată ce reperul la care se raportează enunţul legităţii în 
sine nu există, el fiind într-un „Continuum Infinit” acest lucru 
înseamnă că de fapt nici legitatea în sine nu „există” (am pus 
ghilimele fiindcă folosesc Existenţa figurativ fiindu-mi 
imposibil să exprim altfel) şi acest lucru duce la faptul că odată 
ce legitatea nu există nu există nici logica ca fiind o legitate 
după care se surclasează Elementele Primordiale. Astfel la 
nivelul Elementelor Primordiale nu intervine nici o legitate 
precum nici o logică. 
 Unicul lucru unde toate acestea îşi fac apariţia este în 
lumile Cunoaşterii unde, aparent, Totul se produce sub 
imboldul anumitor legităţi fiind controlate de către logica 
Coeficientului Logic pe baza căruia se desfăşoară actul de 
gândire. Atunci ce anume determină Conştiinţa Pură a 
Limbajului Pur Universal format din Elementele Primordiale 
care sunt de fapt cuvintele acestui Limbaj? 
 Odată ce nu putem vorbi de legitate şi nici de logică în 
cazul Limbajului Pur Universal va trebui să ne raportăm la 
ceea ce se raportează acest Limbaj Pur Universal şi anume la 
„Continuumul Infinit” de fapt unicul reper posibil în cadrul 
acestei disertaţii. Acest lucru face posibil la rândul său faptul 
că întreg Limbajul Pur Universal se sprijină pe „Continuumul 
Infinit”, care devine Conştiinţa Pură a limbajului Pur 
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Universal în care acesta se află. Într-un cuvânt Conştiinţa Pură 
a Limbajului Pur Universal este tocmai „Continuumul Infinit”. 
 Cu toate acestea atunci când vorbim despre Conştiinţă 
ca fiind o asociere de caracteristici (cognitiv, volitiv, afectiv),în 
cazul fiinţei umane prin intermediul Coeficientului Logic 2, dar 
în cazul când vorbim despre Conştiinţa Pură a Limbajului Pur 
Universal, ce anume caracteristici ar trebui aceasta să 
îndeplinească pentru a fi legatarul Totului din toate câte sunt 
dar mai ales toate câte nu sunt? 
 Revenind la ceea ce am afirmat adineaori, Conştiinţa 
Pură Universală a Limbajului Pur Universal este „Continuumul 
Infinit”. 
 A vorbi despre caracteristicile acesteia va trebui mai 
înainte de toate să vorbim despre caracteristicile acestuia. 
 Care ar fi acestea? 
 Am amintit despre Funcţia Asimptotică şi anume a 
celor două drepte care oricât de mult se apropie între ele nu se 
ating niciodată. 
 Este adevărat din punctul nostru de vedere una dintre 
aceste caracteristici este Funcţia Asimptotică. 
 O altă caracteristică a „Continuumului Infinit” constă în 
aceea de reper  al negaţiei. 
 Reperul Negaţiei, termen pe care-l folosesc pentru 
prima oară, este acel reper care prin raportarea la Reperul 
Negaţiei a oricărui alt reper, cel din urmă dispare, fiind 
considerat a nu putea fi reper. 
 Această caractersitică devine principala cauză pentru 
care logica dar şi orice noţiune de legitate nu este nimic altceva 
decât un simplu instrument al Cunoaşterii şi atât. 
 O altă caractersitică importantă ar fi aceea de  
Structuralizare, prin care absolut orice structuralizare se 
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menţine în pofida Reperului Negaţiei care anulează absolut 
orice legităţi sau enunţuri,tocmai prin această anulare. 
 Dacă nu ar fi Reperul Negaţiei ar fi dispărut imediat şi 
caracteristica de Structuralizare, întrucât legitatea prin enunţul 
său logic nu face nimic altceva decât să anihileze caractersitica 
de Structuralizare. Cum anume? 
 Prin caractersitica de Structuralizare se înţelege în 
primul rând acea caracteristică a „Continuumului Infinit” de a 
avea o structură a sa, pe baza căreia să-şi „dezvolte” propriile 
sale caracteristici. Din ce anume este formată această structură 
a Limbajului Pur Universal? 
 Care sunt Cuvintele acestui Limbaj Pur Universal? 
 Bineînţeles că sunt Elementele Primordiale. 
 Caracteristicile Elementelor Primordiale constau în 
Tipologii, Atipologii şi alte opusuri infinite ale acestora. 
 Cum ar putea o anumită Tipologie să se menţină ca 
fiind un enunţ al unei legi odată ce aceasta este înlăturată din 
faşă tocmai de raportarea sa în calitate de caracteristică a unui 
Element Comun faţă de o Atipologie care la rândul ei 
„dezvoltă” noi şi noi asocieri? 
 Chiar şi în astfel de cazuri enunţul ar fi acceptat dar nu 
şi atunci când Toate Elementele Primordiale se regăsesc în 
Toate celelalte, vezi Prima Analogie, şi mai mult decât atât 
Toate sunt în Tot şi Totul în Toate iar Totul este tocmai 
„Continuumul Infinit”! 
 Cu toate acestea orice caractersitică în sine nu este un 
enunţ. Ea nu poate fi o legitate? 
 Cu siguranţă că da, dar absolut orice caractersitică se 
reduce în cele din urmă la structura „Continuumului Infinit” 
care nu este o structură ce poate fi definită, ci una nedefinită. 
 Astfel cea de-a patra şi una dintre cele mai importante 
caracteristici ale „Continuumului Infinit” este, Nedefinirea . 
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Astfel Structuralizarea tinde mereu asimptotic către definirea 
caractersiticilor sale dar acestea sunt mereu despărţite de 
Nedefinire. Prin urmare trimise din nou prin Funcţia 
Asimptotică, Reperului Negaţiei pentru o nouă 
Structuralizare! Acesta este modul prin care poate fi definit 
„Continuumul Infinit” ale cărui caracteristici de bază se 
bazează tocmai pe redefinirea continuă a enunţurilor noilor 
legităţi, ce definesc noi caracteristici dar doar în faza de 
Structuralizare, pentru a redeveni la nesfârşit Nedefinite. 
 De şi scriam într-o altă carte că una dintre 
caracteristicile de bază ale Infinitului este Oglinda,nu pot să 
neg,dar această caracteristică devine valabilă doar raportată la 
Cunoaştere şi la Elementul Primordial al Cunoaşterii.Precum 
fiecare Element Primordial în parte va găsi propria sa 
caracteristică de bază a Infinitului dar numai din punctul său de 
vedere şi nicidecum al Infinitului,fiindcă caracteristicile 
Infinitului nefiltrate de nici un alt Element Primordial sunt cele 
patru:Funcţia Asimptotică,Reperul Negaţiei,Structuralizarea şi 
Nedefinirea. 
 Tot ceea ce am văzut la „Continuumul Infinit” pare un 
nonsens la prima vedere, dar tocmai acest non-sens devine unul 
dintre sensurile cele mai bine definite chiar şi de către 
instrumentul Cunoaşterii care este logica. Cum anume? 
 Fără a încerca să intru în vre-un fel sau altul mai adânc 
în Coaxialism, voi încerca să definesc următorul enunţ despre 
caracteristici. Acesta sună astfel: -Tot ce se află în spatele 
Totului va deveni odată Tot, precum Tot ce se află în spatele 
lumilor Matricei Noastre a mai fost înainte Tot. 
 Acest enunţ ne trimite la faptul că tot ceea ce ne 
înconjoară este de dinainte de noi, după noi şi posibil odată cu 
noi. 



                                         

   84

 Cum ar mai fi posibile toate acestea dacă am accepta 
rigiditatea caractersiticilor şi a legităţilor inclusiv a logicii? 
 Bineînţeles că nu ar fi posibile tocmai pentru că Totul în 
accepţiunea oricărei logici este acel „Continuum Infinit” care se 
află peste TOT în TOT şi nu mai poate fi nici un alt TOT 
înaintea TOTULUI fiindcă el este TOT. 
 Prin Starea de Concepţiune tocmai acest deziderat 
doresc să-l discut şi mai mult decât atât să demonstrez că în 
Coaxiologia Fenomenologică,logica este un simplu instrument 
al Cunoaşterii şi atât, că fiecare legitate se reduce raportată la 
„Continuumul Infinit” la nimic şi astfel nici un enunţ nu ar fi 
valabil, deci implicit nici caractersiticile de care am pomenit 
până acum atunci ce anume sunt totuşi aceste caracteristici 
folosite în dezbaterea aceasta filosofică dacă nu caracteristici? 
 Şi eu până acum tot caracteristici le-am denumit. Acum 
caracteristicile nu mai sunt caracteristici doar fiindcă nu putem 
determina „Continuumul Infinit”. 
  
 
 
   
 
    

CAPITOLUL VI 
 

STAREA PRIMARĂ DE CONCEPŢIUNE 
 

 
 
 Fiinţa umană prin excelenţă nu va putea determina 
niciodată „Continuumul Infinit” pentru simplul fapt că nu poate 
Cunoaşte Infinitul. 
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 Acest lucru o lasă pradă logicii şi legităţilor survenite 
din enunţurile logicii. Tot ceea ce definim ca fiind 
„caracteristică” nu este numic altceva decât tot o formă de 
enunţ logic bazată pe o anumită legitate. 
 Odată ce aceste nu sunt de fapt atunci când ne raportăm 
la „Continuumul Infinit” decât nişte simple fumuri duse de 
vânt, ce anume sunt „caracteristicile”? 
 Privite prin filtrul Coaxiologiei Fenomenologice, 
caracteristicile sunt Elemente Primordiale care  devin astfel 
prin intermediul unui Element Comun faţă de care acesta are o 
anumită Tipologie reliefată la un alt Element la care se „referă” 
caracteristica respectivă, şi astfel aceasta îşi îndeplineşte o 
anumită sarcină asupra acelui Element. 
 Sarcina este de fapt un fel de caracteristică a 
caracteristicii, de fapt sarcina este responsabilă de reducerea 
enunţului cu privire la sine la o simplă abordare ce are drept 
reper „Continuumul Infinit”, care are şi el la rândul său cele 
patru caracteristici de bază unde sarcina fiecăreia este de a se 
reliefa celeilalte pentru a  se ajunge la Nedefinire şi astfel să se 
reia procesul din nou începând cu Funcţia Asimptotică, trecând 
la Reperul Negaţiei, Structuralizare şi iarăşi la Nedefinire. 
 Ce anume poate fi Sarcina decât cauza unui nou ciclu al 
Totului pentru a defini cu ajutorul Nedefinirii, ”Continuumul 
Infinit”. 
 În acest caz înseamnă că Sarcina este Cauză sau Efect al 
Caracteristicii? 
 A folosi noţiuni de genul Cauză şi Efect în acest 
exemplu, la acest nivel mi se pare ambiguu, întrucât Sarcina 
unei Caracteristici nu poate fi niciodată o Cauză pe baza căreia 
să se producă un anumit efect, nu pentru că din punct de vedere 
logic nu ar fi astfel ci tocmai pentru că nu putem folosi 
instrumentul logic, tocmai fiindcă ne aflăm la un nivel unde 
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acesta nu îşi are locul nefăcându-şi încă apariţia ca instrument 
al Cunoaşterii. 
 Astfel noţiunile de genul Cauză şi Efect cad din această 
demonstraţie. 
 Atunci ce anume poate să fie Sarcina unei Caracteristici 
dacă aceasta nu este Cauza care să preceadă un anumit Efect 
care să se abată asupra ciclului Totului cu privire la mersul 
celor patru caracteristici de bază ale „Continuumului Infinit”? 
 Cum Sarcina nu poate fi o Cauză sau un Efect ea poate 
fi un Scop? 
 Poate Scopul aparţine unei anumite structuri logice care 
să se precipite în funcţie de enunţul unei legităţi? Nu! 
 Spun acest lucru în cunoştinţă de cauză întrucât în 
cadrul Coaxialismului, Scopul apare încă de la nivelul Matricei 
Noastre care a fost denumită chiar şi o Matrice-Scop, fără ca 
Scopul acesteia să fie supus vre-unei legităţi în sine sau vre-
unui enunţ al acestei legităţi întrucât s-a datorat configuraţiei de 
facto a Matricei Noastre ce a permis o atare dezvoltare care să 
degenereze în enunţuri şi legităţi mult mai „târziu” odată cu 
apariţia Adevărurilor care să urmeze Adevărului Absolut, care 
şi el apare abia după ce Matricea-Scop defineşte Instinctul, iar 
abia acesta va fi cel apt să definească abia Adevărul Absolut. 
 Personal nu cred că Adevărul Absolut poate determina o 
legitate fiindcă pentru aceasta sunt necesare cel puţin doi 
termeni în plus faţă de Adevărul Absolut şi anume, enunţul şi 
lucrul, Fenomenul, Evenimentul, Obiectul, Fiinţa sau orice 
altceva asupra căreia să se desfăşoare enunţul girat de Adevărul 
Absolut. 
 Pe când imediat după apariţia Adevărului Absolut, 
apare „EUL” Factorului Primordial şi odată cu acesta 
Cunoaşterea acestui „EU” deci Cunoaşterea Absolută din 
cadrul Matricei Noastre. Odată cu Cunoaşterea Absolută şi 
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Adevărul Absolut apare Gândul Originar, odată cu acesta 
Adevărul Anoţional  şi pe urmă, imediat Persoana cu 
Personalizările sale care datorită Iluziei deţin un alt tip de 
Adevăr, respectiv Adevărul Noţional. 
 Orice legitate şi implicit orice enunţ al acesteia va trebui 
să fie vizată de către o formă sau alta de Adevăr, pentru a 
deveni legitate şi pentru a putea fi supusă unei anumite logici, 
ceea ce nu este cazul în respectivul nivel, unde Sarcina unei 
Caracteristici principale ale „Continuumului Infinit” este lipsită 
de vre-o formă sau alta a Adevărului Absolut, acesta apărând 
odată cu una din infinitatea de Matrici dar, atenţie, fiecare 
Element Primordial devine la rândul său o Matrice, tocmai 
datorită caracteristicii sale de a deveni Element Comun, şi de a 
fi atât Tipologic (Asemănător) altor Elemente Primordiale cât şi 
Atipologic (Neasemănător) altor Elemente Primordiale. 
 Despre acest aspect abia de acum încolo urmează să 
discutăm mai mult. 
 La ceea ce ne referim acum, respectiv Sarcina unei 
Caracteristici, se poate afirma că NU este nici o Cauză sau un 
Efect în schimb această Sarcină are un Scop iar Scopul este 
acela de a perpetua Ciclul celor patru caracteristici de bază ale 
„Continuumului Infinit”, prin care Totul din spatele Totului 
redevine Totul din faţa Totului dar rezultă că Totul e-n Toate şi 
Toate sunt în Tot. 
 Din aceste moment putem trece la modul cum se 
desfăşoară apariţia Matricilor, a Adevărurilor şi ale altor 
dezvoltări din cadrul Matricilor, pornind de la Elementele 
Primordiale şi de la caracteristica de bază a acestora de a fi 
Elemente Comune. 
 Fiecare Element Primordial, devine Om, pisică, plantă 
sau orice altceva în funcţie de Elementul Comun în care se 
regăseşte pentru a deveni Tipologic cu un alt Element 
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Primordial ce va dezvolta în cadrul Matricei sale ceea ce 
Elementul Primordial care s-a reflectat prin intermediul 
Elementului Comun va iniţia. 
 Elementul Primordial este cel responsabil de Sinele, 
Omului sau al oricărei alte fiinţe, lucru sau fenomen. 
 Odată cernute prin intermediul unui Element Comun, 
Elementul Comun este cel responsabil de ceea ce va fi, de 
identitatea pe care o va avea în lumile Matricei Elementului 
Primordial, Sinele trimis de Elementul Primordial care s-a 
reflectat prin intermediul Elementului Comun. 
 Fiecare Element Primordial dezvoltă la rândul său 
propria sa Matrice, precum este şi Element Comun, dar şi 
Element care îşi caută un alt Element Comun pentru a deveni 
Tipologic faţă de Elementele Primordiale pentru care este 
Atipologic. 
 Astfel fiecare dintre noi, oamenii, care ne aflăm în 
această lume posedată de Matricea Elementului Primordial care 
era Atipologic Elementului Nostru Primordial, fiind astfel 
nevoit să dezvolte o nouă Tipologie prin intermediul unui 
Element Comun. 
 Acest lucru nu înseamnă că noi Oamenii nu avem şi noi 
alte Elemente Primordiale care folosesc Elementul Nostru 
Primordial ca fiind Element Comun sau mai mult decât atât nu 
înseamnă că şi noi oamenii sau animalele, plantele sau orice 
lucru sau obiect nu are Elementul său Primordial care să fie şi 
Matrice la rândul său şi astfel să dezvolte propriile sale lumi. 
 Noi ne aflăm în acest moment în Matricea unui Element 
Primordial care a dezvoltat Cunoaşterea fiindcă acest Element 
Primordial aparţine Cunoaşterii. 
 În acest context Starea de Concepţiune ar include doar 
„Continuumul Infinit” şi odată cu acesta propriile sale 



                                         

   89

caracteristici principale: Funcţia Asimptotică, Reperul Negaţiei, 
Structuralizare şi Nedefinire? 
 Dar primele faze din cadrul Cunoaşterii, respectiv 
Semantică, Asemantică şi Periodică nu ar face într-un fel sau 
altul din Starea de Concepţiune? 
 Nu este definită Starea de Concepţiune ca fiind Totul şi 
Totului din spatele Totului? 
 Până unde se întinde de fapt? 
 Este o întrebare la care va trebui mai înainte de toate să 
zăbovim puţin din nou asupra Scopului de adineaori pe care-l 
găsim în Sarcina caracteristicilor şi despre care am afirmat că 
este acela de a redefini la nesfârşit Ciclul Totului şi anume de la 
ultima caracteristică Nedefinirea se trece din nou la prima, şi 
anume la Funcţia Asimptotică pe urmă la Reperul Negaţiei, la 
Structuralizare şi iarăşi la Funcţia Asimptotică. 
 Acest Ciclu al Totului se continuă la Infinit, fiind de 
altfel principalul definit ca Starea Primară de Concepţiune. 
 Atunci când folosim terminologic ideea de ciclu dar mai 
ales pe aceea de Ciclu al Totului, ne referim la un Tot care la 
un anumit moment dat se sfârşeşte, intervenind imediat în locul 
său un alt Tot. Întrebarea care se pune dar care am mai pus-o şi 
înainte, dar sub o altă formă, acest Tot nu este peste tot? 
 Dacă este peste Tot, dispare dintr-o dată şi în locul lui 
apare un altul? 
 Răspunsul la această întrebare este următorul: Totul nu 
dispare dintr-o dată fiindcă el nu este dimensionat de nici o 
formă dimesnională temporară şi nici nu reapare dintr-o dată. 
 Acel Tot este de fapt „Continuumul Infinit” care se 
„Continuă” la nesfârşit. 
 Acel „Continuă” reprezintă în cazul de faţă Ciclul 
Totului şi eternul Tot din spatele Totului fiindcă Totul se află 
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peste Tot, el „acoperă”, practic Totul dar atunci unde mai are 
„loc”şi Totul din spatele Totului? 
 ”Continuumul Infinit” face parte din Starea primară de 
Concepţiune, care are cele patru caracteristici principale.  
 Prima caracteristică este Funcţia Asimptotică, 
caracteristică care se reflectă şi în cadrul Cunoaşterii, deci al 
Matricei Noastre sau şi în cadrul altor Matrici care fiecare în 
parte sunt Elemente Primordiale şi Elemente Comune în acelaşi 
timp. 
 Caracteristica Funcţiei Asimptotice odată translatată 
altor Matrici, fiecare în parte va avea propriul ei mod de 
„dezvoltare” , dar toate vor realiza această dezvoltare tot 
pornind de la Funcţia Asimptotică. 
 În cadrul Cunoaşterii Funcţia Asimptotică se bazează pe 
Regula celor trei Analogii, deci chiar pe cele trei Analogii. 
Prima Analogie fiind aceea a Totului pe care-l vedem reflectat 
în Cunoaştere , a doua Analogie fiind aceea a Semanticului, 
Asemanticului şi Periodicului, iar cea de-a treia Analogie fiind 
aceea a Denunţului şi Predestinaţiei. 
 Dacă vrem să facem comparativ o remarcă, observăm 
că Prima Analogie este de fapt Prima caracteristică a 
„Continuumului Infinit”, iar celelalte două Analogii sunt 
diferite faţă de caracteristicile „Contunuumului Infinit”, 
întrucât aici nu îşi mai are loc Semanticul, Asemanicul, 
Periodicul, etc, dar cu toate acestea Funcţia Asimptotică este 
aceea responsabilă şi de dezvoltarea celorlalte două Analogii pe 
modelul „Continuumului Infinit”, fapt ce duce la raţionamentul 
de către noi, prin intermediul Coeficientului Logic 2 că:  
„Continuumul Infinit” se află peste tot şi în cadrul Cunoaşterii, 
el fiind „fundaţia” pe care stă clădită această Cunoaştere. 
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 Astfel Scopul „Continuumului Infinit” este tocmai acela 
de a „Continua” la nesfârşit propriul său TOT care se reflectă în 
Toate, printre care şi la nivelul Cunoaşterii. 
 Această continuare se face prin intermediul 
caracteristicilor celor patru, sau caracteristicile de bază dar 
trecând de la prima caracteristică şi ajungând la cea de-a doua 
observăm că Reperul Negaţiei despre care am spus că este acel 
reper care prin raportarea la sine a oricărui alt reper,cel din 
urmă dispare,fiind considerat a nu putea fi reper. 
 Acest lucru determină alături de caracteristica de 
Structuralizare şi de aceea de Nedefinire întreaga gamă care va 
reflecta perpetuarea „Continuumului Infinit” prin aducerea 
mereu a Totului din spatele Totului, care de fapt se afla tot în 
Tot. 
 ”Continuumul Infinit” se află şi în acel Tot din spatele 
său fiindcă el este Totul, dar cu Toate acestea el trebuie să 
perpetueze şi de aceea nu-şi „recunoaşte” întregul Tot. 
 Am pus în ghilimele termenul de „recunoaşte” fiindcă 
noi nu putem altfel defini pe baza Cunoaşterii noastre decât 
prin acest termen dar el nu este cel corect, întrucât 
„Continuumul Infinit” nu poate „recunoaşte” ci determina noi 
şi noi matrici prin proria sa stare aceea de a perpetua. 
 Orice perpetuare se face prin a „recunoaşte” noi şi noi 
repere, pe când Reperul Negaţiei din „Continuumul Infinit” 
tocmai acest lucru nu vrea să îl facă, se opune total iar din 
această opoziţie se determină ce-a de-a treia caracteristică şi 
anume Structuralizarea, o caracteristică care denotă o structură 
a sa în sine ce va fi în cele din urmă Nedefinită, tocmai ca pe 
baza Funcţiei Asimptotice, această Structură să o ia de la 
început, fiind din nou respinsă dar şi creată prin Negarea, 
Reperului Negaţiei. 
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 Este foarte interesant cum tocmai Negaţia este 
responsabilă de apariţia unei noi structuri, deci dacă ar fi să 
subliniem care este caracteristica principală care determină 
perpetuarea în cadrul „Continuumului Infinit” aş sugera la 
început toate patru, fiindcă fiecare în parte este la fel de 
importantă în acest proces dar cu toate acestea perpetuarea în 
sine este dispusă mai înainte de toate de Reperul Negaţiei, unde 
„vechiul” reper se volatilizează determinând o nouă 
Structuralizare bazată tocmai pe negarea „vechiului” reper. 
Cum anume? 
 Foarte simplu: Odată ce a rămas „gol” locul respectiv, 
prin negarea „vechiului” reper chiar şi acel loc „gol” este de 
fapt un nou loc. Fiind un nou loc el este „plin”. Iarăşi 
ghilimelele de rigoare ne indică abordarea figurativă a cazului. 
 Prin urmare Starea Primară de Concepţiune este starea 
care prevede „Continuumul Infinit” cu Scopul şi caracteristicile 
sale de bază, acele care duc la perpetuarea infinită a acelui 
„Continuum Infinit”, iar Starea Secundară de Concepţiune, 
porneşte de la nivelul Elementelor Primordiale, al Elementelor 
Comune şi al Matricilor (chiar dacă am folosit trei denumiri 
toate trei sunt une fiindcă fiecare Element Primordial sunt şi 
celelalte două denumiri) şi se desfăşoară pe toate nivelele 
dezvoltate de fiecare Matrice în parte, începând în cazul 
Matricei Noastre cu Semanticul, Asemanticul şi Periodicul, 
continuând cu Denunţul şi Predestinaţia până la nivelul 
Factorului Primordial, şi al lumilor Factorilor Creatori. 
 Am afirmat că Dumnezeul Omului este Elementul 
Primordial care devine  Element Comun pentru Elementul 
Primordial al Omului. Acest lucru înseamnă că miliarde de 
Elemente Primordiale au găsit în acel Element Comun unicul 
mijloc de a deveni Tipologice faţă de Cunoaştere. De ce? 
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 Pentru simplul fapt că sunt miliarde de oameni pe 
această planetă, unde fiecare are un Sine al său deci un Element 
Primordial care se reflectă în Cunoaştere prin intermediul 
acelui Element Comun, responsabil de caracteristicile umane. 
 Chiar şi în Biblia creştină scrie că „Dumnezeu a făcut 
Omul după chipul şi asemănarea Sa”, eu aş completa că şi 
Dumnezeul pisicii sau al plantelor sau al lucrurilor sau al altor 
şi altor reprezentări le-a făcut pe acestea după chipul şi 
asemănarea lor, Dumnezeul Lor. De ce? 
 Fiindcă Dumnezeu este de fapt acel Element Comun. 
Elementul Comun este cel care dă caracteristicile sale 
Tipologice Elementului Primordial (în cazul nostru 
Cunoaşterea) faţă de care are la rândul său caracteristici 
Tipologice şi nu Atipologice. 
 Acest aspect relevă că Sinele fiecărui lucru, obiect, 
fiinţă sau orice reprezentare din această lume are caractere 
Atipologice faţă de Tipologia Cunoaşterii? 
 Nu toate, decât cele care sunt prin excelenţă o mulţime 
de astfel de Tipologii, fiindcă Elementul Comun are sarcina de 
a transforma Tipologiile Atipologice ale altor Elemente 
Primordiale şi de a le translata Tipologic aici de exemplu în 
lumea noastră. Ce Elemente Primordiale sunt Tipologice cu 
Cunoaşterea sau lumea noastră care aparţine acesteia? 
 Răspunsul ar consta în acele Elemente Primordiale care 
sunt reflectate în această lume ca fiind singulare. 
 Dacă observăm tot ceea ce este fiinţă şi are acces la 
Cunoaştere într-un fel sau altul se află în fază de pluraritate în 
această lume. 
 Nu ştiu ce acces  la Cunoaştere are o gâză de exemplu, 
dar ştie să se ferească de anumiţi răpitori, este posesoarea 
anumitor instincte, chiar dacă Cunoaşterea (atât ştim în prezent 
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despre această lume minusculă a insectelor) se află doar într-o 
fază primară instinctuală. 
 Cu cât gradul de Cunoaştere creşte, la alte şi alte fiinţe 
cu atât intervin un număr mai mare elemente care aparţin 
acestei lumi. 
 Ce înseamnă acest lucru? 
 Faptul că lumea omului nu este aceeaşi cu lumea 
insectei de exemplu? 
 Oricât am  râde de o asemenea întrebare, lumea Omului 
este aceeaşi cu lumea insectelor doar că Elementul Comun al 
omului i-a dat acestuia o anumită Tipologie faţă de Elementele 
Comune ale insectelor care le-au dat alte Tipologii compatibile 
cu lumea noastră a Cunoaşterii.Tot ceea ce pare unic în lumea 
aceasta nu este reflectat pe baza unui Element Comun deci nu 
are un Dumnezeu? 
 Referitor la ideea de Dumnezeu voi reveni imediat după 
ce voi răspunde la această întrebare. 
 Da,tot ceea ce este unic are cele mai mari şanse să nu 
fie determinat de un element comun. 
 Dar haideţi să vedem dacă descoperim în această lume 
cu adevărat un element unic.Să luăm un ocean. 
 El este unic la fel ca un Om, dar sunt mai mult oceane 
precum sunt mai mulţi Oameni. 
 Să luăm un munte, sau orice altceva şi vedem cât de 
greu este să descoperim ceva unic care să nu aparţină nici unui 
regn sau rasă sau alotor şi altor posibile asocieri.Ce rezultă din 
aceasta? 
 Faptul că de fapt nimic nu este unic şi totul în această 
lume provine prin intermediul unui anumit Element Comun, 
deci  fiecare are propriul său Dumnezeu după propriul său chip 
şi asemănare. 
 Atunci care este de fapt adevăratul Dumnezeu? 
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 Dumnezeul Omului este Elementul Comun al Omului. 
Poate avea acesta puteri discreţionare în această lume care să 
poată ajuta Omul la necaz? 
 Dat fiind faptul că prin internediul său se reflectă 
miliarde de alte Elemente Primordiale în această lume, înclin să 
cred că da, dar la fel cum are putere şi Dumnezeii altor şi altor 
vieţuitoare din această lume. 
 De altfel mai mult decât atât, înclin să cred că 
adevăratul dialog cu lumea în care trăim nu îl putem realiza 
decât prin intermediul Lui Dumnezeu, adică al Elementului 
Nostru Comun care ne-a dat Tipologia faţă de această lume. 
 Orice facem, fiecare acţiune întreprinsă de noi se face 
tot prin intermediul Dumnezeului Nostru. Acest lucru înseamnă 
că şi faptele odioase se fac tot cu ajutorul lui Dumnezeu? 
 Oricât de mult am dori să negăm acest lucru, fiindcă 
vrem să avem ceva pur şi neprihănit cel puţin în persoana 
Dumnezeului Nostru, răspunsul este: DA! 
 Totul absolut Totul în lumea Omului se desfăşoară prin 
intermediul Elementului Comun care este Dumnezeul Nostru al 
Oamenilor, precum tot ceea ce desfăşoară o insectă sau o pisică 
se face prin intermediul Elementelor Comune care sunt 
Dumnezeii insectelor sau pisicilor. Acest lucru duce la faptul să 
vedem unde este Diavolul din Element Comun? 
 Am mai spus-o şi o repet şi în această carte. Dacă nu ar 
fi Diavolul nu ar fi nici Răul care să poată fi raportat la Bine. 
 Elementul Comun pentru Om din punct de vedere al 
Tipologiei sale este şi Diavol dar şi Dumnezeu. 
 Sinele fiecărui Om este un Element Primordial care este 
şi Matrice dar şi Element Comun (Dumnezeu şi Diavol) pentru 
alte şi alte Elemente Primordiale care sunt şi ele la rândul lor 
Elemente Comune şi Matrici. 
 Ce anume este de fapt Sinele unui Om? 
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 Dacă şi el este un Element Primordial ce are şi calitatea 
de a fi Element Comun dar şi Matrice înseamnă că fiecare Sine 
devine un Dumnezeu pentru alte şi alte Elemente Primordiale? 
 Înseamnă că în Om se regăsesc alte şi alte lumi?  
 Atunci tot în Om se află atât Diavolul cât şi Dumnezeu 
deci infernul şi paradisul? 
 Am mai spus că Tipologia Omului ne-a dat-o 
Dumnezeul Nostru, care este Elementul Nostru Comun ce ne 
face Tipologici lumii Cunoaşterii. 
 Ei bine, Omul nu este tot una cu Sinele său, întrucât 
Sinele său după cum am spus adineaori este cu totul alt 
Element Primordial, faţă de Om care este reflectarea acelui 
Element Primordial într-un Element Comun. 
 Calităţile şi caracteristicile Omului aparţin Elementului 
Comun şi nu Sinelui său. 
 Din această cauză Sinele Omului nu are nici o legătură 
cu Omul decât aceea că devine „solul” pe care Elementul 
Comun (Dumnezeu) îşi sădeşte propria sa Tipologie pentru a 
deveni acceptată de lumea Cunoaşterii şi astfel să se 
împlinească Prima Analogie care spune că fiecare Element 
Primordial trebuie să se regăsescă în alt Element Primordial, 
sau Totul e în Toate şi Toate sunt în Tot. 
 Astfel Elementul Comun al Omului este responsabil de 
caracteristicile sale,iar atunci când vorbim de Om vorbim de 
fapt de Elementul Comun al Omului şi nu de Sinele său. 
 Ca o remarcă Sinele Omului nu este altceva decât o 
parte din Elementul Primordial respectiv care se regăseşte în 
Elementul Comun (Dumenezeul Omului), pentru a deveni 
Tipologică cu Cunoaşterea, dar atenţie, alte şi alte părţi ale 
acelui Element Primordial sunt şi ele la rândul lor reflectate în 
alte şi alte Elemente Comune pentru a deveni Tipologice cu alte 
şi alte Elemente Primordiale, precum şi alte Elemente 
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primordiale folosesc drept Element Comun Elementul 
Primordial al Sinelui Omului. 
 Tot ceea ce explic în lucrarea de faţă este sub auspiciul 
Coeficientului Logic 2, dar pentru un alt tip de Coeficient 
Logic, Totul în Toate şi Toate în Tot  sunt cu totul altfel fiind 
un alt opus al Toatelor pentru Coeficientul Logic 3 şi o 
infinitate de opuşi ai toatelor pentru Coeficientul Logic Infinit, 
ceea ce denotă încă odată caracteristicile indubitabile, de 
netăgăduit ale „Continuumului Infinit” care odată gândite prin 
intermediul Coeficientului Logic Infinit, toată infinitatea de 
opusuri ale totului şi Toatelor se reduce iarăşi la un singur opus 
acela al Totului Infinit, într-un cuvânt la un nou Ciclu al 
Totului, sau la readucerea Totului din spatele Totului. 
 Astfel Dumnezeu este în funcţie de Elementul Comun şi 
al Tipologiei acestui Element Comun reflectată în alt Element 
Primordial care şi el este la rândul său Matrice şi element 
Comun. ”Continuumul Infinit”este cel responsabil cu 
perpetuarea cestor Elemente Primordiale la infinit care nu 
dispar la fiecare Ciclu al Totului cum probabil vor încerca unii 
să creadă. Un astfel de Ciclu nu face decât să treacă în faţa 
Totului ce a fost în spatele aceluiaşi tot. 
 Prin aceasta se înţelege tocmai necuprinsul Totului, 
diferenţa dintre accepţiunea Totului ce înseamnă absolut Totul 
şi Necuprins. 
  Între aceste două  va fi mereu, perpetuum o opoziţie, 
fiindcă Totul în accepţiunea sa practic include atât Cuprinsul 
cât şi Necuprinsul, dar perpetuarea Totului îi arată că în 
spatele său se mai află în el Necuprins care trebuie să devină 
Tot. 
 De fapt abia acum se poate în sfârşit răspunde la 
întrebarea cea mai importantă din întreag Coaxialismul şi 
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anume ce, cine şi de ce a determinat Sarcina fiecărei 
caracteristici şi cu ce Scop? 
 Răspunsul constă în Necuprins şi Tot. 
 Absolut Totul, Perpetuarea „Continuumului Infinit”, 
caracteristicile sale de bază, Funcţia Asimptotică, Reperul 
Negaţiei, Structuralizarea şi Nedefinirea au fost determinate de 
Contradicţia dintre Tot şi Necuprins. 
 Această Contradicţie determină Perpetuarea 
„Continuumului Infinit”.Totul sunt Cuvintele iar Necuprinsul 
Expresia sau Starea de Concepţiune a lor,Totul este Limbajul 
Pur Universal iar Necuprinsul Conştiinţa Pură Universală.Ce 
a născut Necuprinsul? 
 Necuprinsul nu se naşte astfel nici Conştiinţa pură 
Universală nu s-a născut,dar determină Cuvintele etern,la fel 
de nenăscute prin propria sa Expresie. 
 Nu Cuvintele au determinat Expresia ci Expresia este 
cea care „înconjoară” asimptotic Cuvintele Limbajului Pur 
Universal,dar fără a le puea îmbrăţişa vreodată. 
 De aici survine eterna contradicţie prin care Expresia 
nu se poate finaliza niciodată(văzută prin intermediul 
Coeficientului Logic 2 al lumii noastre). 
 Nu a fost niciodată un Început pentru a fi Cuvântul 
fiindcă acesta este etern o Expresie, împreună, cu infinitatea de 
Cuvinte ale Limbajului Pur Universal,unde fiecare este o 
Expresie Neterminată în Expresia Conştiinţei Pure 
Universale,unica Expresie Terminată. 
 Astfel Necuprinsul(Conştiinţa Pură Universală) este 
Expresia Terminată iar Totul(Limbajul Pur Universal)este 
alcătuit din Expresii Neterminate. 
 Expresia devine Cuvânt doar raportată la Expresia 
Conştiinţei Pure Universale,la Asimptotic,astfel fiecare 
Expresie întregeşte un Simbol şi un Înţeles fiind un Element 
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Primordial,care este definit ca fiind Cuvânt doar raportat la 
Necuprins,unde se substituie Expresiei tuturor Cuvintelor -
Expresii,care devine una singură şi anume Necuprinsul 
Conştiinţei Pure Universale sau Totul din spatele Totului! 
 Fiindcă în eternul „început” se află mereu 
Totul,Necuprinsul care prin propria sa Expresie determină 
etern infinitatea Limbajului Pur Universal,tocmai fiindcă acest 
Limbaj nu va putea niciodată învinge Totul care este propria sa 
Conştiinţă Pură Universală,deci propria sa Expresie,a unor 
Cuvinte-Elemente Primordiale-Simboluri-Înţelesuri-Expresii,în 
cadrul Necuprinsului Tot din spatele Totului,care este Expresia 
Conştiinţei Pure Universale a acestor Cuvinte date de acest 
Limbaj Pur Universal determinat tocmai de Totul din spatele 
Totului deci de Necuprins. 
 Întotdeauna se va găsi un Tot în spatele Totului iar 
acesta este Conştiinţa Pură Universală sau Expresia Terminată 
dată de totalitatea tuturor Expresiilor Neterminate ale 
Cuvintelor Limbajului Pur Universal,prin urmare Totul 
determină prin Expresiile sale Neterminate Necuprinsul care 
este o Expresie Terminată,de aceea mereu în spatele Totului se 
va afla un alt Tot. 
 Ce paradox,tocmai Necuprinsul posedă o Expresie 
Terminată fiind Conştiinţa Pură Universală iar Totul posedă o 
infinitate de expresii Neterminate ale fiecărui Cuvânt în parte 
din Limbajul Pur Universal care-i aparţine. 
 În consecinţă,Totului îi aparţine Limbajul Pur 
Universal şi Necuprinsului Conştiinţa Pură Universală. 
 Astfel Limbajul, se sprijină pe o Infinitate de  Expresii 
Neterminate iar Conştiinţa,Necuprinsul pe o singură Expresie 
Terminată.Care este adevăratul Necuprins? 
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 Infinitatea de Expresii Neterminate ale Limbajului din 
cadrul Totului sau o singură Expresie Terminată a 
Necuprinsului? 
 Şi Infinitatea de Expresii din cadrul Totului este un 
Necuprins precum şi Expresia Terminată din cadrul 
Necuprinsului este un Cuprins,un Tot. 
 Această interdependenţă este aceea care generează 
regăsirea,reflectarea sau interdependenţa Elementelor 
Primordiale-Cuvintelor sau Expresiilor unele între altele 
conform Primei Analogii. 
 Expresia Limbajului Pur Universal care este şi 
Conştiinţa Pură Universală este de fapt în accepţiunea sa 
generală:Starea de Concepţiune.Aceasta se „întinde” până la 
nivelul Creaţiei Factorilor Creatori ai Cunoaşterii. 
 Totul nu este doar ceea ce se află în dezvoltarea 
Matricei Noastre care este Matricea Cunoaşterii.Chiar dacă 
Factorul Primordial,Factorii 
Creatori,Persoana,Personalizările sunt Cuvinte ale Limbajului 
Pur Universal,ele în calitatea lor de Elemente Primordiale au 
cu totul şi cu totul alte Înţelesuri şi Simboluri dacă nu sunt în 
cadrul Cunoaşterii. 
 Chiar dacă am afirmat într-o altă carte a mea că sursa 
Cuvintelor Limbajului Pur Universal este Matricea 
Noastră,Instinctul,Adevărul Absolut şi „EUL” Factorului 
Primordial care este acelaşi lucru cu Limbajul Pur 
Universal.Întradevăr în „EUL” Factorului Primordial vom 
găsi reflectate toate Cuvintele Limbajului Pur Universal,dar 
doar dacă acest „EU” se află în Cuvântul Cunoaştere,fiindcă 
altminteri nu mai are calitatea de a reflecta toate aceste 
Cuvinte printre care şi Cunoaşterea este unul dintre ele.Toate 
aceste Cuvinte se regăsesc reflectate în Cunoaştere conform 
Primei Analogii. 
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 Când am afirmat că sursa Cuvintelor Limbajului Pur 
Universal este Matricea Noastră,am făcut-o doar în sensul de a 
demonstra că toate Cuvintele Limbajului Pur Universal pot fi 
reflectate şi CUNOSCUTE prin intermediul Matricei Noastre 
care este Matricea Elementului Primordial al Cunoaşterii care 
şi EA la rândul său este un Cuvânt din acest Limbaj Pur 
Universal. 
 Dacă Cuvintele Limbajului Pur Universal care sunt şi 
Elemente Primordiale şi Matrici în acelaşi timp,NU ar fi 
Cunoscute prin intermediul Matricei Noastre a Cuvântului şi 
Elementului Primordial al Cunoaşterii deci Matricea Noastră 
NU ar mai fi sursa acestor Cuvinte independente de 
Ea,necreate de Ea,repet,termenul de sursă indică doar modul 
prin care provin aceste Cuvinte şi nu ce anume le 
creează,acestea nu ar mai aparţine Limbajului Pur Universal 
dat de această Matrice a Cunoaşterii.Limbajul este un apanaj 
al Cunoaşterii. 
 Astfel Limbajul Pur Universal văzut prin intermediul 
celorlalte Matrici-Cuvinte-Elemente Primordiale poate să nu 
mai fie perceput în calitate de Limbaj Pur Universal ci de 
Forme de Expresie Matriceale cum le-am denumit eu într-o 
altă carte. 
 Aceste Forme de Expresie Matriceale sunt echivalentul 
Limbajului Pur Universal dar văzut prin intermediul altui 
Cuvânt al acestui Limbaj Pur Universal,diferit de Cuvântul 
Cunoaştere. 
 Formele de Expresie Matriceale,asemeni Limbajului 
Pur Universal au aceleaşi caracteristici de 
provenienţă,referitor la cele patru caracteristici de bază ale 
Totului-Nesfârşit,înglobează aceeaşi EXPRESIE(Conştiinţă 
Pură Universală sau Stare de Concepţiune)în totalitatea lor 
deci se poate folosi în continuare terminologia de Limbaj Pur 
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Universal iar pe aceea de Forme de Expresie Matriceale doar 
în cazul când trebuie făcută o distincţie netă între Cuvântul 
Cunoaştere ca Element Primordial şi dezvoltarea sa 
Matriceală şi celelalte Matrici sau Cuvinte ale Limbajului Pur 
Universal.Am afirmat că fiecare Factor Creator este un Cuvânt 
al acestui Limbaj Pur Universal.Aşa şi este,doar că este un 
Cuvânt al Limbajului Pur Universal în INTERMEDIUL 
CUNOAŞTERII ceea ce nu este tot una cu un Element 
Primordial fiindcă în cadrul Matricei Noastre doar 
Cunoaşterea este Unicul Element Primordial,de fapt fiind 
tocmai Matricea Noastră,care dezvoltă la rândul ei 
Instinctul,Adevărul Absolut şi „EUL” Factorului Primordial. 
 Factorii Creatori sunt Totalitatea Limbajului Pur 
Universal văzut prin intermediul Cuvântului Cunoaştere din 
cadrul acestui Limbaj Pur Universal,astfel Factorii Creatori nu 
au acelaşi Simbol şi Înţeles cu al Cuvintelor Limbajului Pur 
Universal pe care le reprezintă prin reflectarea lor în 
„EUL”Factorului Creator. 
 Astfel Limbajul Pur Universal se împarte în două mari 
grupe,şi anume în Forme de Expresie Matriceală,adică 
Limbajul Pur Universal unde Cuvintele sunt Elemente 
Primordiale,care definesc în totalitatea lor Expresia,sau 
Conştiinţa Pură Universală definită ca fiind şi Starea de 
Concepţiune,şi printre aceste Cuvinte se află şi Cunoaşterea. 
 Cea de-a doua grupă,este Limbajul Pur Universal 
Matriceal  unde fiecare Matrice în parte fiind un Cuvânt şi un 
Element Primordial al Formelor de Expresie Matriceale 
dezvoltă în cadrul lor propriul lor Limbaj Pur Universal,ca 
rezultat al interdependenţei cu celelalte Cuvinte ale Formelor 
de Expresie  Matriceală.Astfel în cadrul Matricei Noastre,care 
este Cuvântul Cunoaştere,Formele de Expresie Matriceală 
primesc denumirea de Limbaj Pur Universal,iar Cuvintele 
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acestuia se regăsesc în cadrul Matricei Noastre care este, 
Cuvântul  Cunoaştere şi Elementul Primordial Cunoaştere, în 
felurite ipostaze,în funcţie de modul cum acestea 
interacţionează datorită Primei Analogii cu Matricea 
Noastră,dezvoltând alte şi alte Analogii. 
 Prin intermediul interdependenţei Matricei Noastre cu 
Cuvântul Creaţie,Factorul Primordial,regăseşte în „EUL” său 
toate Cuvintele a ceea ce Cunoaşterea defineşte Formele de 
Expresie Matriceală ca fiind Limbaj Universal.În cadrul altor 
Matrici,(Cuvinte,Elemente Primordiale)Limbajul Pur 
Universal poate fi definit cu totul altfel faţă de cum îl defineşte 
Cuvântul-Matrice-Element Primordial:Cunoaşterea.Toate 
Cuvintele Limbajului Pur Universal văzute prin intermediul 
Cunoaşterii sunt Forme de Expresie Matriceală fiindcă 
totalitatea lor implică EXPRESIA,care este în acelaşi timp şi 
Conştiinţa Pură Universală dar şi Starea de Concepţiune. 
 De ce acelaşi lucru are trei denumiri? 
 Normal ar fi o singură denumire pentru a simplifica 
atât de complicatul proces pe care-l dezbatem. 
 Cauza constă întocmai în pluralitatea înţelesurilor pe 
care le are din anumite puncte de vedere atât Expresia cât şi 
Conştiinţa Pură Universală sau Starea de Concepţiune. 
 Din punct de vedere al Expresiei,există însemnătatea de 
enunţ,care devine implicit şi Conştiinţă Pură Universală unde 
însemnătatea sa capătă alte valenţe,cum ar fi cele de 
Autopersonalizare a Totului Conştient asupra Nesfârşitului 
său,de  autodeterminare a nedeterminantului Nesfârşit-
Terminat,etc,care la rândul lor  definesc  Starea de 
Concepţiune.Cele inserate de mine reliefează cel de-al 
douăzecilea Principiu al Stării de Concepţiune. 
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CAPITOLUL VII 
 

DOMENIUL DEISTIC ŞI FUNCŢIA ASIMPTOTICĂ 
 

 
 
 
 Niciodată Totul nu va fi Necuprins fiindcă dacă 
Necuprinsul ar deveni Tot atunci nici Totul şi nici Necuprinsul 
nu ar mai fi. 
 Necuprinsul nu va fi niciodată Tot iar Totul niciodată 
Necuprins. 
 Oricât de mult am încerca să spunem, ”acel Necuprins 
este totul” survine imediat răspunsul” care Tot? 
””Necuprinsul?”” 
  „Acesta nu va putea fi niciodată Tot” 
 „Întotdeauna va mai fi un alt Tot în spatele totului 
pentru a defini Necuprinsul”. 
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 De aici, de la această Contradicţie pornesc toate câte 
sunt dar mai ales toate câte nu sunt. Atunci înseamnă că acesta 
este de fapt Dumnezeul Dumnezeului Nostru? 
 Da, dar doar prin accepţiunea de creaţie care este 
atribuită de Om Dumnezeului său fiindcă Omul nu poate 
concepe Starea de Concepţiune Primară sau secundară decât ca 
făcând parte din creaţie. 
 Răspunsul la acest lucru ar consta în faptul că Omul este 
conştient din punctul de vedere al Tipologiei sale primite de la 
Elementul Comun (Dumnezeul său) tocmai de faptul că orice 
Cunoaştere în această lume şi orice se poate raporta la 
Dumnezeu înseamnă creaţie, fiindcă Dumnezeu este Creatorul, 
cel care în accepţiunea Omului a făcut această lume şi prin 
aceasta nu greşeşte deloc atât timp cât sunt conştient că Omul 
nu face nimic altceva decât să-şi implice propria sa Tipologie 
primită de la Dumnezeul său. De ce afirm toate acestea? 
 Tocmai fiindcă modul cum ni se înfăţişează lumea, 
nouă oamenilor se datorează Tipologiei primite de la Elementul 
Comun (Dumnezeu), Tipologie pe care oricât am încerca să o 
îndepărtăm nu vom putea pentru că noi oamenii nu suntem 
Sinele nostru ci această Tipologie, suntem o parte din 
Dumnezeul Nostru sau Elementul Nostru Comun. 
 Această Tipologie, compatibilă cu Cunoaşterea, 
Elementul Primordial în care se regăseşte Sinele nostru prin 
Intermediul Lui Dumnezeu, ne determină să vedem lumea 
astfel, nu după cum este lumea Cunoaşterii în realitatea ei în 
calitate de Element Primordial, unde orice obiect văzut sau 
simţit de noi poate însemma orice altceva, ci ne determină să 
vedem lumea prin intermediul Tipologiei Dumnezeului Nostru, 
Tipologie care datorită altor intervenţii cum ar fi Persoana, 
Personalizarea şi alte şi alte dezvoltări ale Cunoaşterii se 
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reflectă total distorsionat chiar şi Tipologia în sine, datorită 
Iluziei. 
 Această Iluzie ne creează nouă de fapt odată cu 
reflectarea Tipologiei Dumnezeieşti a Noastre: Iluzia Vieţii. 
 Nu Tipologia este responsabilă de Iluzia Vieţii ci modul 
cum a dezvoltat propriul său „Conţinut” Matricea pe care o 
considerăm Matricea Noastră, adică aceea care aparţine 
Elementului Primordial al Cunoaşterii. 
 Astfel Matricea Noastră ne primeşte cu Tipologia 
Dumnezeului Nostru „aici” care la rândul său este Elementul 
Comun al Sinelui nostru, de fapt,iar acesta Elementul 
Primordial al nostru. 
 Se ştie că până acum în cadrul Coaxialismului am 
abordat cu predilecţie modul cum s-a „dezvoltat” Matricea 
Noastră, pe care am denumit-o şi Matrice-Scop şi care aparţine 
Elementului Primordial al Cunoaşterii. 
 Am reliefat cum s-a determinat Cunoaşterea Deschisă 
pornind de la Starea de fapt, respectiv de la Instinct şi până la 
cele mai neînsemante elemente ale Cunoaşterii Închise, ale 
Factorilor Creatori şi Unic Întâmplători, de altfel unicii care pot 
realiza procesul creaţional în perimetrul Matricei Noastre. 
 Prin noţiunea de  „Matrice a Noastră” este Matricea 
unde s-a reflectat Sinele Nostru, Tipologizat de Elementul 
Nostru Comun (Dumnezeu). 
 Totodată în Coaxialism am acordat titulatura de 
Dumnezeu Factorilor Creatori şi Unic Întămplători, respectiv 
Factorului Nostru Creator şi Unic Întâmplător.  
 Care este de fapt adevăratul Dumnezeu, Factorul Nostru 
Creator şi Unic Întâmplător sau Elementul Nostru Comun? 
 Factorul Noastru Creator, devine Creator tocmai fiindcă 
este Întâmplător. 
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 Doar ceea ce este Întâmplător poate să devină implicit 
şi Creator. 
 Creaţie fără Întâmplare nu poate să existe, întrucât 
accepţiune de Creaţie în Coaxialism prevede realizarea a ceva 
nou. 
 Acest nou dacă ar deveni Predestinat nu ar mai fi nou, ci 
vechiul translatat din spatele unui paravan pentru a fi nou. 
 Această calitate de Unic Întâmpltor este poate cea mai 
importantă calitate pe care o poate avea o Matrice în „interiorul 
dezvoltat” de ea. 
 Ce anume determină această calitate? 
 Voi răspunde fără putinţă de tăgadă că este reflectarea 
celei de-a doua caracteristici a „Continuumului Infinit” şi 
anume a Reperului Negaţiei în Matricea Noastră. 
 Astfel „Continuumul Infinit” se regăseşte în Matricea 
Noastră prin intermediul Factorilor Creatori ce devin tocmai 
datorită Reperului Negaţiei: Unic Întâmplători. 
 Această calitate le dă posibilitatea Creaţiei.Cum anume? 
 Tot ceea ce determină un astfel de Factor Creator nu 
poate fi predestinat dar odată determinat aparţine Destinului, ca 
fiind o determinare predecesoare a unui reper trecut, lucru care 
nu se întâlneşte şi la nivelul „Continuumului Infinit” întrucât 
acolo reperele trecute nu sunt deoarece orice repere devin prin 
excelenţă un Element Primordial, care se implică regulii a 
Totului În Toate. 
 La nivelul Factorilor Creatori orice reper nu mai devine 
Element Primordial ci parte din Creaţia Sa, care va primi alte şi 
alte caracteristici, cum este Gândul Pur al Factorului Nostru 
Creator, compus din Adevărul Său Absolut şi Cunoaşterea Sa 
Absolută, translatate sub o anumită formă de la Factorul 
Primordial al matricei Noastre. 
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 Astfel Gândul Pur al Factorului Nostrui Creator a 
determinat Persoana ce are propria sa Conştiinţă de Sine 
diferită de Gândul pur al factorului Creator,care a determinat-o. 
 Persoana este structurată în Personalizări şi acestea la 
rândul lor alcătuiesc Noţiunea, fiindcă fiecare Personalizare are 
o Noţiune a sa , iar toate la rândul lor alcătuiesc Noţiunea ca 
Întreg, un fel de copie al Conştiinţei Pure Universale alcătuită 
din Elementele Primordiale ale „Continuumului Infinit”, dar 
care nu este bazată nici pe aceleaşi structuri nici caracteristici, 
întrucât de la nivelul Persoanei începe Iluzia iar Noţiunea este 
de fapt totalitatea Iluziilor Personalizărilor structuralizate după 
principiile a ceea ce ar putea oglindi această Iluzie din 
Conştiinţa Pură Universală a Eelementelor Primordiale , şi 
anume o reflectare distorsionată şi inversă în Iluzie. 
 Existenţa noastră este o noţiune a unei astfel de 
Personalizări. După căte se vede,la „realizarea” lumii noastre 
intervin mai mulţi factori,pornind de la „Continuumul Infinit”, 
la Elementul primordial al Sinelui, la Elementul Comun 
(Dumnezeu), la Elementul Primordial al Matricei Noastre, la 
structura dezvoltată de Matricea Noastră, până la lumea care ne 
înconjoară, toate acestea contribuie într-un fel sau altul la ceea 
ce ştim noi oamenii că ne înconjoară sau la ce anume este 
lumea noastră pe care nu rareori o definim ca fiind lumea 
umanului. 
 Dacă „Continuumul Infinit” s-a „născut” am pus 
ghilimele fiindcă „Continuumul Infinit” nu se naşte niciodată, 
el se perpetuează, dar am făcut-o pentru a fi mai simplu de 
înţeles.Dacă acest „Continuum Infinit” perpetuează şi provine 
din Contradicţia Tot-Nesfârşit, aceasta se datorează modului 
nostru uman de a putea discerne lucrurile, întrucât dacă am 
gândi pe baza unui alt Coeficient Logic această Contradicţie 
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Tot-Nesfârşit care generează cele patru caracteristici de bază 
ale „Continuumului Infinit” ar suna cu totul altfel. 
 Prin urmare noi oamenii vedem dar mai ales concepem 
actul creaţiei ca fiind mai înainte de toate tocmai această 
Contradicţie Fundamentală Tot-Nesfârşit care nouă n-i se 
transmite sub această formă de către „Continuumul Infinit” 
Contradicţie care reprezintă cea mai aprofundată esenţă în ceea 
ce poate Omul crea, disocia, asocia şi percepe. 
 Oricât de mult va încerca orice Om să pătrundă mai 
încolo de baza acestei Contradicţii, ea va rămâne acolo 
neclintită de Nimeni, niciodată. Datorită Reperului Negaţiei 
această Contradicţie ne este transmisă şi nouă prin Intermediul 
Factorului Creator, ca fiind reperul principal al Creaţiei 
universale, respectiv al lumii noastre. 
 Acest aspect ni-l înfăţişează ca fiind Dumnezeu, fiindcă 
Omul este axat prin principiile sale despre lume ca fiind 
apanajul Creaţiei, al unui Dumnezeu demiurg din Sine dar şi 
din afara sa. 
 Cine altul ar putea pretinde această calitate decât 
Factorul Nostru Creator? 
 Cu siguranţă că nimeni şi totuşi Dumnezeul adevărat 
este cel al Tipologiei Noastre, cel care ne-a dat această 
Tipologie de a accepta ca fiind Dumnezeu Demiurgul, cel care 
ctitoreşte o lume şi nu cel pentru care lumea este deja ctitorită, 
respectiv Matricea Noastră sau chiar „Continuumul Infinit”. 
 Astfel Dumnezeul Nostru este cel care Ctitoreşte o lume 
prin capacitatea dar mai ales calitatea sa Demiurgică de a fi 
Unic Întâmplător. 
 Cine a dat Omului înţelegerea dar mai ales perceperea 
acestei capacităţi? 
 Elementul Comun Tipologic cu această lume. 
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 Cine defineşte Dumnezeul atribuindu-l unei anumite 
Tipologii? 
 Elementul Comun. Prin ce şi prin Cine devine 
Elementul Nostru Comun Dumnezeu? 
 Prin Factorul Creator şi Unic Întâmplător. 
 Astfel Factorul Creator este faţa Dumnezeului Nostru al 
Elementului Nostru Comun din această lume, dată de către 
Matricea Noastră în care ne regăsim reflectaţi cu Tipologia 
primită de la Elementul Comun pentru Sinele Nostru. 
 Acest fapt înseamnă că Dumnezeul sau Factorul Creator 
la fel ca toţi ceilalţi Factori Creatori au fost creaţi special pentru 
lumea umană, pentru ca Omul să se poată regăsi într-un 
Dumnezeu anume? NU!  
 Aceasta în nici un caz. Abia acum putem afla răspunsul 
la o altă întrebare pe care aş fi pus-o mult mai demult dar încă 
nu eram ajunşi în faza în care să ne putem răspunde la ea. 
 Răspunsul constă în faptul că tocmai de aceea sunt 
necesare Tipologiile între regăsirea Elementelor Primordiale în 
alte Elemente Primordiale, fiindcă prin Tipologie fiecare 
Element Primordial are un Complementar în celălalt Element 
Primordial. 
 Acest Complementar fiind Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători care se regăsesc şi în  Elementul Primordial al 
Matricei Noastre cât şi în Elementul Primordial care ne dă nouă 
Tipolgia în Cunoaştere, deci Elementul Primordial Comun al 
Omului. 
 Astfel Factorii Creatori se vor găsi atât în Matricea 
Elementului Cunoaşterii cât şi în Matricea Elementului Comun 
care ne dă Tipologia. 
 În acest exemplu calitatea Tipologică se defineşte prin 
Factorii Creatori şi Unic Întâmplători, care se reduce în cele din 
Urmă la Creaţie şi Întâmplare. 
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 Astfel Tipologia nu constă numai în anumite 
particularităţi date de asemănare sau compatibilitate de 
caracteristici ci în primul rând în faptul de a-l determina pe 
Dumnezeu prin Dumnezeu în Dumnezeu. 
 Aceasta este de fapt adevărata Tipologie, fapt pe care 
nu-l pot face şi relaţiile Atipologice dintre Elementele 
Primordiale şi de aceea sunt necesare Elementele Comune. 
 De ce nu sunt toate Elementele Primordiale Tipologice 
între ele? 
 Acest lucru se datorează în primul rând Contradicţiei 
Tot-Nesfârşit care implică disocierea Elementelor Primordiale 
tocmai pentru ca acestea să poată fi structuralizate în continuare 
şi mai mult decât atât să poată deveni noi şi noi repere 
Dumnezeieşti pentru alte şi alte Elemente Primordiale. 
 Într-un cuvânt nu putem vorbi despre o Tipologie 
comună fiindcă Totul va fi mereu în contradicţie cu Nesfârşitul 
chiar dacă Totul implică prin terminologia sa lărgită Nesfârşitul 
într-o anumită măsură. 
 Astfel că se profilează încă de la început necesitatea 
Elementelor Comune care să posede Tipolgii prin care să se 
regăsească şi Elementele cu statut Atipologic faţă de cele 
Tipologice. 
 Oare dacă Tipologia determină Elemente Comune,prin 
urmare determină Domeniul Deistic adică pe Dumnezeu, 
Atiplogia va determina un Domeniu Adeistic, adică pe Satana? 
 O astfel de dezvoltare filosofică mi se pare oarecum 
hilară fiindcă Domeniul Deistic se formează tocmai pe fondul 
unei necesităţi de regăsire, de comunicare, de corespondenţă a 
Elementelor Primordiale între ele cu ajutorul Elementului 
Comun care este tot un Element Primordial dar care are 
capacitatea faţă de unele cele Atiplogice să le determine o 
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anumită Tipologie pentru a se putea regăsi în Elemente 
Primordiale de o anumtă Tipolgie. 
 Acest lucru se întâmplă şi la cele Atipologice? 
 Răspunsul meu este: Cu siguranţă DA! 
 Întrucât Elementele Primordiale Atipologice între ele 
sunt Tipologice de fapt,ele fiind Atiplogice doar faţă de cele 
care sunt  Atiplogice faţă de ele dar care între ele sunt şi acestea 
Tipologice. 
 Prin Tipologie şi Atipologie avem de-a face de fapt cu 
două feluri de Tipologii care se unesc şi Comunică între ele 
prin intermediul unui Element Comun. Oare acel Element 
Comun care pentru Noi sau Elementul primordial al Sinelui 
Nostru este Tipologic la fel ca şi pentru Elementul primordial al 
Cunaoşetrii poate fi în calitatae de Element Comun la fel dacă 
Elementul Primordial al Cunoaşterii nu ar mai fi Tipologic faţă 
el? 
 În acest caz nu ar putea stabili puntea de legătură 
tipologică deci nu ar putea determina Domeniul Deistic, ceea ce 
ar duce la necesitatea aflării unui alt Element Primordial care să 
fomreze cu ajutorul Tipologiei Domeniul Deistic, Domeniu 
care se formează în cele din urmă între toate Elementele 
Comune şi cum fiecare element Primordial este şi Element 
Comun dar şi Matrice, acest lucru ne conduce la uimitoarea 
Concluzie că Dumnezeu este peste Tot şi în Toate, dar mai mult 
decât atât Domeniul Deistic este de fapt Totul şi Nesfârşirea sa. 
 Este „Continuumul Infinit” cu „fuga” sa eternă spre o 
nouă şi nouă perpetuare către Nesfârşit. 
 Acesta este Dumnezeu, chiar dacă legătura noastră a 
Omului cu Dumnezeu se face mai înainte de toate prin noi , iar 
când afirm cuvântul NOI înseamnă Oameni, înseamnă Om, 
înseamnă Sinele fiecăruia care a primit postura de Om după 
chipul şi asemănarea Dumnezeului său, al omului care i-a dat 
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această Tipologie de a fi Om prin care Sinele său, al acestui 
Om are legătura cu Domeniul Deistic. 
 Care este legătura în acest caz dintre Starea de 
Concepţiune şi Domeniul Deistic? 
 Starea de Concepţiune este  Echilibrul Domeniului 
Deistic, într-un cuvânt Dumnezeu îşi are Echilibrul în Starea 
de Concepţiune şi mai mult decât atât Starea de Concepţiune 
este şi suma tuturor caracteristicilor şi Elementelor care 
compun Domeniul Deistic, pornind de la „Continuumul 
Infinit”, şi caracteristicile sale, la Semantic, Asemantic şi 
Periodic  din Matricea Noastră şi până la cele mai 
„neînsemnate” Evenimente, Fenomene, lucruri, Elemente din 
dezvoltările fiecărei Matrici, inclusiv a Elementului 
Cunoaşterii (Matricea Noastră). 
 Starea de Concepţiune se află în TOT şi în spatele 
Totului pentru ca cel din spate să devină Tot pentru 
perpetuarea la Nesfârşit. 
 Starea de Concepţiune este şi Contradicţia dintre Tot şi 
Nesfârşit. 
 Starea de Concepţiune se reduce la Nimic pentru a crea 
Totul. 
 Cum anume se reduce la Nimic? Poate fi localizat 
Nimicul? 
 Ideea de Nimic reprezintă de fapt „momentul” trecerii 
de la faza Totului la faza Nesfârşitului unde apare un nou Tot 
pentru a se putea perpetua „Continuumul Infinit”. 
 Aceasta înseamnă că Nimicul este şi el o fază ca şi 
oricare altă fază, doar că nu este nici Tot şi nici Nesfârşit fiind 
tocmai acel intermediar care subzistă între Tot şi Nesfârşit, acel 
intermediar care nu lasă niciodată Nesfârşitul să devină Tot dar 
nici Totul să devin Nesfârşit. 
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 Dacă Nimicul ar fi o frontieră nu ar mai fi nici 
Nesfârşitul şi nici Totul. 
 Prin urmare chiar dacă am folosit logistic vorbind acel 
termen de intermediar acest lucru înseamnă că prin 
„intermediar” nu înţeleg o fâşie care delimitează un teritoriu. 
Nici vorbă de aşa ceva , deşi fenomenologic realizează această 
delimitare. 
 Tocmai de aceea l-am denumit Nimic, fiindcă altfel ar fi 
primit un nume propriu în funcţie de calităţile sale. 
 Sunt conştient că dacă am gândi pe bazele unui alt 
Coeficient Logic, acest Nimic, alături de Tot şi Nesfârşit ar fi 
primit alţi şi alţi opuşi în funcţie de Coeficientul Logic 
respectiv. 
 Dacă Starea de Concepţiune este Echilibrul Domeniului 
Deistic, dacă această Stare de Concepţiune este într-un cuvânt 
Totul şi Nimic, ea este de fapt Dumnezeu? 
 Ea este Domeniul Deistic. 
 Am subliniat până acum de mai multe ori că Dumnezeul 
Omului este Elementul Comun care este Tipologic cu această 
lume, dar Domeniul Deistic este suma tuturor acestor Elemente 
Comune şi nu numai al lor după cum am afirmat adineaori. 
 Acest fapt ne duce la sintagma de „Dumnezeul 
Dumnezeilor” Astfel şi Dumnezeul nostru are un alt 
Dumnezeu? 
 Oricât de ciudat ar părea, răspunsul constă în da şi nu, 
fiindcă şi Dumnezeul Nostru este la fel ca şi noi, un Element 
Primordial care are faţă de noi calitatea de a fi Element Comun 
pentru această lume a Elementului Primordial al Cunoaşterii. 
 La fel suntem şi noi, fiecare Om sau fiinţă în parte, 
fiecare lucru sau obiect, depinde ce Element Comun avem 
pentru a ne proiecta Sinele nostru în această lume. 
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 Şi noi suntem Element Comun pentru alte Elemente 
Primordiale faţă de care stabilim Tipologii şi pe care le putem 
proiecta în alte Elemente Primordiale faţă de care acestea sunt 
Atipologice dar noi suntem Tipologici. 
 Acest lucru se desfăşoară aidoma unei legi la acest nivel 
dar neputând vorbi de predestinaţie tot la acest nivel nu putem 
implica nici termenul de legitate, aspect despre care am mai 
vorbit pe larg în paginile anterioare. 
 Ce anume ţine totuşi loc de legitate dacă nu are loc 
Predestinarea şi Destinaţia ca şi în cea de-a doua Analogie din 
cadrul Matricei Noastre? 
 Şi la această întrebare se poate răspunde numai acum, şi 
anume, acel Nimic, care este cel care se află între Tot şi 
Nesfârşit, ce determină Contradicţia dintre acestea şi garantează 
perpetuarea „Continuumului Infinit”. 
 Dacă Nimicul nu este o frontieră fiindcă nu poate fi 
delimitat nici fenomenologic nu putem vorbi despre un 
Fenomen sau un Eveniment fiindcă acestea apar abia la nivelul 
Periodicului drept Lipsă din Asemantic şi Semantic, iar orice 
schelă dată de noi la care să-i atribuim terminologia de 
Fenomen sau Eveniment Nimicului este anacronică din start. 
Astfel cum anume ar pute fi acesta denumit? 
 Este Nimicul Necunoaştere? Nu! 
 Fiindcă dacă ar fi aceasta nu ar mai fi Nimic , ci 
Necunoaşterea a ceva Cunoscut care vrea să iasă la suprafaţă, 
iar acel „ceva” ar avea şi el la rândul lui o anumit delimitare a 
sa, chiar şi fenomenologică. Fiindcă tot veni vorba de 
Fenomenologie,acest termen include într-o măsură mai mare 
sau mai mică noţiune de Fenomen de unde provine, dar tocmai 
adineaori am afirmat că nu poate fi vorba la acest nivel de aşa 
ceva. 
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 Astfel Nimicul nici măcar nu poate fi determinat din 
punct de vedere Fenomenologic într-o măsură sau alta. 
 Fenomenologia Coaxiologică nu acceptă Cunoaşterea şi 
nici Logica ca fiind o Conştiinţă Pură a Limbajului Pur 
Universal. 
 Pentru Fenomenologia Coaxiologică, logica este un 
simplu instrument al gândirii iar Cunoaşterea are caracteristica 
de Fenomen abia din faza Periodicului unde dezvoltarea 
Matriceală a Cunoaşterii determină duplexul Eveniment-
Fenomen. 
 Şi totuşi ce anume este Nimicul în acest caz? 
 Mă interesează în mod deosebit fiindcă oricât de mult 
mi-aş dori să-l dau la o parte, el este una dintre cele mai 
importante verigi ale Stării de Concepţiune fiindcă de la Nimic 
porneşte Contradicţia Tot-Nesfârşit care generează perpetuarea 
„Continuumului Infinit”. 
 Poate că alţi filosofi i-ar fi dat o denumire mai 
consistentă care să implice o anumită simbolistică dar mie îmi 
place să fiu mai aproape de coaja lemnului în stare naturală 
decât să o văd vopsită cu tot felul de culori care o depărtează de 
sine. La fel se întâmplă şi în acest exemplu. 
 Ce este acest Nimic, în cele din urmă? Este el un 
răspuns la o întrebare? Da! 
 Cum anume? 
 Care este răspunsul şi care este  întrebarea? 
 Răspunsul este Tot-Nesfârşit, iar întrebarea constă în 
Contradicţie. 
 În acest caz Contradicţia este o întrebare care generează 
Totul-Nesfârşit. Da! 
 Ce anume poate determina o întrebare? 
 Un Cuvânt.Ce este acest Cuvânt?Acest Cuvânt este 
Nimic! 
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 Odată ce acest Cuvânt simbolizeză Nimic înseamnă că 
el nu este Nimic ci este Cuvântul care determină prin propria sa 
Contradicţie Totul-Nesfârşit.DA! 
 Voi răspunde eu.Cine a creat atunci acest Cuvânt? 
 Acest Cuvânt este Necreat fiindcă nu există Creaţie 
decât la nivelul gândirii şi al Elementului Primordial al 
Cunoaşterii. 
 Starea de Concepţiune nu acceptă Creaţia. 
 Totul a mai fost mereu în spatele Totului şi va mai fi 
mereu înaintea sa pentru a se putea asigura astfel perpetuarea 
„Continuumului Infinit”,ceea ce nu poate accepta Predestinaţia 
la acest nivel şi implicit Creaţia, deoarece dacă ar accepta 
Predestinaţia şi Creaţia ar trebui să accepte şi Întâmplarea şi 
astfel am ajunge din nou la Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători prin Destinaţie. 
 Odată ce Cuvântul este Necreat el nu a mai fost rostit de 
Nimeni. 
 Faptul că nu a mai fost rostit ne îndreptăţeşte să 
admitem că din acest „loc”, ”punct”, etc, porneşte Totul-
Nesfârşit, care este rezultatul Contradicţiei acestui Cuvânt ce 
reprezintă Nimic şi care nu a mai fost rostit de Nimeni. 
 Nefiind rostit putea fi gândit? 
 Orice Cuvânt este rezultatul unui gând, al unei acţiuni 
bazată pe Cunoaştere. 
 La acest nivel nu putem vorbi de Cunoaştere şi mai 
puţin de gând. Astfel acest Cuvânt este un Element Primordial, 
deci nu este un Cuvânt în accepţiunea pe care o cunoaştem noi 
oamenii? 
 Dacă ar fi un astfel de Cuvânt ar trebui gândit de cineva, 
pe când acesta este cu mult deasupra gândirii, în consecinţă nu 
este un Cuvânt în accepţiunea noastră. 
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 El este de fapt Primul Element Primordial care prin 
Contradicţia sa de a fi în acel loc, determină perpetuarea 
„Continuumului Infinit” şi implicit odată cu acesta a Tot ceea 
ce va urma din desfăşurarea sa, începând cu Elementele 
Primordiale, şi continuând cu lumile şi Universele acestora. 
 Prin urmare Nimicul este un Cuvânt Primordial, 
nerostit, negândit, dar care prin esenţa sa determină o 
Contradicţie care se regăseşte în Tot-Nesfârşit. 
 Înainte de aceasta am afirmat că şi celelalte Elemente 
Primordiale sunt fiecare în parte un Cuvânt care alcătuiesc 
Limbajul Pur Universal şi care întregeşte în cele din urmă 
Conştiinţa Pură Universală. 
 Iar în toată această infinitate de Cuvinte Pure, Nimicul 
este cel care reprezintă tocmai Începutul. 
 Odată ce vorbim de Început vorbim şi de Sfârşit? 
 Ce fel de Început poate fi acesta bazat pe Perpetuarea 
„Continuumului Infinit”? 
 Poate fi un Început tocmai în Nimic? 
 Orice Început prevede o frontieră de la sine, fiindcă 
oricât am dori noi să facem abstracţie de acest fapt sau, invers, 
oricât de mult ne-am dori să implicăm această frontieră, tocmai 
pentru a ne fi mai uşoară reprezentarea în funcţie de gândirea 
noastră până la urmă vom ajunge la următorul rezultat, şi 
anume că această frontieră nu poate fi trasată fiindcă Nimicul 
este un Început Perpetuu al „Continuumului Infinit”, iar această 
perpetuare nu poate defini un adevărat început în accepţiunea 
unei frontiere decât la modul figurativ şi sugestiv. 
 Acest început de fapt se supune Funcţiei Asimptotice de 
care am mai vorbit, fiind de fapt şi prima caracteristică a 
„Continuumului Infinit”, Funcţie Asimptotică care oricât de 
mult s-ar apropia două drepte, acestea nu se vor uni niciodată. 
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 Nimicul în cauză, a determinat prin propria sa 
Contradicţie tocmai Funcţia Asimptotică, astfel Nimicul este 
prin accepţiunea largă un Cuvânt în sensul de un simbol şi atât, 
nimic din ceea ce considerăm noi a fi un Cuvânt, astfel 
Cuvintele Limbajului Pur Infinit, sunt nişte simboluri care 
reprezintă Elementele Primordiale ale căror caracteristici sunt 
acelea de a fi Comune şi Matrici. 
 Prin urmare Nimicul este Funcţia Asimptotică în sine, 
care determină prin propria sa Contradicţie perpetuarea 
„Continuumului Infinit”, Funcţie Asimptotică care devine 
prima caracteristică a Totului, urmate în consecinţă de celelalte 
trei. 
 Astfel Cuvântul se traduce prin Funcţie Asimptotică iar 
acesta este Nimicul de care vorbeam. 
 Astfel Contradicţia Totului-Nesfârşit constă în Funcţia 
Asimptotică. 
 Întrebarea la care mă gândesc în acest moment este ce 
anume determină această Funcţie Asimptotică? 
 Răspuncul este pe cât de complicat pe atât de simplu: 
Tocmai Nimicul, faptul că în acel „loc” la modul figurativ 
bineînţeles, nu se află Nimic decât singur Infinitul, cu 
Nesfârşirea sa. 
 De ce avea nevoie Infinitul de un Tot alături de 
Nesfârşire? 
 Doar pentru a nu mai fi Nimic în accepţiunea noastră? 
Imaginaţivă Începutul, şi anume acel Nimic. 
 Un  gol infinit de mare dar şi Infinit de mic, deci 
Nimic? 
 Putea fi acel „Gol” Nimic? 
 Chiar dacă nu era Nimic în el? 
 NU!  
 Fiindcă el era Golul Infinit, adică Totul. 
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 Observaţi cum şi gândirea noastră se axează pe aceeaşi 
stratagemă pe care se axează însăşi Funcţia Asimptotică adică 
Nimicul. 
 Cum se defineşte Funcţia Asimptotică în raport cu 
Nimicul, Începutul şi perpetuarea „Continuumului Infinit”, mai 
precis care este acel „moment” etern prin care se dezvoltă 
Contradicţia şi cum? 
 După cum am mai spus Funcţia Asimptotică poate fi 
reprezentată simbolic de matematica logii noastre prin două 
drepte care de şi se apropie mereu una de cealaltă ele nu se vor 
uni niciodată. 
 Cine sunt aceste două drepte? 
 Sunt Nimicul, (golul) şi Infinitul. 
 Mereu Nimicul va tinde către Infinit născând prin 
aceasta Contradicţia care nu se va termina niciodată fiindcă nici 
cele două drepte nu se unesc niciodată. 
 Cu toate acestea ele nu fac altceva decât să alimenteze 
la nesf'ârşit perpetuarea „Continuumului Infinit”. 
 Cu toate acestea, figurativ bineînţeles am putea defini 
cele două drepte ca fiind Începutul care se perpetuează la 
Nesfârşit. 
 Cu siguranţă una dintre drepte redevine  Totul şi 
cealaltă Nesfârşitul odată ce Începutul a fost realizat de către 
Nimic şi Infinit, ca şi în exemplul de adineaori, determinând 
Contradicţia. În aceasta constă esenţa Începutului şi anume în 
Funcţia Asimptotică. 
 Ca şi în alte cazuri unele întrebări abia mai târziu au 
putut fi rezolvate printr-o anumită aplicaţie coaxiologică, 
datorită faptului că atunci s-a ajuns în faza de a aduce toate 
argumentele necesare rezolvării lor. 
 Aşa se întămplă şi în cazul Factorului Primordial şi al 
Marilor Creatori şi Unic Întâmplători. 
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 Deseori până acum am vorbit despre Starea de 
Concepţiune , despre faptul că nu există Creaţie decât în mintea 
celor care gândesc, sau în cazul anumitor lumi ale Cunoaşterii, 
fiindcă totul este de dinainte de a fi iar unicii Întămplători sunt 
Factorii Creatori şi Unic Întâmplători, cum anume şi de ce? 
 În primul rând datorită Elementului Primordial al 
Cunoaşterii, în a cărui Matrice se desfăşoară această 
„dezvoltare” a Factorului Primordial şi a Factorilor Creatori şi 
Unic Întâmplători, ca o premisă a desfăşurării Semanticului, 
Asemanticului cât şi al Periodicului nominalizat prin duplexul 
Eveniment-Fenomen. 
 Toate acestea se află în cadrul Elementului Cunoaşterii. 
 Am mai spus în Moarte, Neant, Aneant, Viaţă şi 
Bilderberg Group, că „EUL” Factorului Primordial ascunde sau 
încadrează în sinele său toate Cuvintele Limbajului Pur 
Universal, respectiv, toate simbolurile iar pentru Cunoaştere, 
înţelesurile, Elementelor Primordiale. 
 Fapt care demonstrează fără putinţă de tăgadă că „EUL” 
Factorului Primordial, este un Eveniment-Fenomen, care 
reflectă toate Elementele Primordiale în cadrul Cunoaşterii 
făcându-le Cunoscute. 
 Acest lucru denotă faptul că prin Factorul Primirdial, 
Elementul Primordial al Cunoaşterii, şi implicit prin calitatea sa 
Matriceală, Cunoaşte celelalte Elemente Primordiale, şi mai 
mult decât atât, prin intermediul Factorului Primordial toate 
celelalte Elemente Primordiale se regăsesc în Cunoaştere, 
conform primei Analogii. 
 Pentru aceasta s-a format Semanticul, Asemanticul şi 
Periodicul sub această structuralizare, dar mai ales Periodicul 
cu structuralizarea de tipul Eveniment-Fenomen, care nu mai 
poate fi asemănătoare nici unei alte structuralizări, faţă de 
Semanticul şi Asemanticul care se regăsesc pe baza unei întregi 
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simetrii de similitudini cu Golul de Început al „Continuumului 
Infinit” care sugerează aceeaşi Lipsă a Semanticului, dar la un 
alt nivel. 
 În schimb la acest nivel de Cunoaştere nu se dezvoltă 
Funcţia Asimptotică, Reperul Negaţiei, Structuralizarea şi 
Nedefinirea, fiindcă rolul decisiv al Reperului Negaţiei şi al 
Nedefinirii este luat de Asemantic şi Periodic, care au o 
tendinţă bazată cu străşnicie pe Definire, prin Evenimentul care 
în cele din urmă produce Fenomenul. 
 Definirea nu este responsabilă de Creaţie, fiindcă 
Creaţia este în primul rând Definirea doar a unei dezvoltări 
care nu are caracterul Destinatoriu, deci nu a fost de dinainte 
de a fi Definită: Dezvoltată. 
 În schimb Dezvoltarea este o reflecţie posibilă doar 
prin prisma Elementului Cunoaşterii şi se referă la „locul” în 
care se face reflecţia, care odată schimbat subliniază 
Dezvoltarea, tocmai prin diferenţierea celor două „locuri”. 
 În afara Cunoaşterii aceste două „locuri” se aflau şi 
înainte de reflectare la fel iar numai schimbarea poziţiei de la 
un „loc” la altul a dus în cele din urmă la o Dezvoltare. 
 În realitate Dezvoltarea nu există, fiind un apanaj 
major al Iluziei date de Cunoaştere. 
 Astfel Factorul Primordial devine şi Factor Creator prin 
faptul că „EUL” său Defineşte infinitatea de Factori Creatori şi 
Unic Întâmplători. 
 Factorul Creator Primordial  este Unic Întâmplător dar 
pentru a deveni Întâmplător este necesară Întâmplarea ca atare, 
iar Factorul Creator Primordial este o Oglindă la fel ca şi 
Semanticul căruia i-am şi spus Oglinda Infinită a Semanticului, 
care la rândul său Oglindeşte Elementele Primordiale din afara 
Cunoaşterii,întrucât Factorul Primordial se delimitează de 
Factorii Creatori şi Unic Întâmplători prin propriul său „EU” 
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iar aceştia devin  Întâmplători şi Creatori determinând totodată 
la rândul lor ca Întâmplător şi Creator şi Factorul Primordial 
care i-a Creat!Cum anume? 
 Aceste Elemente Primordiale din afara Cunoaşterii,care 
şi ea este la rândul său un Element Primordial între acestea, 
numai că de data aceasta doar celelalte Elemente Primordiale , 
se reflectă prin „EUL” Factorului Primordial în Cunoaştere,se 
reflectă în „EUL” Factorului Primordial primind fiecare un 
simbol al lor(diferit de cel avut dinainte de Cunoaştere ca 
Element Primordial), un nou Înţeles din punct de vedere al 
Cunoaşterii care aparţine fiecărui Element Primordial în parte 
iar totalitatea acestei infinităţi de Înţelesuri reprezintă Limbajul 
Pur Universal oglindit în Cunoaştere ce nu sunt nimic altceva 
decât Marii Creatori şi Unic Întâmplători. 
 În concluzie,odată determinat „EUL” Factorului 
Primordial de către Matricea Noastră,acesta prin calitatea sa de 
a Oglindi Cunoaşterea,se delimitează de de propria sa 
Cunoaştere prin propriul său „EU” determinând astfel Factorii 
Creatori şi Unic Întâmplători,care odată Creaţi de către 
Creatorul lor adică „EUL” Factorului Primordial,îi vor 
determina la rândul lor şi acestuia calitatea de Creator.Toţi 
aceşti Factori Creatori şi Unic Întâmplători,sunt UNICI 
FIECARE ÎN PARTE ŞI ÎNTÂMPLĂTORI datorită faptului că 
fiecare în parte reprezintă un simbol schimbat al unui Element 
Primordial,de către „EUL” Factorului Primordial,în care 
acestea s-au oglindit.Doar în cadrul Cunoaşterii există calitatea 
de Oglindire(reflectare). 
 Odată oglindite în „EUL” Factorului Primordial,aceste 
Elemente Primordiale au primit un simbol schimbat,faţă de 
însemnătatea lor Neoglindite.Această schimbare a dus la 
determinarea unicităţii fiecărui Factor Creator în Parte,întrucât 
fiecare reprezenta un astfel de Element Primordial schimbat în 
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Oglinda „EU”lui Factorului Primordial,iar această schimbare a 
determinat şi Întâmplarea fiecărui astfel de Factor Creator şi 
Unic Întâmplător.De ce sunt Unici ştim,de ce sunt 
Întâmplători,ştim dar de ce sunt şi Creatori alături de Factorul 
Primordial încă nu. 
 Tot ceea ce este Întâmplător este şi Creator. 
 Odată pornită Creaţia de la nivelul Factorului 
Primordial,prin schimbarea înţelesurilor simbolurilor 
elementelor primordiale prin „EUL”Său,a determinat Creaţia şi 
odată cu aceasta Întâmplarea.De ce Întâmplarea? 
 Fiindcă era pentru Întâia oară când Elementele 
Primordialle deveneau schimbate din cadrul Înţelesului lor 
pur,într-un înţeles ce aparţinea doar Cunoaşterii,mult 
diferit.Putea fi Predestinată această Întâmplare?NU! 
 Fiindcă Limbajul Pur Universal în infinitatea sa de 
Înţelesuri avea şi Înţelesul de Întâmplare.Nici măcar acesta nu 
era nou.Numai că acest Înţeles de Întâmplare era Întâmplător,în 
sens de Întâmplare  Destinatoare.De ce?  
 Fiindcă acest Înţeles de Întâmplare aparţinea unui 
singur Element Primordial din cadrul unei infinităţi de alte 
astfel de Elemente Primordiale,ceea ce ducea la paritatea de 
unu la infinit,unde unu era Întâmplarea şi infinitul 
Neîntâmplarea. 
 Astfel Întâmplarea era inclusă în infinitatea 
Neîntâmplării,dându-i un caracter ambiguu.Odată reflectat în 
Cunoaştere Elementul Primordial al Întâmplării,a fost cel care a 
determinat tenta dezvoltării creaţionale a matricei Noastre prin 
Instinct,Adevărul Absolut ce au determinat „EUL” Factorului 
Creator.În schimb prin „EUL” Factorului Creator,Elementul 
Primordial al Întâmplării a reuşit să obţină,reflectarea sa 
delimitată de infinitatea celorlalte Elemente Primordiale,iar 
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aceasta a dus la Creaţie!Întâmplarea este Creaţie!Creaţia este 
Întâmplătoare! 
 Astfel Factorii Creatori şi Unic Întâmplători sunt Unici 
Întâmplători faţă de Factorul Primordial care la rândul Său este 
Unic Întâmplător faţă de Factorii Creatori.De ce nu sunt unic 
Întâmplătoare şi cele dezvoltate în lumile Factorilor Creatori? 
 Am explicat de ce anume sunt Unic Întâmplători dein 
punctul de vedere al reflectării schimbate a Înţelesurilor 
Elementelor Primordiale,unde fiecare astfel de Factor Creator 
are un Înţeles al Său,dar de ce nu sunt unic întîmplătoare şi 
înţelesurile dezvoltate de către Factorii Creatori în lumile 
lor?Acest fapt se datorează tot Întâmplării. 
 Tot ce este Întâmplător poate să fie doar o singură dată 
pentru a fi Întâmplător la Infinit la Nesfârşit,deci etern.Factorul 
Primordial precum şi infinitatea de Factori Creatori şi Unic 
Întâmplători nu au un Început al Întâmplării lo şi nici un 
Sfârşit.Reflectrea Elementelor Primordiale în Elementul 
Primordial al Cunoaşterii nu s-a făcut pe baza unui anume 
Început deci al unui moment limită de unde a început acest 
Fenomen.Nici chiar dacă am lua drept Eveniment(ceea ce şi 
este),reflectarea Elementelor Primordiale în Elementul 
Primordial al Cunoaşterii este un Eveniment etern tocmai prin 
lipsa oricărei dimensiuni sau mai ales temporalităţi în acel 
moment. 
 Acest fapt ne duce cu gândul că nici Evenimentul nu 
trebuie neapărat să se substituie unei dimensiuni,ci poate fi un 
Eveniment adimensional,etern care să determine o succesiune 
de astfel de Evenimente adimensionale.DA!  
 Dar doar în cazul în care această succesiune nu 
defineşte în cadrul său o anumită dimensiune.Fiindcă în acest 
caz nu vom putea vorbi decât despre succesiuni 
dimensionale.Succesiunile adimensionale,sunt succesiuni 
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evenimenţiale care includ în cadrul lor  reflectări ale 
Elementelor Primordiale între ele sau ale altor determinări 
evenimenţiale unde nu poate fi vorba despre dimensionalitate. 
 Revenind la Întâmplare,în cazul de faţă nu este vorba 
despre o succesiune evenimenţială a unor Elemente 
Primordiale,ci despre Elemente ale Cunoaşterii,determinate 
prin reflectarea acestora în Cunoaştere având ca rezultat un 
înţeles schimbat.Acest Înţeles (Factorii Creatori şi Unic 
Întâmplători) este unica Întâmplare care se reflectă etern prin 
intermediul „EU”lui Factorului Primordial. 
 Tot ceea ce va determina în continuare acest Înţeles va 
avea un Început iar tot ce are un Început nu mai este 
Întâmplător,întrucât poate fi Predestinat în Destin.Creaţia este 
Întâmplare precum Întâmplarea Creaţie,dar atunci Creaţia prin 
ce se deosebeşte de Întâmplare? 
 Prin faptul că Întâmplarea este Înţelesul Elementului 
Primordial care datorită Cunoaşterii a primit în urma reflectării 
în Oglinda acesteia un nou Înţeles,reuşind să se delimiteze de 
infinitatea Elementelor Primordiale,determinând prin acesta 
Creaţia.Noul Înţeles constă etern în a CREA! 
 Odată determinat acest Înţeles a Început Creaţia şi odată 
cu aceasta Întâmplarea a ieşit din scenă făcând loc 
Destinului.De aceea Factorii Creatori sunt Unic Întâmplători. 
 Tot ce a urmat odată cu Creaţia Lor nu a mai fost în 
funcţie de o nouă Întâmplare,întrucât orice nouă Întâmplare nu 
ar mai prevedea o Întâmplare axată pe eternitate şi nesfârşit,ci o 
Întâmplare care ar avea deja ca precedent un Început,iar tot ce 
are un Început nu mai este Întâmplător fiindcă a fost 
CUNOSCUT de dinainte de a se produce Întâmplarea ce a 
precedat Creaţia precedentă! 
 Astfel Factorul Primordial cât şi Factorii Creatori sunt 
Întâmplători fiindcă nu au un Început şi prin urmare nici un 
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sfârşit.Creaţia este o Întâmplare Întâmplătoare fiindcă nu are un 
Început şi nici un Sfârşit. 
 Diferenţa dintre Întâmplare şi Întâmplător constă în 
Creaţie. 
 Întâmplătorul Creează pe când Întâmplarea poate cel 
mult să preceadă Creaţia. 
 Întâmplătorul Creează întrucât devine o Întâmplare de 
sine stătătoare reflectată în Cunoaştere şi nicidecum o 
Întâmplare fără o ancorare în cadrul unei structuri a 
Cunoaşterii. 
 Numai în cadrul Cunoaşterii poate fi Întâmplătorul 
fiindcă doar aici poate fi Creaţia. 
 Întâmplătorul este şi o Întâmplare-Element care are la 
rândul său anumite caracteristici pe când Întâmplarea este goală 
raportată la Întâmplător neavând decât caracteristica nudă a 
Întâmplării,deci a unui Eveniment neprecedat de nimic şi 
atât,pe când Întâmplătorul depăşeşte frontieara de Eveniment 
devenind un element al Cunoaşterii în toată regula însoţit de 
caracteristici cum ar fi aceea de Creator de unde survin o serie 
de alte ramificaţii şi anume:Precedent al destinului,al 
Lumilor,legităţilor,Persoanei.Iluziei,noţiunilor,Personalizărilor 
acestor Noţiuni,etc. 
 Prin urmare Întâmplătorul este cel care precede 
următoarea Întâmplare ce devine  astfel următorul 
Neîntâmplător care este DESTINUL. 
 Prima Întâmplare după Întâmplător va fi 
Neîntâmplătorul(fiind o Întâmplare precedată,deci 
Cunoscută),adică:Destinul. 
 Orice Întâmplare nu se petrece decât o singură dată în 
cadrul unui Element Primordial cum este 
Cunoaşterea.Întâmplarea nu poate fi niciodată precedată de un 
alt Eveniment 
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 .Ce este cel mai important este că Creaţia survine doar 
la nivel al Întâmplătorului,deci al Factorilor Creatori sau al 
Factorului Primordial,lucru ce înseamnă că toate 
lumile,Totul,dar absolut Totul din cadrul Cunoaşterii a fost 
creat odată cu Întâmplătorul şi niciodată înaintea sa sau după 
acesta,întrucât tot ceea ce are Întâmplătorul drept precedent nu 
mai poate fi o Întâmplare Întâmplătoare în cadrul Cunoaşterii şi 
implicit nu poate fi vorba de Creaţie.Creaţia aparţie numai 
Întâmplătorului,iar tot ce îl are pe acesta drept precedent nu mai 
este Creaţie,ci aparţine Destinului,fiindcă Creaţia a fost Creată 
odată cu Întâmplătorul,şi numai odată cu acesta fiindcă Creaţie 
fără Întâmplător nu poate exista în cadrul Cunoaşterii.Chiar şi 
la nivelul fiinţei umane,nici un Om nu va putea Crea ceva care 
să fi fost creat înainte de a fi Creat! 
 Fiinţa umană atribuie Creaţiei noul.Chiar şi vechiul,a 
crea o arbaletă care se folosea cu secole înainte,de 
exemplu,înseamnă tot ceva nou.O nouă arbaletă ca acelea de 
acum câteva secole în urmă.etc. 
 Niciodată nu se poate crea un nou lucru dacă acest lucru 
pe care vrem să-l creem îl avem în faţă.Creaţia se sprijină pe 
Întâmplător fiindcă are rădăcina în eternitatea Factorului 
Creator,în Nesfârşit.Creaţia a fost o singură dată Creată în 
Întregime de către Factorul Creator şi Unic Întâmplător,care 
este un Element Primordial reflectat în Cunoaştere, prin ceea ce 
a Oglindit „EUL” Factorului Primordial.Creaţia a fost,este şi va 
fi,tocmai Întâmplarea de a fi fost Oglindit acel Element 
Primordial(posibil al Întâmplării sau de ce nu al Creaţiei),în 
„EUL”(Oglindă) al Factorului Primordial.Creaţia survine odată 
cu Întâmplarea şi se termină odată cu aceasta devenind 
Întâmplătoare.Astfel Întâmplătorul devine Creator! 
 Cum poate începe odată cu Întâmplarea şi să se termine 
odată cu aceasta odată ce Întâmplarea este Infinită? 
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 Nu are un Început precum nu are un Sfârşit? 
 Tocmai de aceea,Creaţia determină Întâmplarea de a 
deveni Întâmplătoare fiindcă de şi determină Iluzia Începutului 
şi Sfârşitului în desfăşurarea ei,Creaţia se datorează infinităţii şi 
nesfârşitului Întâmplării,dându-i acesteia din urmă calitatea de 
Întâmplător sau de Întâmplare Întâmplătoare. 
 Doar ce este Creator poate să fie şi Întâmplător,iar 
Întâmplarea poate fi numai o singură dată neprecedată de nimic 
altceva precum Întâmplătorul la fel.Repet,Factorul Primordial 
Creator nu a precedat  Factorii Creatori fiindcă s-a format în 
cadrul aceleiaşi Întâmplări Împreună,care odată ce i-a format a 
devenit Întâmplătoare.Întâmplarea a devenit Întâmplătoare 
odată cu Formarea Factorului Primordial şi al Factorilor 
Creatori.Devenind Întâmplătore s-a desăvârşit CREAŢIA! 
 Destinul este „o privire aruncată asupra Creaţiei şi 
nimic altceva”.Tot ceea ce ni se pare nouă fiinţelor umane ca 
fiind nou,sau Întâmpltor nu este altceva decât o simplă Iluzie a 
Vieţii şi nimic mai mult,întrucât întreaga Creaţie,adică tot ce a 
fost,va fi şi este a mai fost,va mai fi şi este şi acum.Nimic nu 
este nou,precum nimic nu este vechi,totul este Iluzie a 
Vieţii.Orice Întâmplare pe care o privim la modul trecut ni se 
arată ca fiind Destin întrucât doar Trecutul ne este dat să îl 
Cunoaştem. 
 Dacă ne-ar fi dat să Cunoaştem la fel şi Viitorul,cu 
siguranţă şi acesta ar fi tot Destin şi nimic Întâmplător.Doar 
Necunoscutul ne apare ca Întâmpltor întrucât nu ştim Destinul 
care se ascunde în spatele său.Unica Întâmplare Adevărată a 
fost doar atunci când s-au determinat Factorul Primordial şi 
Factorii Creatori desăvârşind Creaţia şi transformând 
Întâmplarea în Întâmplare Întâmplătoare,care ascunde în sinele 
său Creaţia dar care determină Destinul! 
 Ce este Destinul? 
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 Destinul nu este nimic altceva decât o simplă Iluzia a 
Vieţii sau unul dintre arsenalele pline cu artificii ale Iluziei.de 
ce? 
 Fiindcă prin Destin se înţelege ceva care este creat de 
dinainte de a fi cunoscut dar care se ştie că va fi astfel,adică va 
urma o anumită cale destinată dinainte. 
 Această cale a fost terminată odată cu Creaţia,odată ce 
Întâmplarea a devenit Întâmplătoare,deci Destinul este un 
apanaj al unor elemente ale Cunoaşterii din cadrul Factorului 
Nostru Creator şi Unic Întâmplător faţă de lumile sale.Gândul 
său Pur,determinat de Adevărul Absolut şi Cunoaşterea 
Absolută,care a determinat Persoana,erau Create de dinainte ca 
Persoana să le Cunoască şi să devină un element al 
Cunoaşterii,precum de dinainte au fost create şi 
Personalizările,Noţiunea,Existenţa,lumile acesteia,Factorul 
Vieţii,Fiinţa,Universele Existenţei,fiinţele umane,Totul a fost 
Creat doar o singură dată şi în realitatea deodată şi nu 
determinat de fiecare nouă şi nouă etapă,cum am stabilit până 
acum. 
 Vreau să subliniez că nu Persoana a fost cea care a 
determinat Personalizările şi nici Gândul Pur al Factorului 
Nostru Creator nu a determinat Persoana,precum 
Personalizările nu au determinat alte şi alte dezvoltări,ci toate 
acestea s-au determinat doar o singură dată în acelaşi timp. 
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CAPITOLUL  VIII 
DUMNEZEU 

 
 
 
 Tot ce am explicat până acum în lucrările mele despre 
cutare element ce îl determină pe celălalt am făcut-o pentru a 
demonstra interdependenţa dintre aceste elemente care nouă ni 
se desfăşoară ca fiind determinate unele de celălalte,şi chiar aşa 
este dar nu diun punctul de vedere al Întâmplării Întâmplătoare 
,deci al Creaţiei,ci din punctul de vedere al Cunoaşterii,al 
Iluziei acesteia care lasă Necunoscutul să se desfăşoare ca şi 
cum nimic nu ar fi predestinat,ca şi cum nimic nu ar fi fost 
creat de dinainte de a fi creat! 
 Chiar şi Elementele Primordiale se ascund în spatele 
Totului-Nesfârşit,pentru a reveni mereu la Nesfârşit în 
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infinitatea acestuia,doar că acolo este vorba de Limbajul Pur 
Universal şi de Conştiinţa Pură Universală,unde 
Cunoaşterea,Creaţia şi Întâmplarea sunt doar nişte simple 
Elemente Primordiale alături de Infinitatea altor Elemente 
Primordiale.În concluzie în cadrul Cunoaşterii,Creaţia este 
Întâmplare Întâmplătoare,iar Destinul un simplu apanaj al 
Iluziei,fiindcă totul a fost creat de dinainte o singură dată 
pentru totdeauna.Nimic nu este nou precum nimic nu este 
vechi.Totul este ubicuu(peste Tot) şi nicăieri(în Tot),fiindcă 
mereu la Nesfârşit mai este loc de Tot,de dinaintea Totului! 
 Toate aceste Înţelesuri (Elemente Primordiale) care se 
află reflectate în „EUL” Factorului Primordial devin Factorii 
Creatori şi Unic Întâmplători, prin Delimitarea „EU”lui 
Factorului Primordial ca parte faţă de aceştia,dar 
deodată,determinându-se unii pe alţii,prin unitatea Factorului 
Primordial în diversitatea Factorilor Creatori. 
  Delimitarea dă caracterul creaţional al Factorilor 
Creatori şi al Factorului Primordial, caracter creaţional dat 
tocmai de Limbajul Pur Universal care se vede reflectat sub 
această formă diferită faţă de El însuşi,faţă de Conştiinţa sa 
Pură Universală,într-unul din infinitatea de Elemente 
Primordiale care în cazul de faţă este Cunoaşterea.  
 Conştiinţa Cunoaşterii este diferită de Conştiinţa Pură 
Universală, chiar dacă ea este alcătuită prin reflectarea 
Elementelor Primordiale în Cunoaştere, adică a Cuvintelor 
Limbajului Pur Universal, aceasta nu înseamnă că aceste 
Cuvinte (Simboluri), reflectate în Oglinda Cunoaşterii prin 
facilitatea creată de aceasta care este „EUL” Factorului 
Primordial, datorat Semanticului, Asemanticului şi 
Periodicului, sunt reflectate întocmai în starea lor Pură. 
 Orice oglindire denotă o anumită distorsiune datorată 
tocmai fenomenului de oglindire, precum orice oglindire este o 
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Iluzie fiindcă Elementul Privit în Oglinda Cunoaşterii nu este 
el, în starea lui pură, ci imaginea lui. 
 Acest fapt ne duce la diferenţierea majoră dintre 
Limbajul Pur Universal şi Limbajul Cunoaşterii, precum şi 
între Conştiinţa Pură Universală şi Conştiinţa Cunoaşterii. 
 Cu toate acestea, important este faptul că astfel s-a 
format această Conştiinţă a Cunoaşterii, prin care Factorul 
Primordial, pronunţând eternul „EU” are conştiinţa de sine de a 
se detaşa de propria sa Cunoaştere care sunt Factorii Creatori şi 
Unic Întâmplători. Ce anume le dă caracterul de Întâmplător şi 
Creator? 
 Conştiinţa de Sine a Factorului Primordial, care  diferit 
de Conştiinţa Pură Universală are propria sa Conştiinţă şi 
Cunoaştere, în care,din momentul rostirii acelui „EU”,diferit 
faţă de Conştiinţa Pură Universală a schimbat sensul 
simbolostic al fiecărui Element Primordial, şi cu acesta al 
Conştiinţei Pure, nerecunoscând ca aparţinând Cunoaşterii, 
Conştiinţa de dinainte de Cunoaştere şi nici Cunoaşterea de 
dinainte de Cunoaştere, devenind astfel un Creator şi 
delimitându-se pe sine de propria sa cunoaştere în sensul de a o 
deţine, EL, şi nu de a fi El Cunoaşterea. 
Factorul Primordial nu este Cunoaştere la fel ca Factorii 
Creatori. 
Ei sunt Întâmplare şi odată cu aceasta determină 
Creaţia.Întâmplarea nu se poate produce decât o singură dată. 
Tot ce pare Întâmplător şi se poduce ca urmare a unei 
Întâmplări precedente nu este nici Întâmplare şi nici 
Întâmplător,este Destin.Diferenţa dintre Întîmplare şi 
Întâmplător constă în Creaţie. 
Întâmplarea poate da naştere Creaţiei dar Întâmplătorul Crează 
deja.De aceea Factorul Nostru Creator este Întâmplător fiindcă 
Întâmplarea sa Creează. 
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Pot fi şi Întâmplări care nu Creează,cum sunt cele ale reflectării 
Elementelor Primordiale între ele în afară de Cunoaştere. 
Tot ce este Întâmplare în cadrul Elementului Primordial al 
Cunoaşterii este şi Întâmplător fiindcă Creează. 
Nu poate exista Întâmplare în Cunoaştere decât Întâmplător sau 
Întâmplare Întâmplătoare! 
Nu poate fi decât o singură Întâmplare Întâmplătoare 
(Creatoare)în cadrul Cunoaşterii iar toate celelalte sunt Iluzorii. 
Tot ce precede unei Întâmplări o anulează pe aceasta făcând-o 
Neîntâmplătoare,deci Destin. 
Cum poate fi Întâmplător Factorul Primordial care i-a precedat 
pe Factorii Creatori care sunt tot Întâmplători? 
Factorul Primordial a devenit Întâmplare odată cu Factorii 
Creatori care sunt „EUL” său.Fiecare s-a determinat şi 
autodeterminat prin celălalt.Factorul Primordial prin Factorii 
Creatori şi Factorii Creatori prin Factorul Primordial. 
Toţi la un loc formează Întâmplarea care va precede Totul ce va 
urma în lumile Cunoaşterii. 
Dar tot ce va urma nu va mai fi Întâmplător ci Neîntâmplător 
adică Destin! 
Prin urmare,Întâmplarea Întâmplătoare este Întâmplătorul sau 
Creaţia iar Întâmplarea Neîntâmplătoare este 
Destinul.Întâmplarea luată ca Element Primordial nu este nici 
Întâmplătoare şi nici Neîntâmplătoare întrucât nu este Creaţie şi 
nici Destin,este doar Întâmplare în accepţiunea ,în simbolul său 
fără să se răsfrângă asupra unui alt Element Primordial. 
Astfel Întâmplarea poate să fie nu numai Întâmplare,Întâmplare 
Întâmplătoare şi Întâmplare Neîntâmplătoare ci dacă o privim 
printr-o altă prismă şi anume prin reflectarea acesteia asupra 
unui alt Element Primordial,altul decât Cunoaşterea vom avea 
cu siguranţă alte şi alte Tipologii sau Atipologii referitoare la 
Întâmplare. 
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Dacă am lua Cuvintele:”complicaţie”,”acum” sau „fier” ,luate 
la întâmplare,vom vedea că Întâmplarea fără intermediul 
Cunoaşterii primeşte o cu totul altă şi altă valenţă. 
În primul rând depinde dacă aceste Cuvinte care sunt Elemente 
Primordiale sunt sau nu Tipologice faţă de Întâmplare. 
În cazul Atipologiilor va trebui să determinăm un Element 
Comun care să fie Tipologic atât faţă de Întâmplare cât şi faţă 
de aceste Cuvinte.Fără intermediul Elementului Primordial al 
Cunoaşterii,Cuvintele „acum” şi „complicaţie” pot însemna 
absolut orice altceva decât ştim noi,la fel şi „fier” astfel încât 
nu putem stabili dacă este sau nu Tipologic un astfel de Cuvânt 
cu Întâmplarea,în speţă un alt Cuvânt. 
Poate să fie tocmai Cuvântul fier,întrucât acesta se afla ,poate, 
chiar Întâmplător(CREATOR) în acel praf cosmic care s-a 
structurat în planeta Pământ,iar fiind un element greu,a „curs” 
în miezul acesteia,devenind astfel un fieromagnet uriaş 
împotriva radiaţiilor vântului solar,care emite particule 
radioactive nocive pentru apariţia vieţii pe Terra. 
Dacă miezul planetei nu ar fi fost de fier nu ar fi fost nici viaţă 
pe acesată planetă,fiind astfel lipsită de învelişul magnetosferic 
care chiar şi aşa mai lasă câteva particule radioactive să 
treacă,particule care formează Aurora Boreală,sau Aurora 
Australă la polii Terrei.Poate că prin intermediul altui Element 
Primordial,fierul este Tipologic cu Întâmplarea.Toatea acestea 
nu ar fi fost nimic dacă Terra nu s-ar fi lovit de o altă planetă 
formând acea teşitură a sa la poli iar din urma impactului,în 
urma pulberii lăsate,s-a  format Luna,(după ultimele cerecetări 
în domeniu),atât de indispensabilă vieţii,precum apa,care s-a 
stabilit tocmai de curând că se afla în meteoriţii care 
bombardau Terra în trecut şi care pluteau în spaţiul cosmic în 
centura uriaşă de meteoriţi care gravitează acum ca şi atunci în 
jurul Soarelui.Viaţa gravita în meteoriţi dar era necasară 
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Întâmplarea ca fierul să se afle în pulberea ce forma Terra ca 
această VIAŢĂ să se poată dezvolta. 
Astfel Întâmplarea devenea Întâmplătoare,deci 
CREATOARE.Noi nu putem gândi decât prin intermediul 
Cunoaşterii, şi doar prin intermediul acesteia să stabilim 
dacă aceste Cuvinte sunt Tipologice între ele,dar cu siguranţă 
fără intermediul Cunoaşterii luată ca Element Primordial,se pot 
stabili alte şi alte Tipologii la care mintea umană nu poate 
ajunge niciodată.În acest mod de stabilire a Tipologiilor constă 
marele secret al descifrării codului Limbajului Pur 
Universal.Astfel Cuvintele,”complicaţie” şi „acum” sunt 
Tipologice cu Întâmplarea fiindcă Întâmplarea poate să fie ori 
„acum” ori să survină într-o anumită implicaţie,de genul :”-S-a 
complicat întâmplător”,însă nu poate fi Tipologică cu Cuvântul 
fier,întrucât nu putem concepe:-Se fier întâmplător,fiind 
necesar un Element Comun Tipologic între aceste două 
Elemente Primordiale şi atunci putem lua oricare Element 
Primordial Tipologic cu Întâmplarea care va deveni Element 
Comun în această alcătuire. 
 Cum poate Destinul fi Întâmplare 
Neîntâmplătoare,întrucât ştim că orice Întâmplare care nu se 
Întâmplă nu mai este Întâmplare şi prin urmare nu are loc 
Întâmplător.Destinul este tocmai acest lucru:-Nu este 
Întâmplare şi nu are loc Întâmplător,este DESTIN şi survine 
numai şi numai precedat de Creaţie de Îântâmplător.Astfel 
Destinul este „ulciorul modelat de mâna olarului” care este 
bineînţeles Factorul Nostru Creator. 
 În concluzie, fiecare Element Primordial reflectat în 
„EUL” Factorului Primordial, devine schimbat din punct de 
vedere al simbolului său din cadrul Limbajului Pur Universal, 
iar acest „nou” Înţeles devine un Factor Creator şi Unic 
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Întâmplător,dar şi o parte din „EUL” Factorului Primordial care 
şi el la rândul său devine astfel Creator şi Unic Întâmplător. 
 Faptul de a  fi Creator se datorează Oglinzii Cunoaşterii 
care primeşte Imaginea Elementelor Primordiale pe care le 
reflectă diferit de simbolul lor  în cadrul Limbajului Pur 
Universal,dându-i Întâmplării calitatea de a fi 
Întâmplătoare,deci Creatoare. 
 Tot ce este Creator este şi Întâmplător, fiindcă doar prin 
Întâmplare se poate realiza Creaţia. 
 Dacă nu ar fi Întâmplarea nu ar fi nici Creaţia, deoarece 
prin Creaţie se defineşte noul, care devine un pilon al vechiului 
pe care se va clădi un alt nou şi tot aşa mai departe. 
 Nu se poate CREA ceva ce este deja CREAT, fiindcă 
orice intervenţie asupra sa înseamnă tot Creaţie. 
 Odată apărută Creaţia, aceasta se substituie doar 
iluzoriu Stării de Concepţiune, dar numai în lumile sau formele 
ce aparţin Cunoaşterii şi implicit Creaţiei pe care o dezvoltă 
Matricea acesteia.   
 De altfel Creaţia este inclusă la rândul ei în Starea de 
Concepţiune, care se află în orice punct al acesteia, prin 
propria sa infinitate. 
 Creaţia este un Eveniment, datorată unui Fenomen, 
care determină o succesiune evenimenţială, întregindu-se într-
un alt Fenomen care nu mai este Creaţie dar care îi succede 
acesteia împlinind astfel Iluzia. 
 Tot ceea ce poate fi definit în Cunoaştere este 
Iluzia,care apare odată cu primele Evenimente transformate în 
Fenomene ale Periodicului. De ce?  
 Fiindcă tot ceea ce este Oglindit în Oglinda Cunoaşterii 
este Iluzie întrucât nici o imagine a unui lucru, fenomen sau 
obiect oglindită în Oglinda Semantică a Infinitului nu va putea 
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fi o imagine reală a acelui lucru, fenomen sai obiect, ci una 
virtuală, iluzorie. 
 Imaginea unui Om într-o oglindă chiar dacă reprezintă 
acel Om nu este Omul însuşi niciodată. 
 Cunoaştere fără Oglindă nu se poate,de aceea calitatea 
cea mai importantă în lumile Elementului Primordial al 
Cunoaşterii este Oglindirea, începând cu Oglinda Semantică a 
Infinitului şi terminând cu cea mai neînsemnată Conştientizare 
care se reflectă la rândul ei în cadrul unui Element ce are rolul 
de Oglindă pentru aceasta. 
 Cine este Dumnezeu?Domeniul Deistic sau Starea de 
Concepţiune? 
 Răspunsul meu este că Dumnezeu este fără echivoc 
Starea de Concepţiune care posedă Domeniul Deistic! 
  
 Fiecare Cuvânt al Limbajului Pur Universal are nu 
numai un Simbol al său dar mai ales un Înţeles,iar suma acestor 
Înţelesuri formează Conştiinţa Pură Universală,o Conştiinţă 
nealterată de nici o Iluzie cum ar fi imaginea refelctată în şi din 
Oglinda Infinită a Cunoaşterii care este modul cum 
Cunoaşterea percepe Infinitul. 
 Această Conştiinţă Pură a Limbajului Pur Universal a 
fost „determinată” de către „Continuumul Infinit” respectiv de 
către cele patru caracteristici ale sale şi anume,Funcţia 
Asimptotică,Reperul Negaţiei,Structuralizarea şi 
Nedefinirea.Aceste patru caracteristici ale „Continuumului 
Infinit” sunt de altfel şi cei patru stâlpi de bază ai Conştiinţei 
Pure Universale,care au clădit-o atât pe aceasta, treaptă cu 
treaptă dar şi structuralitatea sa,respectiv:Limbajul Pur 
Universal. 
 Cum anume s-au format Cuvintele sau Elementele 
Primordiale am mai schiţat dar la modul cât se poate de vag. 
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 Acum voi încerca o desfăşurare mai detaliată a acestui 
proces de formare a Cuvintelor şi Conştiinţei Pure 
Universale.Pentru aceasta nu vom putea folosi Cuvântul Creaţie 
întrucât chiar dacă acesta se află în calitate de Element 
Primordial,asemenea Întâmplării,nu poate fi Creaţie în sensul 
înţeles de noi fiindcă Creaţia se află cu acest sens doar în cadrul 
Cunoaşterii, respectiv al Factorilor Creatori şi Unic 
Întâmplători şi nicăieri în altă parte.Posibil că în calitate de 
element Primordial Creaţia să însemne cu totul şi cu totul 
altceva,de care noi nici măcar nu ştim că ar putea exista,dar 
Oglinda Infinitului Semantic al Cunoaşterii îi dă acesteia alt 
înţeles. 
 Pentru a putea ajunge la Conştiinţa Pură Universală va 
trebui să ne folosim de propriile noastre arme şi anume de 
Elementul Primordial în care suntem reflectaţi şi anume de 
Cunoaştere. 
 Prin intermediul Cunoaşterii Funcţia Asimptotică 
devine asemenătoare liniilor care se apropie la infinit fără a se 
putea întâlni vreodată. 
 Mă refer la Funcţia Asimptotică întrucât aceasta este 
prima caracteristică a „Continuumului Infinit”Oare ce ar putea 
însemna Funcţia Asimptotică dinpunctul de vedere al 
Înţelesului său Pur,nealterat în vre-un fel sau altul de Oglinda 
Infinitului Semantic,care îi distorsionează Înţelesul reflectândul 
drept Imagine în loc de Simbol. 
 Diferenţa dintre Simbol şi Imagine este uriaşă,întrucât 
Simbolul reprezintă o imagine nereflectată de către nici o 
Oglindă a Cunoaşterii sau a vre-unui alt Element Primordial. 
Este o imagine-formă şi mai mult decât atât,o imagine a 
quintesenţei a ceea ce poate încropi în cele din urmă proriul său 
Înţeles,astfel Simbolul devansează sub acest aspect Înţelesul. 
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 Cu toate acestea Simbolul este acea imagine-formă doar 
dintr-un anumit punct de vedere,deci dintr-o anumită ipostază 
şi nu privit ca o generalizare arhetipală a sa. 
 Din acest punct de vedere Simbolul trebuie să renunţe 
chiar şi din punct de vedere al Cunoaşterii la imaginea-formă şi 
să devină o quintesenţă a propriei sale esenţe,fiindcă doar prin 
esenţialitate Simbolul va dobândi statutul său independent de 
Cunoaştere,devenind astfel  şi Simbol al Cunoaşterii 
Esenţialitatea constă prin atribuirea Simbolului propriilor sale 
caracteristici, chiar dacă o parte dintre acestea sunt comune cu 
caracteristicile de bază ale „Continuumului Infinit” dar prin 
acestea Simbolul primeşte propriile sale însuşiri independente 
de oricare Element Primordial.Aceste caracteristici care 
concurează la definirea Simbolului unui Cuvânt al Limbajului 
Pur Universal sunt:Funcţia Asimptotică şi Reperul Negaţiei  
 Simbolul nu este sub nici o formă o Matrice şi nici ceva 
asemănător acesteia,întrucât,orice Matrice este o formă în care 
se va umple propria sa urmă,pe când Simbolul nu va umple 
niciodată în forma sa Înţelesul. 
 Între Simbol şi Înţeles există o interdependenţă doar din 
punct de vedere al Cunoaşterii şi nu al Elementelor Primordiale 
care sunt Cuvintele Limbajului Pur Universal. 
 Atât Înţelesul cât şi Simbolul sunt la rândul lor Cuvinte 
ale acestui Limbaj diferite de Cunoaştere.Simnbolul poate fi 
însuşit mai ales prin esenţialitatea sa,respectiv prin faptul că 
fiecare Cuvânt posedă o anumită esenţă. 
 Acesta este primul indiciu referitor la Cuvintele 
Limbajului Pur Universal. 
 Această esenţă constă în caractersiticile „Continuumului 
Infinit” care le-a „creat” am pus în ghilimele fiindcă nu se 
poate folosi un alt termen chiar dacă acesta este total 
greşit.Astfel Funcţia Asimptotică poate determina prin 
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principiile sale de bază acelea ale dreptelor care deşi se apropie 
la infinit nu se vor întâlni niciodată tocmai esenţa Simbolului 
Cuvintelor Limbajului Pur Universal? 
 Dacă da,atunci de ce fiecare Cuvânt al acestui Limbaj 
poate fi definit ca Simbol şi Înţeles şi nu şi din alte puncte de 
vedere? 
 Personal nu cred că poate fi definit doar ca Simbol şi 
Înţeles,doar că din punct de vedere al Cunoaşterii de care mă 
slujesc în prezent caracteristicile de bază ale unui Cuvânt sunt 
acelea de a fi un Simbol şi un Înţeles înainte de toate. 
Doar din punct de vedere al Cunoaşterii,şi mai ales al 
Coeficientului Logic 2 al fiinţei umane,pe când din alte puncte 
de vedere poate avea o infinitate de alte şi alte caracteristici de 
bază.Astfel esenţa Simbolului constă în Funcţia 
Asimptotică,care este prima caracteristică a „Continuumului 
Infinit”.Deci cele două drepte care tind una către alta dar care 
nu se vor întâlni niciodată stau la baza Simbolului fiind esenţa 
lui.De ce tocmai această imposibilitate de a se întâlni cele două 
drepte? 
 Poate că dacă am gândi cu un Coeficient Logic 7 ar fi 7 
drepte,sau cu un altul mai mare,mai multe drepte dar niciodată 
nu se vor întâlni dreptele între ele ori cât de multe ar fi.Faptul 
de a nu se întâlni aceste drepte este primul Simbol 
posibil,esenţa Simbolului şi prin urmare esenţa „primului” 
Cuvânt care a avut vreodată un simbol. 
 Am pus iarăşi în ghilimele „primului” fiindcă nu poate 
exista la acest nivel „primul” decât la modul figurativ. 
 Astfel Cuvântul a avut un simbol sau Cuvintele au avut 
simboluri,tocmai datorită celor două drepte care de şi tind unele 
către altele nu se vor întâlni niciodată. 
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 De ce tind aceste drepte unele către altele,de ce nu se 
despart continuu pentru a se întâlni undeva într-un alt loc 
posibil? 
 Acest fapt se datorează celei de-a doua caracteristici a 
„Continuumului Infinit” care este Reperul Negaţiei şi care 
anulează orice reper care se raportează la acesta. 
 Astfel cele două drepte nu au nici o şansă din start de a 
se apropia în vre-un fel sau altul,indiferent dacă se despart 
continu sau se apropie continu.Reperul Negaţiei este cel care se 
află în spatele Funcţiei Asimptotice şi deci al esenţei 
Simbolului. 
 Dacă cele două drepte s-ar întâlni vreodată absolut 
Totul s-ar nărui,inclusiv Limbajul Pur Universal cu întreaga lui 
Conştiinţă Pură Universală.Astfel unul din cele mai importante 
lucruri care stau la baza Cuvintelor Limbajului Pur Universal şi 
al Conştiinţei Pure Universale determinate de acestea este 
faptul ca cele două drepte ale Funcţiei Asimptotice să nu se 
unească niciodată.Ce ar fi dacă acestea s-ar uni am spus-o 
adineaori,dar ce ar fi dacă acestea nu s-ar apropia,dacă s-ar 
depărta? 
 Prin Simbol aceste două drepte se apropie iar dacă 
dreptele ar fi considerate ca fiind inverse apropierii deci s-ar 
depărta,am avea de-a face cu inversul Simbolului Cuvintelor,iar 
ce anume ar putea fi acest invers decât:Înţelesul? 
 Înţelesul este cel care dă un sens (prin intermediul 
Cunoaşterii)Simbolului. 
 Nu ar putea să-i de-a acestuia un anumit sens dacă el 
însuşi nu ar avea un sens invers,un contrasens.Cum? 
 Este de ajuns să spunem că acel Cuvânt simbolizează 
anumite Înţelesuri,Fiecare Înţeles are un sens al său. 
 Doar un singur Înţeles va putea avea un sens comun cu 
al Simbolului şi atunci nu s-ar putea regăsi în Simbol întrucât 
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Simbolul prin esenţa sa Asimptotică implică mai multe 
Înţelesuri. 
 De ce prin esenţa Asimptotică ştim dar de ce 
Asimptoticul poate determina mai multe sensuri Înţelesului 
unui simbol? 
 În primul rând tocmai de aceea fiindcă cele două drepte 
nu se întâlnesc niciodată deci nu putem vorbi de o incidenţă 
comună ale acestora şi prin urmare de un singur sens dat de 
punctul comun al incidenţei ci de mai multe. 
 În al doilea rând pluralitatea de sensuri se regăseşte şi în 
infinitatea Cuvintelor Limbajului Pur Universal unde fiecare 
Cuvânt se regăseşte conform Primei Analogii în celelalte,ceea 
ce-i dă propriului său Simbol noi şi noi Înţelesuri.astfel 
întotdeauna Simbolul va deveni opus Înţelesului,cel puţin din 
punct de vedere al perspectivei Cunoaşterii. 
 În concluzie fiecare Cuvânt al Limbajului Pur Universal 
este un Simbol care are un Înţeles,.iar la baza acestui Simbol 
stă Funcţia Asimptotică(Prima caracateristică) a 
„Continuumului Infinit” şi Reperul Negaţiei ce-a de-a doua 
caracteristică a acestuia,ceea ce defineşte drept Simbol al 
fiecărui Cuvânt al Limbajului Pur Universal ca fiind un Reper 
care odată raportat la Reperul Negaţiei se anulează.Rezultatul 
acestei anulări este întocmai Funcţia Asimptotică care nu va 
lăsa niciodată ca un Cuvânt al Limbajului Pur Universal să 
devină Reper care la rândul său să creeze tangenţă cu Reperul 
unui alt Cuvânt al Limbajului Pur Universal. 
 Simbolului acestui Cuvânt îi corespunde Reperul 
Negaţiei iar Înţelesului acestui Simbol,Funcţia Asimptotică prin 
urmare Cuvântului în sine ambele,atât Funcţia 
Asimptotică(Înţelesul) cât şi Reperul Negaţiei 
(Simbolul),întrucât Cuvântul este atât Simbol cât şi Înţeles al 
acestui Simbol raportat la Cunoaştere.Raportat la alte Cuvinte 
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în afară de Cunoaştere,posibil ca Înţelesul să dispară iar Funcţia 
Asimptotică să primească alte şi alte însuşiri. 
 În concluzie,Cuvântul Limbajului Pur Universal,este 
definit ca fiind un Simbol dat de către Reperul Negaţiei ce are 
un Înţeles dat de către Funcţia Asimptotică. 
 Conştiinţa Limbajului Pur Universal este formată din 
totalitatea acestor Cuvinte care se reflectă unele în altele din 
punct de vedere al Cunoaşterii sau se regăsesc unele în altele 
privite dintr-o altă viziune,externă Cunoaşterii.Şi într-un caz şi 
în altul Conştiinţa Limbajului Pur Universal poate fi privită ca 
o sumă a Cuvintelor Pure Universale doar din punct de vedere 
al Cunoaşterii,în sensul de totalitatea interdependentă care se 
reflectă în sine însăşi în schimb din alte puncte transcendente 
de vedere,care externalizează Cunoaşterea în sensul ştiut de noi 
sau chiar în alte sensuri eliminând-o total,Conştiinţa Pură 
Universală nu mai este o sumă a acestor Cuvinte ci devine o 
Expresie a lor,un Limbaj. 
 Conştiinţa Pură Universală se substitue Limbajului Pur 
Universal,întrucât Limbajul în sine nu este o masă amorfă de 
Cuvinte ci este constituit în principal din Expresii sau alte şi 
alte Fenomene pe care fiinţa umană nici nu le va putea cunoaşte 
vreodată.Astfel atunci când vorbim de Limbaj la acest nivel, 
spunem:Conştiinţă Pură Universală.Expresia Conştiinţei Pure 
Universale este un Fenomen fiindcă este compusă din 
Evenimente?NU! 
 Succesiunea evenimenţială are loc doar la nivelul 
Periodicului. 
 În schimb Conştiinţa Pură Universală are Cuvântul 
Fenomen cât şi pe acela de Eveniment în cadrul său,cu 
diferenţa faţă de Periodic,că aceste două Cuvinte,nu pot realiza 
nici succesiuni evenimenţiale pentru a se structuraliza în 
calitate de Fenomen şi nici nu sunt rezultatul vre-unui 
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Eveniment Primordial,întrucât toate acestea încă nu pot fi 
reliefate la acest nivel,decât la nivelul Cunoaşterii,respectiv al 
Oglinzii Semantice a Infinitului,considerat Eveniment 
Primordial de către Coaxiologie,întrucât nu putem discerne cu 
altceva decât tot cu ajutorul Cunoaşterii. 
 Posibil ca şi în cadrul altor Elemente Primordiale să 
survină în vre-un fel sau altul Evenimentele lor Primordiale dar 
noi în calitate de fiinţe umane nu avem cum anume să stabilim 
aceasta. 
           Astfel Evenimentul şi Fenomenul sunt două Cuvinte din 
cadrul acestei Conştiinţe Pure Universale care ca şi alte    
Cuvinte,cum ar fi: 
 Primordial,Pur,Oglindă,Reflectare,Semantic,etc, 
 nu sunt decât Simboluri cu aceste Înţelesuri determinate 
de Reperul Negaţiei şi Funcţiua Asimptotică a „Continuumului 
Infinit”Cuvântul Eveniment sau Cuvântul Fenomen,chiar dacă 
Simbolul lor defineşte Înţelesul de Eveniment sau Fenomen 
acesta nu se răsfrânge asupra nici unui lucru care să 
demonstreze faptul că acel Eveniment sau Fenomen a avut 
loc.Este Eveniment sau Fenomen doar în sine,în propriul său  
Simbol şi Înţeles al acestui Simbol.La fel ca şi Cuvintele 
Conştiinţă şi Expresie,acestea au doar un Simbol şi un Înţeles 
în sine la nivelul Conştiinţei Pure Universale şi cu toate acestea 
Conştiinţa Pură Universală este o Expresie a propriilor sale 
Cuvinte,fapt ce ne dovedeşte că Cuvintele Expresie şi 
Conştiinţă sunt Cuvinte care se regăsesc în toate celelalte 
Cuvinte ca Repere ce sunt anulate în numărul cel mai mare de 
Reperul Negaţiei fiindcă sunt în numărul cel mai mare.Aici 
încă nu putem vorbi de numere decât la modul figurativ.Astfel 
încât toate Cuvintele să pronunţe această Expresie a Conştiinţei 
Pure Universale.Prin Expresie nu înţelegem Cuvântul Expresie 
în sinea lui,ci ceea ce enunţă Expresia,din acest punct de vedere 
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trebuie să reflectăm.În concluzie,toate Cuvintele Limbajului 
Pur Universal,formează prin Expresia lor Conştiinţa Pură 
Universală.Expresia este Structuralizarea,de fapt ce-a de-a treia 
caracteristică a „Continuumului Infinit” iar Înţelesul Expresiei 
constă în Nedefinire,ce-a de-a patra caracteristică a 
„Continuumului Infinit”. 
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