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EXISTENŢA

consideraţii

Odatăcu decăderea Imperiului Roman şi al năvălirilor barbare a căzut Europa

treptat într-o transformare radicalăa gândirii umane. Iluminaţii romani şi ai Greciei

antice au dispărut. Marile transformări care au avut loc, amestecul populaţiilor cu

năvălitorii din răsărit au dus la transformarea modului de gândire şi a concepţiei

asupra problemelor vieţii, a obiceiurilor şi al felului de a vedea realitatea. Mai ales

creştinismul a dus la transformări radicale în felul de a concepe realitatea,

suprapunându-se vechilor filosofii care au stăpânit lumea de milenii.

ILUMINISMUL

Iluminismul este curentul filosofic care a apărut în secolul 17 ca urmare a voinţei

unor gânditori de a înoi vechile teorii ale gândirii umane, a felului oamenilor de a

privi lumea, modul rigid de a considera noţiunile despre spaţiu şi ca o consecinţă

timpul, filosofia scolastică. Cele ştiute şi îvăţate timp de multe secole erau date

mai departe constituind baza şi felul de a privi şi înţelege existenţa omului pe

pământ. Perioada aşa zisăa gândirii scolastice poate fi înpărţităîn trei perioade,

cea timpurie de la începutul mileniului pânăprin secolul XII, influenţatăde

filosofii greci, mai ales a lui Platon, epoca de mijloc, tot secolul XIII, pregnatăde

Albertus Magnus, care are ca bazămai mult filosofia lui Aristoteles şi perioada

începând cu secolul XIV pânăîn secolul 16 când apare iluminismul, bineînţeles nu

spontan ci cu treceri treptate spre o gândire raţională.

Către sfârşitul secolului 17 apar în acelaştimp în Anglia ( The enlightenments) ca

şi în Franţa ( Les Lumières ), curentul iluminiştilor, ca o urmare a tendinţei de
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înoire a gândirii umane învechite, care plecatădin cele mai vechi timpuri ale

antichităţii şi chiar mai înainte, avea o vedere a existenţei şi gândirii umane care nu

mai corespundea cu noile timpuri apărute. Pentru a elucida aceastăproblemăeste

bine săîncepem cu Anglia, ţara în care iluminismul este rezultatul unei tradiţii de

câteva secole. Între secolele 13 şi 17 se dezvoltăîn Anglia o libertate care în restul

Europei este total necunoscută. Faptul căoamenii aveau o anumitălibertate de a se

exprima, de a-şi dezvolta teoriile, mai ales cele legate de gândirea umană, au

apărut gânditorii aşa numiţi ai realismului. Puritanismul englezesc apărut în Anglia

în secolul 16 a jucat un rol important în procesul de gândire al oamenilor pe insulă.

Gânditorii englezi au respins teoriile speculative, bazând ştiinţa filosoficăpe

experienţă. Acest curent filosofic care se bazeazăpe experienţă, ca singura cale în

cercetarea adevărului se numeşte empirismul. Apariţia empirismului nu poate fi

consideratăca o coincidenţă, deoarece încăalte curente filosofice ale timpului au

început săse abatăde la teoriile scolatisce ale evului mediu, care nu acceptau

experienţa în cercetarea adevărului. Primul care a introdus teoria experienţei în

cercetarea filosoficăa fost Roger Bacon (1220-1292) numit doctorul admiral, care

a considerat experienţa ca singura cale în aflarea adevărului în ştiinţă, teorie care

mai târziu a fost aprofundatăde Francis Bacon baron de Verulam (1561-1626),

prim ministru al Angliei şi filosof de renume, care în lucrarea sa ´´La Grande

Reconstitution´´ (1623) dezvoltăo teorie empiristăasupra cunoaşterii. Deasemenea

au fost în Anglia ca precurspri ai empirismului şi Duns Scotus care pune teoria

voinţei înaintea celei a experienţei, apoi William von Occam promotorul

nominalismului, teorie filosoficăcare acceptănoţiunea de concept numai ca nume

şi existănumai în legăturăcu individul căruia îi aparţine. Ca Thomas Hobbes care

defineşte filosofia ca rezultatul unei acţiuni şi rezultatele ca o consecinţăa acţiunii.

Dar cel care a adus cel mai mult la apariţia teoriilor luministe a fost Isaac Newton

(1643-1727). El a fost acela care a dus teoriile lui Copernicus, Kepler, Galilei,
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Hyghens mai departe, prin aceea căa dovedit căaceeaşi forţăeste cea care face ca

mărul săcadăla pământ cu cea care atrage corpurile cereşti între ele. Teoriile sale

sunt inductiv-empirice şi în acelaştimp deductiv-matematic.

Dar şi în Franţa ca în Anglia au fost filosofi care au început săaccepte noile

curente apărute în Anglia şi Germania. Aproape tot secolul 17 este pregnatăîn

Franţa de Ludovic XIV. Dar marii gânditori ca Corneille, Racine, Molière, La

Fontaine nu au în acest secol francez nimica asemănător în Europa. În acest secol

se perfecţioneazălimba francezăcare devine cea vorbităde toatămarea nobilime

europeană. Dupămoartea lui Ludovic al XIV (1715) începe săse arate un interes la

tot ceeace au adus englezii, s-a constatat căAnglia se aflăîntr-o poziţie mult mai

avansată. Astfel se revarsăideile engleze peste Franţa şi de aici peste toatăEuropa.

Dar bineînţeles căau existat şi în Franţa în perioada regelui Soare gânditori

iluminişti ca de exemplu Pierre Bayle care prin scrierile sale a precursat ideile

iluministe în Franţa. Aici trebuie menţionat în mod special Montesquieu care a

criticat situaţia social-politicăşi religioasădin Franţa timpului său în cartea

´´Lettres Persanes (1721) ,, . Pleacăîn Anglia unde studiazăsituaţia de acolo cu

intenţia de a introduce sistemul şi ideile engleze în Franţa. Nu existăun ideal

abstract sau o schemădespre un stat mai bun. Concepţia teoreticăde despărţire

dintre administrativ şi legislativ a preluat-o de la teoria statului a lui John Lockes,

care este de părere căsuveranul trebuie săfie supus legilor. Dar cel mai important

reprezentant al timpului în care iluminismul în Franţa începe săprindăroade este

fărădoar şi poate Voltaire. Reprezentantul principal al iluminismului francez, unul

din principalii colaboratori ai Enciclopediei lui Diderot, din anul 1746 membru al

Academiei Franceze.

În ceeace priveşte filosofia, găsim la Voltaire idei şi teorii care au mai fost spuse şi

de alţii înaintea sa, însănu în modul în care a considerat el problemele, deaceea i

se poate accepta un loc în cadrul istoriei filosofiei şi mai ales în ceeace priveşte
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iluminismul secolului său. Cu toate căfiind ateist, atacând în scrierile sale biserica,

a fost totuşi convins căo religie raţionalăeste pentru omenire necesară:´´ dacă

Dumnezeu nu există, trebuie să-l inventăm, dar natura ne strigăcăel existắ´ . Este

de părere cătrebuie săse facăo diferenţădintre superstiţie şi religie. Preţuieşte

predicile lui Isus în cel mai înalt grad, condamnând în acelaştimp nelegiuirile care

s-au făcut şi se fac în timpul său în numele Lui. În lucrarea sa ´´ Dictionaire

philosophique portatif (1764)´´ în articolul Théiste (Ateist) scrie :´´ Ateistul este

un om care este convins de existenţa unei fiinţe suprioare, care este creatorul lumii

´´. Numeşte biserica sa ´´ Deo erexit Voltaire ´´ spunând căo religie nu trebuie să

fie o metafizicăde neînţeles, ci un act de cult divin şi dreptate.

În domeniul politic este de părere căFranţa timpului său trebuie să-şi schimbe faţa,

săadopte cele câştigate de Anglia pânăla acea dată, dar el fiind foarte conservativ

în gândire nu putea concepe o răsturnare prin forţă, a prevăzut însăcărevoluţia va

veni. Înainte de moarte a declarat printr-un act care l-a dat secretarului său : Mor,

rugăndu-măDomnului, iubindu-mi prietenii, fărăurăîmpotriva duşmanilor mei şi

în dispreţul superstţiei.

Enciclopediştii şi materialiştii,

Enciclopediştii în Franţa au fost acei care au contribuit la redactarea lucrării

´´ Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des sciences, des arts et des métiers´´

(1751-1780), sub conducerea lui Denis Diderot în colaborare cu iluştrii Franţei ai

acestui secol al renaşterii gândirii umane, d´Alembert pentru matematică, care sub

presiune autorităţilor s-a retras mai târziu Jean Jaques Rousseau pentru muzicăşi

articole politice, Voltaire cu lucrări spirituale şi istorie, Étienne Bonnot de

Condillac, filosofie, Charles de Secondat, baron de la Bréde et de Montesquieu,

partea aşa zisăde gust, Jean François Marmontel literaturistică, şi alţi scriitori ai

timpului. Lucrarea are ca scop a înoi gândirea umană, împotriva gândirii raţionale

ale lui Descartes şi Spinoza punând la baza renoirii gândirea ştiinţificăavansată, a
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unei societăţi sociale şi unei monarhii constituţionale, aceasta deoarece la acea dată

oamenii încănu au putut săse desprindăcu totul de ideile monahice.

Diderot este singurul care în acest secol 17 se poate compara cu Voltaire, cu

diferenţa că a fost promotorul materialismului ´´ Interpretarea naturii´´ .

Encilopedia a fost de nenumărate ori interzisă, dar cu toate acestea vândutăîn mii

de exemplare, devenind lucrarea de care s-au folosit tinerii Europei pentru a se

cultiva, fiind avandgarda revoluţiei franceze. Părerile lui Voltaire în enciclopedie

nu sunt vădit ateiste, ci cu toate căa atacat religia a pledat pentru o religie a

raţiunii, dar totuşi sceptică. Părerea era cămateria constădin mişcare care are o

origine prin ea însăşi şi recunoaşterea divinănu ar face decât săîncetinească

progresul ştiinţei şi deci a omenirii şi nici existenţa unui suflet independent de

materie nu poate fi acceptată, deoarece el (sufletul) este o funcţie a corpului

omenesc lafel ca toate celelalte. Din cauza acestor păreri şi idei au fost obligaţi unii

din enciclopedişti săfacăunele rectificări, unele din ele fiind făcute chiar de

editor, de frica cenzurii.

Dar cel mai important factor în evoluţia renaşterii spirituale este Jean Jaques

Rousseau care în lucrarea sa ´´ Confessions ´´ apărutăpostum în anul 1781, o

lucrare în care se descoperăcomplexitatea gândirii a acestui om. Născut la Geneva

în Elveţia fu crescut în religia calvinădar trecut la catolicismul datorită

insistenţelor unei femei care i-a fost în acelaştimp iubităşi ţiitoare şi cea care l-a

educat de copil. Trece apoi în Franţa iar mai târziu revine în Elveţia unde trece din

nou la calvinism. Din cauza ideilor sale a fost un timp urmărit din care cauzăîl

întâlnim când în Elveţia când în Franţa. Când în anul 1749 fu întrebat de academia

de la Dijon dacăpoate scrie ceva despre morală, apăru lucrarea sa ´´ Discours sur

les sciences et les arts ´´, lucrare premiatăcare l-a făcut celebru. La întrebarea dacă

arta şi ştiinţa sunt necesare pentru fericirea oamenilor, el răspunde prin : nu, ştiinţa

şi cultura fiind monumente ale pierzaniei. Se întreabăce avem nevoie de dreptate
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dacătrăim într-o lume de nedraptate, sau dece avem nevoie de filozofie dacă

fiecare trăieşte în felul lui, fărăsă-i pese de ea. El este de părere cătrebuie săne

întoarcem la o viaţăsimplăîn natură.´´ O Doamne, scapă-ne de ideile străbunilor

noştrii, du-ne înapoi la viaţa simplă, nevinovatăşi săracă, care sunt singurele

bunuri care ne pot ferici ´´, spune el. Dupăce apăru aceastăcarte a lui fu întrebat

de academia din Dijon : cum apare inegalitatea printre oameni, la care el răspunde

prin lucrarea sa ´´ Discours sur l´origine et les fondaments de l´inégalité parmi les

hommes´´ (1753), în care face distincţia dintre inegalităţi naturale şi fizice şi cele

care derivădin cauze politice şi morale care persistădatorităcăsunt acceptate de

oameni. Omul este bun dupănaturăşi numai prin societatea în care trăieşte devine

rău. Aceastătezăo susţinea în lucrarea sa ´´Emile´´. Educaţia societăţii este aceea

care face pe om bun sau rău, credinţa religioasăa fiecăruia se bazeazăpe

simţământ, omul simte căexistăDumnezeu, mai mult nu este necesar. Cu cât îmi

dau seama cu atâta mărog mai mult, spune el.

Importanţa lucrărilor lui Rousseau. Dupăapariţia lucrării Emile îi scrie Voltaire : ´´

Am prmit domnul meu, cartea despre rasa umană, ţin săvăspun cănimeni nu a

reuşit săne coboare atâta spre starea animalicăca domniavoastră. Citind cartea te

face aproape săumblăm în patru labe. Deoarece m-am debarasat de acest fel de a

merge de şasezeci de ani nu văd nici un motiv săreiau acest fel de a umbla ´´ . Aici

se vede diferenţa dintre aceşti scriitori, deoparte Voltaire, un om de cultură, care cu

toate căvenea dintr-un mediu burghez frecventa totuşi clasa nobiliarăşi pe de altă

parte Rousseau un om condus de simţuri, în viaţa de toate zilele imposibil, care şi-a

băgat copii imediat dupănaştere în case de copii găsiţi, care dorea o ambianţăa

naturii goale. Mai mult se vede diferenţa dintre ei când dupăcutremurul de la

Lisabona care a distrus oraşul făcând mii de morţi, a scris Voltaire o poezie,

răspunse Rousseau ´´ dacăar fi locuit la ţarăşi nu în case construite nu ar fi murit

atâta lume ´´. Dar amândoi au trăit timpul dinaintea marii revoluţii care va veni şi
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amândoi doreau o schimbare a situaţiei politice şi sociale care au domnit în timpul

lor, fiecare în felul şi dupăconcepţiile sale, nu numai în Franţa ci în toatăEuropa.

Un deceniu înaintea izbucnirii marii revoluţii s-a întâlnit Rousseau cu un tânăr

student care se numea Maximilian Robespierre din Aras cu care s-a întreţinut pe

larg şi cu care ocazie s-a discutat poate de felul cum săarate Franţa dupăce va sosi

mult aşteptata revoltă a celor mulţi împotriva tiraniei. Dealtfel constituţia

republicanăa fost întocmitădupăideile lui Rousseau din ´´Contractul social´´,iar

sloganul, libertate, egalitate şi fraternitate se trag din elanul revoluţionar a lui

Rousseau. Dar ne putem întreba pe drept cuvânt dacăel ar fi acceptat felul cum a

decurs revoluţia, important însăeste căel a fost unul din promotorii ei cel mai

important.

În secolul 19 se trezeşte spiritul lui Rousseau, mai ales în filozofia lui Nietzsche

care a criticat bazele filozofiei lui Kant. El a fost şi acel care a influenţat teoriile lui

Karl Marx şi ale socialiştilor utopici.

Dar iluminismul a apărut şi în România, mai ales în reprezentanţii şcolii ardelene,

Samuil Micu, Ion Molnar Piuiaru, Petru Maior, Gheorghe ªincai, Iona Budai-

Deleanu, Gheorghe Lazăr şi în ºara Româneascăde Iona Eliade Rădulescu,

E.Poteca, P.Poenaru, în Moldova de Gheorghe Asachi, I.Cihac, Emil Zotta,

Teodor Stamati.

Însăfactorul cel mai important al apariţiei unei gândiri raţionale, a unei teorii în

parte greu de înţeles este filosofia lui Immanuel Kant, acel Platon şi Aristotel al

epocii moderne.

Săpornim deci a cerceta, săînţelegem şi săpricepem filosofia lui Kant.

Kant s-a născut la 22 aprilie 1724 la Königsberg în Prusia ca fiul unui şeuar. Prin

mama sa intrăîn legăturăcu pietismul, un curent religios apărut în Germania

secolului XVII, care pune accent pe necesitatea religioasăa fiecărui individ, adică

fiecare săcreadădupăfelul cum înţelege religia. Dupăurmarea timp de şapte ani a
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gimnaziului Fridericianum la Königsberg, urmeazăuniversitatea în oraşul său natal

unde studiazămai întâi teologia, apoi schimbăla filosofie şi ştiinţele naturale.

Dupăterminarea studiilor lucreazătimp de nouăani ca institutor la diferite case

nobiliare din împrejurimile Königsbergului, în care timp îşi apropie cu asiduitate

teoriile filosofice ale antichităţii şi ale timpului. După1755 este numit docent la

universitatea prusiacăapoi numit profesor. PredăLogica şi metafizica timp de

patruzeci de ani. Viaţa lui decurge în linişte şi fărăprea mari evenimente, ceeace se

datoreşte şi faptului căera mic de staturăşi cu un umăr mai înalt. A fost un om

foarte exact în tot ceeace întreprindea, scularea de dimineaţă, plimbarea zilnică,

cursurile la universitate, scrierile sale şi seara se culca fix la ora 10. Încădin timpul

vieţii sale deveni celebru, chiar peste graniţele Germaniei. Moare la 12 februarie

1802. Autorităţile oraşului i-au organizat o înmormântare aşa cum se cuvine unui

savant de teapa sa.

Perioada antecritică(vorkritische)

Pânăla apariţia lucrării ´´Critica raţiunii pure´´ se considerădezvoltarea gândirii

lui Kant ca perioada antecritică. În toatăaceastăperioadaădin anul 1747 pânăla

dizertaţia din 1770 tratează în lucrările lui probleme despre ştiinţa naturii

(Naturwissenschaftliche). Scrierile lui trateazăîn aceastăperioadădespre foc,

vulcane, geografia fizică, asupra teoriei vântului şi despre cutremurul de atunci de

la Lisabona în Portugalia. Dar vederile sale filosofice se bazeazăpe fizica lui

Newton, care erau pentru el un exemplu al stiinţelor exacte. În lucrarea sa ´´Istoria

generală a ştiinţelor naturale şi teoria cerului´´ face consideraţii asupra

construcţiilor sistemelor planetare şi al mişcării lor în spaţiul cosmic. El a

recunoscut şi priceput teoriile lui Newton în legăturăcu aceastăteorie. Dar

problema formării sistemului solar nu l-a tratat. Mişcarea circularăa planetelor este

pentru el un rezultat a douăforţe, forţa de atracţie, care poate fi explicatăprin teorii

mecanice şi una a doua, o forţătangentalăa soarelui care ţine planetele pe drumul
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lor. Dealtfel Newton explicăacest fenomen ca o forţădumnezeeascăpreluatăde

steaua soare, fiind de părere căaceste douăforţe pot fi explicate prin fenomene

mecanice. El considerăcămateria este în marele spaţiu în direcţii egale împărţită.

Mai departe, el este de părere cămateria se găseşte peste tot în particule foarte mici

care unindu-se formeazăunele mai mari care atrag pe cele mai mici, formându-se

în felul aceste corpuri cereşti. Urmările mişcării acetor particule este şi rotaţia

soarelui şi întreg sistemul mişcării universale. Prin aceastăteorie vrea săarate că

forţele care dirijeazăuniversul nu sunt de naturăsupranaturală, rezultate a unor

activităţi a unor Zei. Dar în ceeace priveşte fenomenul formării materiei, el îl

considerătotuşi ca un fapt Dumnezeesc. Câteva decenii mai târziu ajunge şi

matematicianul şi astronomul Laplace (1749-1827) la aceeaşi concluzie. De atunci

se numeşte aceastăteorie Kant-Laplace. Asemenea teorii quasi ştiinţifice le găsim

la Kant în lucrarea sa ´´Monadologie fizicắ́ , teorie ce considerănedivizibilitatea

elementelor din care este construităelementul constitutiv al lumii, teoria lui

G.W.Leibniz. Denumirea monade derivădin latina monas şi greaca monadis şi

înseamnăceva ce este o unitate care nu poate fi desfăcută.. Prin aceastăteorie

încearcăKant săexplice materia ca rezultatul unei energii, forţe.

A treia lucrare din perioada antecriticăeste cea despre rasele umane, lucrare

dealtfel putin considerată.

Perioada problemelor critice.

Cu problemele critice începe Kant cu studiul adevăratei filosofii. Filosofia

existentăîn timpul studiilor sale a fost cea Leibniz-Wolff, care poate fi încadratăîn

filosofia Rationalismului dar în metodădogmatică. Christian Wolff filosof, a

prelucrat teoriile lui Leibniz în mod sistematic, fiind deasemenea un reprezentant

de seamăal ilumismului. Christian baron von Wolff născut la 1679 la Breslau, a

murit la Halle/Saale la 1754, a ordonat teoriile lui Leiniz în mod sistematic, fiind

considerat ca filosoful începuturilor iluminismului. El poate fi considerat şi
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fondatorul teoriilor asupra drepturilor popoarelor. Teoriile sale sunt raţionale prin

aceea căreprezintăteza : ´´ceeace îmi spune raţiunea este şi adevăr´´. Raţionaliştii

au fost şi acei care au construit teze metafizice în ceeace priveşte teoriile asupra

existenţei, asupra lumii. Dar au procedat în cercetările lor dogmatic, adicăaflarea

adevărului, fărăa parcurge cercetări critice. Teoria Wolff-Leibniz a fost acceptată

de Kant pânăîn anul 1760, datăde la care se petrece o schimbare în gândirea sa

filosofică. El a fost începând cu aceastăperioadăinfluenţat de învăţăturile

filosofului empirist englez John Locke, precum şi scrierile sceptice ale lui David

Hume asupra teoriilor lui Locke, care a spus : ceeace nu a fost înainte cercetat nu

poate fi raţional (Es ist nichts im Verstande, was nicht zuvor in den Sinnen

gewesen wäre). Acest fel de a gândi este empirism pur, care exclude o gândire

metafizică. Încăde la începuturile gândirii sale folosofice începu Kant săse

îndoiascăde aceste teorii, ceeace se poate vedea în lucrarea sa ´´Visurile unui

vizionar´´. El folosi discuţiile contradictorii cu vizionarul Emanuel Swedenborg

(1688-1772) pentru a se despărţi de visurile unei metafizici dogmatice. Cât de mult

s-a îndepărtat de aceste teorii aratăce a scris el despre filosofia lui Wolff : ´´ Dacă

ne-am lua dupăaceşti domni constructori de aer, trebuie săaşteptăm pânăcând

aceştia se trezesc din visurile lor´´. El numeşte deci Metafizica ştiinţa care stăla

graniţa raţiunii. De acum începe elucidarea care are dreptate , raţionalismul sau

empirismul ? Pentru a stabili aceasta spune Kant căva trebui săcerceteze întreaga

structurăa gândirii umane. Iar dupăce va găsi un răspuns îşi va da seama că

niciuna nu a avut dreptate, nici raţionalismul şi nici empirismul, sau evenutual

separat amândouă, dar în graniţe. Apoi se întreabădacămetafizica este ştiinţăsau

nu. Dacăeste atunci va fi acceptată, iar dacănu, atunci trebuie demonstrat dacă

este sau nu ştiinţă.

El se ocupăîn viitorii cincisprezece ani cu aceastăgrea problemă. În tot acest timp

scrie mai multe cărţi dar cea mai importantăeste cea scrisăla vârsta de 57 de ani :
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Critica raţiunii pure„

1.Eigenart, Aufbau, Grundbegriffe

´´ Îndrăznesc săspun cănici o singurătemămetafizicănu este de nerezolvat, sau

cel puţin a se găsi cheia pentru asta„. Aceastăzicalăsanscrităa fost relevatăde

filosoful şi scriitorul german Paul Deussen, prietenul lui Nietzsche, editorul

lucrărilor lui Schopenhauer, face literatura indianăcunoscută, în lucrarea sa despre

religia indinaăsanscrită. Calea aceasta a urmat-o Kant în elucidarea teoriei sale

despre raţiunea pură. Datorităunei stabiliri care porneşte de la o asemenea

declaraţie, trebuie săcerem cercetării lucrărilor kantiene douăcerinţe : certitudine

necondiţionatăa rezultatelor şi precizia prezentării. În ceeace priveşte certitudinea,

o lasăKant cititorilor şi urmaşilor. În ceeace priveşte certitudinea are Kant, după

spusele sale, la dispoziţie destule noţiuni care sunt explicate prin interpretări

concrete. În ceeace priveşte claritatea teoriei, a avut ocazia săstrângădestule

noţiuni. Pentru a explica aceastăteorie a scris lucrarea ´´Critica Raţiunii Pure´´ în

884 pagini la prima ediţie. El singur spune că a avut în explicarea teoriei sale

foarte mari greutăţi.

„ Critica Raţiunii pure „ constăîn afarăde prefaţăşi introducere din douăpărţi

principale :

1.- Cunoştiinţele elementare trascendentale (teorie scolasticăcare depăşeşte

anumite graniţe ale cunoaşterii), care la rândul ei are douăpărţi, a.- estetica

transcendentală, care tratează despre conţinutul simţurilor (Vermögen der

Sinnlichkeit) şi b.- logica conţinutului gândirii, cu analitica transcendentalăcare

trateazădespre înţelegere şi dialectica transcendentalăa raţiunii care formeazăcea

mai mare parte a teoriei şi

2.-a doua parte care trateazădespre metodologia transcendentală.

Săcăutăm săelicidăm noţiunile folosite de Kant pentru a explica aceste precepte.

Noţiunile folosite de el au de multe ori alte înţelesuri faţăde cele pe care le ştim
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astăzi. Astfel criticănu are sensul de a critica ceva din punct de vedere al

exactităţii unei probleme sau acţiune ci are înţelesul de a pătrunde, a examina, a

stabili rezultate de graniţă (Grenzbestimmungen). Tot ceeace cunoaştem se

datoreşte experienţei. Cu acest precept empiric porneşte Kant la etalarea teoriei

sale şi se întreabă: cum vrem sărecunoaştem ceva dacănu apar obiecte în

conştiinţa noastrăcare săpunăjudecata în mişcare ? Cu timpul depăşeşte

experienţa cunoştiinţele deja acumulate, ceeace însănu înseamnă că toate

cunoştiinţele sunt rezultatele experienţelor. S-ar putea ca ceeace numim experienţă

săfie ceva ce a existat, ceva compus, ce a venit din afară, adăugat. O analiză

criticătrebuie săizoleze aceşti doi factori. Trebuie cercetat dacăceeace ştim este

un rezultat al experienţei, adicăa priori (dinainte). Cunoştiinţele empirice sunt

mereu a posteriori (după), tocmai un rezultat al experienţei. Ceeace înseamnăcăo

cunoaştere este apriori când nu conţine nimica empiric, deci dacăcunoştiinţa este

pură, concretă.. Dar cum se poate diferenţia o cunoaştere realăde una empirică?

Prin elementul necesitate (Notwenigkei) şi totalitate (Allgemeinheit). Experienţă

singur nu poate fi totală, ea ne aratăînsăcăceva este cum este, căexistăreal şi nu

cum ar fi necesar săfie, sau cum am fi dorit săfie, ceeace a spus şi Hume.

Deasemenea experienţa nu poate fi în principiile ei totală(Allgemein) şi nu putem

prin ea săajungem la universalitate, şi atunci nu putem decât săspunem : aşa cum

am putut observa pânăacuma, nu existădin cutare sau cutare principiu nici o

excepţie. Dar, dacăapare ceva ceeace este neapărat necesar şi universal, acest ceva

trebuie săfie de origine apriorică. Ceeace este valabil când spunem : fiecare

schimbare trebuie săaibe o cauză. Filosoful scoţian Hume ( 1711-1776),

reprezentantul empirismului englez, a arătat căo afirmaţie (o exprimare a unui

fapt) nu poate apărea dintr-o percepere a faptului, şi spune mai departe căafirmaţia

(Satz) nu este necesarăşi generală, ci un produs al obişnuinţei, iar Kant conchide :

afirmaţia (Satz) este necesarăşi cuprinzătoare (Aallgemein), deaceea nu poate
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deriva din experienţă. Fundamental pentru cele ce urmeazăeste diferenţa dintre o

judecată(Urteil) analiticăşi una sintetică. Judecata este legătura logicădintre

subiect şi predicat (afirmaţie asupra subiectului ). Judecata analiticăînseamnăa

descompune, a desface. Exemplu : afirmaţia, bila este rotundăeste afirmatăîn

predicat şi este o explicaţie analitică, ceeace dealtfel este deja în noţiunea bilă

cuprins, deoarece noţiunea bilăconţine de la sine explicaţia întins (ausgedehnt), iar

noţiunea bilăconţine caracterul rotund. Acestea se numesc judecăţi analitice. Dar

dacăspun mai departe căbila este aurită, adaug ceva la noţiunea bilă, ceeace până

acuma nu a conţinut şi aceastăcalitate de aurit vine din experienţă(Erfahrung).

Aceasta se poate exemplifica prin afirmaţia : bila este aurită, ceeace este un fapt

care nu aparţine apriori bilei, deoarece ea nu trebuie săfie neapărat aurită, dar este

rotundă, căci dacăn-ar fi nu ar fi bilă. Faptul căspun căbila este aurităeste o

afirmaţie care vine din experienţă, am şi constat prin observaţie căbila este aurită,

dar aceasta numai dacămăconving căeste aurită. Aceasta ar însemna că-mi pot

forma o impresie fărăca aceasta săfie nevoie, dar nu pot nega căeste rotundă.

Săcercetăm acuma ce este când constat căfiecare schimbare are o cauză. Această

constatare este sintetică, deoarece pot împărţi noţiunea de schimbare în porţiuni

mici, atâta cât doresc şi găsesc mereu alte forme ale acestui ceva care s-a schimbat,

dar nici un moment al necesităţii legate de o cauză. ªi totuşi aceasta este general şi

necesar. ªi atunci ne întrebăm dacăexistătotuşi judecăţi sintetice apriori ? Kant

spune căda. Aceastăjudecatăa lui Kant formulatăîntr-o germanăa timpului său

cu expresii şi noţiuni care au astăzi alte înţelesuri este foarte greu de înţeles şi voi

încerca a le transpune în limbajul modern al zilelor noastre, în cazul de faţăpe

româneşte, punând în parantezăcuvântul german al lui Kant. Dar sătrecem mai

departe cu expunerea. Experienţa şi ştiinţa aratăcăele conţin din plin judecăţi a

priori. În primul rând este matematica, ca exemplu 7+5=12 este o judecatăa priori,

deoarece este valabilăîn orice caz. Dar este şi analitic ? adicăeste rezultatul 12
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conţinut în numerele 5 şi 7 ? Kant spune cănu. Aceasta devine clar când ne

gândim la numere (sume) mai mari pe care le pot concretiza atâta timp cât le

consider ca atare, prin numărare. Judecata este aici legatăde perceperea senzuală

(sinnliche Wahrnehmung), cu toate căeste un rezultat apriori, independent de

experienţă. Aceste judecăţi sunt aplicabile în ştiinţa matematică. Dar şi ştiinţele

naturale conţin judecăţi a priori sintetice. Pânăşi metafizica care este pentru

cunoaşteri experimentale, poate avea judecăţi apriori sintetice. Acestea stabilite

putem săne întrebăm cum sunt judecăţi a priori sintetice posibile ? El îşi pune

întrebarea :

- cum este matematica pură(reine) posibilă?

- cum este ştiinţănaturalăpurăposibilă?

- cum este metafizica posibilă? numai dacăo considerăm ca ştiinţă.

Pentru a răspunde la aceste întrebări este nevoie de o ştiinţăaparte pe care Kant o

numeşte

`` Critica judecăţii pure„(Kritik der reinen Vernunft), reine Vernunft are înţelesul,

capacitatea judecăţii humane de a cunoaşte, care fiind dupăel cea indicatăa

răspunde la aceste întrebări, deoarece conţine principiile de a recunoaşte ceva a

priori (a priori = ceva bazat numai pe capacitatea de gândire a omului, ceva ce

conţine în sine ceva ce există). El numeşte cartea sa critica, deoarece nu conţine un

sistem complet asupra cunoaşterii pure, ci numai o judecare criticăa cunoaşterii

pure, izvoarele şi graniţele sale. Dar, pentru a înţelege mai bine modul de gândire

şi felul cum cautăKant sărezolve aceste probleme, este bine săelucidăm sensul

(înţelesul) noţiunii folosite de Kant. El numeşte transcendental perceperea de

obiecte nu din punct de vedere al existenţei lor, ci prin recunoaşterea lor apriori ca

atare. Filozofia transcendentalăeste deci un sistem al tuturor principiilor al criticii

judecăţii pure. Din acest punct de vedere nu trebuie confundatănoţiunea de

transcendental cu noţiunea de transcendent, care are înţelesul de ´´dincolo de
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experienţắ ´, ci toate cele ştiute dinainte pentru a face posibilăcercetarea lor. La

Kant are noţiunea de transcedent înţelesul de cunoaşterea tuturor celor cunoscute

prin experienţă, gândire logică

Împărţirea între estetic şi logic se bazeazăpe faptul căexistădouăfeluri de

cunoaştere umană: cele ale simţurilor şi cele ale judecăţii. Amândouămetodele

sunt de cercetat, pentru a descoperi câte elemente a priori fiecare conţine, şi anume

simţurile prin care le luăm la cunoştiinţăexistenţa şi prin judecatăprin care ne

gândim la cele ce trebuiesc cercetate. Deci materie şi spirit. Prin esteticăpricepe

Kant învăţătura despre cercetarea prin simţuri (Lehre von den sinnlichen

Empfindungen).

Estetica transcendentală„Die transzendentale Ästhetik “

Esteticătranscendentalăînseamnă: cercetarea transcendentalăa capacităţii omului

de a gândi şi a percepere prin simţurile sale. Perceperea este acel ceva ce rezidăîn

noi, care acţioneazăasupra simţurilor noastre, făcându-ne săavem opinii. Simţurile

şi numai ele singure ne dau posibilitatea de a percepe, săavem şi săne formăm

păreri şi idei asupra obiectelor din jur. Prin simţurile noastre căpătăm posibilitatea

de a percepe, dar aceastăpercepere nu este totul, nu percepem numai materia a

unui obiect ca atare. Dacăvăd o floare, îmi dau seama căeste una, dar nu asta este

baza perceperii. Printr-o percepere căpătăm şi posibilitatea de a ordona (a cataloga)

în timp şi spaţiu ceeace a intrat sub simţrile noastre. Ori acel ceva ce rezidăîn noi

de a percepe, a ordona, nu este un rezultat numai al perceperii. Săcăutăm a cerceta

cele douăelemente, spaţiu şi timpul.

a-) Spaţiul. Din punct de vedere empiric pot abstractiza, pot considera o floare,

culoarea, sortul, mirosul sau oricare altceva în legăturăcu obiectul cercetat, dar un

lucru nu pot face, nu pot face abstracţie de spaţiul obiectului fărăa distruge faptul

existenzei obiectului în sine. Perceperea spaţiului este a priori (noţiunea de spaţiu

este lipsităde factorul experienţă). Faptul căceva îmi apare în spaţiu este un
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atribut al existenţei, ceva ce ne este dat şi o realitate nu poate fi abstractizată, în

sensul a considera realitatea inexistentă. Nu pot sări peste faptul căceva există. Nu

pot şti ce stăîn sine în spatele obiectului considerat. Kant numeşte asta Noumenon

(numai gânditul, noţiune fărăobiect). Toţi oamenii au capacitatea de a percepe

obiectele în spaţiu, aşa cum se aratăîn jurul nostru, deci Kant spune căspaţiul are

o realitate empirică, ceeace vrea săzicăcăare valabilitate obiectivăpentru tot

ceeace ne apare în spaţiu. Dar dacăobiectele sunt în sine în spaţiul existent este

altceva şi atunci Kant spune căspaţiul are idealitate transcendentală, ceeace altfel

spus, spaţiul este un nimica atâta timp cât nu luăm în seamăcele constatate

(sobald wir die Bedingung der Möglichkeit aller Erfahrungen weglassen). Spaţiul

este deci perceperea aprioricăa perceperii simţurilor noastre.

b.- Timpul. Lafel ca spaţiul, ne apare şi timpul a priori. Timpul este forma internăa

simţurilor noastre interne, al intuiţiei interiorului nostru. În interiorul fiinţei noastre

rezidăstări, dispoziţii sufleteşti, voinţa, închipuiri şi imaginaţii. Toate aceste

simţuri sunt între ele foarte diferite, au însăun factor comun, se manifestăîn timp.

Dar timpul nu este un factor al vreunui din aceste simţuri interne, el este condiţia

ca săputem avea aceste simţuri interioare, săputem avea experienţa care vine din

interior. Timpul este universal şi necesar, el este forma datăa priori al vederii

noatre asupra existenţei noastre însăşi. Toate cele ce se petrec în jurul nostru ne

este dat prin vederile noastre interioare. Kant spune : tot ce se petrece în jurul

nostru este supus timpului şi stau în legăturăcu acesta. Timpul are realităţi

empirice, absolute valabilităţi pentru toate cele petrecute şi are idealităţi

transcendentale, ceeace înseamnăcătimpul nu aparţine celor petrecute, ci nouăcei

care le avem în noi. Aici Kant nu prea are dreptate, deoarece timpul este un factor

care derivădintr-o valoare pe care o numim mişcare, căci fărămişcare nu poate

exista timp, inversul însănu este valabil deoarece el derivădin mişcare.

Bineînţeles căputem percepe timpul, dar numai în valoarea de mişcare în care ne
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aflăm, adicăaici pe o planetădin cadrul sistemului solar şi numai în cadrul acesta.

Considerând timpul de pe o altăplatformă, considerând altăplanetăatunci timpul

va avea valoarea mişcării ei de acolo şi aşa mai departe pânăla soare, la sistemul ei

superior pânăla galaxie. Dar putem merge şi mai sus, la metagalaxii pânăla

univers în sine unde de altfel timpul nu mai are valori, el stochează. În perioada

când a trăit Kant nu se cunoştea încăamploarea spaţiului. Se ştia căplaneta noastră

face parte dintr-un sistem solar, dar ce este mai departe nu şi-au putut închipui, cu

toate căaceasta este numai limitat adevăr, căci în toate timpurile au trăit fiinţe

superioare umane care în gândirea lor au simţit valoarea timpului şi derivaţia lui

din spaţiu, numai căsimţămintele lor nu au fost împărtăşite semenilor, sau ei nu au

vrut să-şi transmităcele gândite mai departe, din motive mai mult sau mai puţin

obiective. Cu toate acestea Kant a simţit şi perceput ceeace este timp, dar nu l-a

legat de spaţiu, nu l-a valorificat, adicănu i-a dat valori corespunzătoare unei

valori de mişcare (citeşte viteză, termen folosit în ştiinţă). ªi aici este de menţionat

căceeace se numeşte în mod general, gândire, judecată, pricepere, percepere,

capacităţi umane prin care avem posibilitatea de a ne da seama de anturajul nostru,

nu sunt altceva decât cele care fac parte din ceeace numim în general suflet. Dar,

ce este acest suflet, acest ceva pe care nu aveam posibilitatea sădefinim prin

noţiuni concrete. În tot timpul decând existăoameni pe acest pământ ne-am

întrebat, de unde venim, cine suntem, unde mergem, ce se întâmplăcu noi când nu

mai suntem. Dispărem cu totul de pe acest pământ, nu rămâne nimica în urma

noastră? Poate ceva ce a fost sănu mai fie ? Iatăîntrebarea capitală! Nici un

filosof pânăacuma nu a putut sădea răspunsul corect, cu toate cămulţi din ei au

simţit adevărul, nevrând totuşi să-l şi recunoască. Kant a fost acela care a simţit cel

mai just ce este acest factor principal al vieţii, numai căl-a explicat prin noţiuni, pe

care le-a despicat în componentele lor, făcându-le pentru majoritatea celor care îl

citesc şi studiazăde nepriceput. Mintea lui a gândit cu mult mai superior ca a
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semenilor săi, nu numai în timpul său chiar şi acuma când trăim într-o lume în care

spiritualitatea nu mai este luatăîn seamă, când lumea considerăcănumai materia

din jurul nostru este promotorul existenţei noastre pe pământ. Ori cine considerăcă

ceva poate dispare, sădevinădin existent, inexistent, din punct de vedere absolut,

atunci acel ceva are o gândire inferioară. Dar, deoarece fiecare din noi are totuşi un

sâmbure de a pricepe viaţa, chiar şi cei mai sceptici au în fundul gândirii lor o

pricepere a existenţei umane. Quod erat demonstandum. Dar săcontinuăm săne

ocupăm de Kant.

c.- Posibilitatea matematicii. Matematica se sprijinăpe faptul căîn noi rezidă

spaţiul şi timpul ca forme apriorice, deoarece matematica are deaface cu spaţiul şi

cronologia (Zeitbestimmung). Geometria se ocupăcu probleme de spaţiu. Ea ne

învaţăcălinia dreaptăeste cel mai scurt drum dintre douăpuncte. Aceasta este o

expunere sintetică, deoarece ea ne dănumai o impresie de calitate şi nu de mărime,

fiindcănu am nevoie de a percepe aceasta, nu trebuie sămăbazez pe experienţă,

deoarece am a priori simţul spaţiului în mine, care îmi dăposibilitatea de a forma

aceastăviziune a priori. Fiecare om are în el o privire spaţială. Aritmetica

socoteşte, dar a socoti este a număra, care se bazeazăpe o succesiune în timp.

Deoarece fiecare are în el sub formăde simţînţelegerea timpului, fărăajutorul

experienţei, este întrebarea : cum este adevărata matematicăposibilă. Aici Kant are

cu totul dreptate fiindcăleagătimpul de staţiu, dar nici aici nu considerăvaloarea

mişcării ca promotorul spaţiului şi deci a timpului. Sigur căavem simţul spaţiului

fiindcătrăim într-un spaţiu material, care însăface parte dintr-o anumităvaloare.

Noi oamenii numim acest spaţiu tridimensional şi nu ne putem da seama de spaţii

care săaibe dimensiuni mai mari decât trei.

Analitica transcendentală

a.- Problema. Cum se ajunge la cunoaştere ? Locke John (1632-1702 filosof

englez, reprezentantul filozofiei teoretice şi politice, fondatorul empirismului, a
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scris lucrarea Experienţa asupra conştiinţei umane) a spus : nimica nu este

conştiinţăce nu a fost înainte gândit, în afarăde conştiinţa însăşi. Aceasta spune şi

Kant în cercetarea teoriei sale asupra analiticii transcendentale. Dupăcum s-a spus

la început, tot ceeace gândim, toate noţiunile, nu se pot referi decât la obiectele pe

care le percepem (Anschauung). Noţiunile care nu sunt percepute sunt goale. Din

cele douăramuri al facultăţii de cunoaştere umane, este deci facultatea de

percepere dependentăde simţurile noastre care îi livreazăcele percepute. Dar

simţurile sunt dependente de percepere şi senzualitatea (simţul de percepere) ne

oferăsezizări care dupăformele apriorice ale senzualităţii, spaţiu şi timp, se aflăpe

acelaşnivel. Percepere fărănoţiune (conţinut) sunt goale (sind blind). Facultatea

de a seziza şi perceperea acţioneazăla recunoaştere împreună. Aşa cum sezizarea

ca formăaprioricăordoneazăperceperea, aşa formeazăpriceperea materia primăpe

care perceperea o livreazămai departe, făcându-l noţiune pe care le leagăcu

judecata. Aceastăactivitate (Tätigkeit) al capacităţii de pricepere umanăeste

obiectul logicii, acea ştiinţăa lui Aritoteles, care de la el nu a fost schimbatăfoarte

mult, ceeace face şi Kant. El nu se ocupăîn mod special cu problema : cum trebuie

săleg diferite noţiuni ca săajung la concluzii valabile, ci cum ajunge perceperea

umanăla noţiuni ? cum şi ce se petrece căperceperea umanăsăpoatăforma

noţiuni care se referăla un anumit obiect şi care se identificăcu el, deoarece

aceasta este sensul cunoaşterii (Erkennen). Aceasta este tema logicii

transcendentale cercetatăde Kant.

b.- Categoriile. Plecând de la ideea căla apariţia fiecărei noţiuni ia parte activitatea

înţelegerii şi elementul empiric al perceperii, putem lua o serie de noţiuni săle

despărţim de aceste douăelemente. Aceastămetodăar avea un mare dezavantaj,

neputând ajunge la o completăşi sistematicăprivire în ansamblu (Übersicht)

asupra originii proceselor de pricepere curată a noţiunilor (reine

Verstandesbegriffe). Cu aceastămetodănu vom putea şti de unde provin noţiunile
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cercetate. O altăcale este mai bună. Pentru noţiunile ajunse la rezultat prin legarea

noţiunilor logic între ele (verknüpfende Tätigkeit des Verstandes) a stabilit

Aristoteles formele de bază. Dar fiecare stabilire de noţiune este o judecată. A

judeca înseamnăa lega conţinuturi şi caracteristici, ceeace facem când formăm

noţiuni. Formele de judecatăau dupăKant patru diferite aspecte :

1.- Cantitatea judecăţii (extinderea valabilităţii judecăţii) în mod general, în mod

special, în mod particular.

2.- Calitatea (valabilitatea sau nevalabilitatea legăturilor), afirmative, negative,

înfinite.

3.- Relaţiile (felul legăturilor), categorice (necondiţionate), ipotetice

(condiţionate), disjunctive (de înlăturat).

4.- Modalitatea (felul valabilităţii legăturilor), problematice (presupusele),

asertorice (pretinsele), apodictice(necesarele).

Exemple : - judecatăgenerală: toţi oamenii sunt muritori, - judecatăspecială:

unele stele sunt planete, - judecatăparticulară: Kant este un filozof, - judecată

afirmativă: acest trandafir este roşu, - judecatănegativă: acest trandafir nu este

roşu, - judecatăinfinită: acest trandafir nu mirioase, - judecatănecondiţionată

(categorică) : acest triunghi are un unghi drept,- judecatăipotetică(condiţionată) :

când un triunghi are un unghi drept sunt celelalte unghiuri ascuţite, - judecată

disjunctivă(de înlăturat) : un triunghi are sau un unghi drept, unghi ascuţit sau

unghi deschis, - judecatăproblematică(presupusă) : s-ar putea ca trandafirul săse

deschidăazi, - judecatăasetorică(pretinsă) : acest trandafir va înflori azi, -

judecatăapodictică(necesară) . trandafirul trebuie săînfloreascăazi.

În aceste feluri de judecăţi se reflectădupăKant felul găndirii umane. Ele sunt

acele care iau parte la formarea noţiunilor. Dacăavem în faţa noastrăaceste

douăsprezece forme de judecată, avem cele necesare pentru formarea de noţiuni.

Kant le numeşte categorii. De exemplu, putem forma o judecatăgeneralădeoarece



22

avem în cunoaşterea noastrănoţiunea de realitate şi una negativădatorităunei

noţiuni de irealitate. Acestea întrebuinţate la cele douăsprezece forme de judecată

dăurmătoare tabelăal categoriilor, adevărate capacităţi ale omului de a forma

noţiuni.

1.- Cantitatea : singularitate, multitudine, universalitate

2.- Calitatea : realitatea, negaţia (nerealitatea), limitarea (îngrădirea)

3.- Relaţia : substanţa şi întâmplătorul, cauza şi efectul, comunitatea şi acţiunea

reciprocă

4.- Modalitatea : posibilitatea - neposibilitatea, existenţa - inexistenţa, nevoia -

hazardul.

Cum ia fiinţănoţiunea unui obiect ? Prin percepere se formeazămai întâi prin

formele apriorice ale simţurilor perceperea în spaţiu şi timp. Judecata leagăapoi ce

a fost perceput cu ajutorul celor douăsprezece categorii, arătate mai sus. Aceasta dă

cunoştiinţe empirice. Adevărate noţiuni obţinem dacălegăm forme ale simţurilor şi

al priceperii, deci spaţiu, timp şi categorii împreună.

c.- Deducţia noţiunilor abstracte. (Die deduktion der reinen Verstandesbegriffe)

Se pune întrebarea primordială: cum este posibil ca aceste categorii care sunt a

priori, bazate pe experienţă, săse refere la obiecte percepute prin experienţă, ca să

se poatăcu ajutorul lor recunoaşte obiecte ? Răspunsul îl dăKant în teoria

deducţiei transcendentale al noţiunilor abstracte. (Transzentale Deduktion der

reinen Verstandsbegriffe)

Săluăm ca exemplu cauzalitatea. Empiristul Locke spune : dacăpercepem

legăturile dintre două fenomene (Vorgänge), recunoaştem aici o putere care

activeazăactiv între cele douăobiecte (Dinge) reale. ªcepticul Hume spune :

oamenii nici nu pot percepe legături cauzale, se pot percepe numai fenomene care

se succed, din care cauzănu are principiul cauzalităţii nici o valoare. Este numai

un fel de obişnuinţă. Kant spune : aici are Hume destulădreptate când spune că
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principiul cauzalităţii nu poate deriva din percepere. Ea derivădin gândire

(Verstand), şi totuşi este necesarăpentru experienţa perceperii. Cum este aceasta

posibil ? Nici nu poate fi altfel, deoarece toate experienţele se formeazăprin

gândirea care este influenţatăde simţurile provocate de percepere care imprimă

judecata, relaţiaşi cauzalitatea, prin aceea căformele percepute le vom mai întâlni.

Pentru obiectele (Dinge) în sine nu sunt valabile formele apriorice ale simţurilor,

spaţiu şi timp. Dar aşa cum ne apar obiectele (Dinge) sunt valabile categoriile în

general şi necesar. O experienţănu este niciodatăvalabilădacănu corespunde cu

legea cauzalităţii, deoarece o experienţădevine valabilăprin acţiunea unei judecăţi

efectuate prin intermediul categoriilor (enumerate mai sus). Totuşi sunt de părere

căomul poate prin judecatăsăfacălegături cauzale între fenomene, care pot fi, sau

nu pot fi valabiler, ce este drept. Însăacest fel de a gândi aprioric a dus omenirea la

o cunoaştere mai bunăa fenomenelor care ne dirijeazăexistenţa. Kant şi ceilalţi

filosofi intrămult prea în amănunt la cercetarea fenomenului de gândire, ajungând

la un moment dat acolo unde mintea noastrănu mai are acces. Gradul de

abstractizare a gândirii noastre se opreşte acolo unde unde începe nepriceperea

unui fenomen, care însăpoate fi depăşit printr-o gândire logică, din ce în ce. ªi

deoarece putem merge oricât de mult în interiorul cunoaşterii, fărălimită, nu avem

capacitatea şi nici putinţa de a trece peste ea, căci fiind limitaţi ca existenţă, suntem

şi ca gândire.

d.- Puterea trancendentalăa judecării. (Die tranzendentale Urteilskraft)

Cum trebuie procedat prin jedecată (gândire) pentru a şti care din cele

douăsprezece categorii trebuie întrebuinţate pentru a ajunge la un rezultat ? Prin

capacitatea (Vermögen) gândirii de a găsi categoria potrivită. Aceastăcapacitate,

posibilitate a gândirii umane de a forma noţiuni, numeşte Kant puterea judecăţii

(gândirii umane). Legătura dintre categorii şi ceeace trebuie judecat constădin

multitudinea opiniilor formate asupra celor percepute, supuse timpului. Fiecare
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categorie corespunde unei scheme temporală. Aceasta este numai funcţia gândirii,

în ceeace priveşte schema funcţionării formării de noţiuni vom reveni.

e.- Posibilitatea ştiinţei naturii. (die Möglichkeit der Naturwissenschaft)

A doua întrebare de bazăa criticii : cum se poate realiza o ştiinţăa naturii [pură),

(Wie ist reine Naturwissenschaft möglich?) (ªtiinţele naturii se ocupăcu cercetarea,

descrierea şi explicarea fenomenelor naturii). Aceasta este deasemenea explicat

prin analitica transcendentală. Ea (ştiinţa) este posibilădin motive paralele, aşa

cum este matematica. Legile ordinei naturii aşa cum ni se apare le numim natură

(dupăKant), iar legile ca atare legile naturii. Dar ordinea naturii constăîn aceea că

omul leagănormele naturii de felul său de a gândi şi înţelege fenomenele naturii.

Omul este deci legiuitorul naturii. Dar, deoarece fiind vorba de gândirea noastră

proprie pe care natura nu o produce ci o face, se poate spune cănu rezultatele

cercetărilor noastre se dirijeazădupălucrurile din jurul nostru, ci aceste lucruri se

adreseazăcunoaşterii noastre (pentru a fi cercetate), ceeace este şi normal.

Acest fel de a cerceta a lui Kant este o revoluţie, nu mai micădecât cea provocată

de Kopernicus în astronomie. Kant a întrebuinţat pentru a elabora teoria sa

următoarea comparaţie : pânăacuma s-a considerat cătoate cunoştiinţele noastre

trebuie săse refere la obiecte, dar toate încercările despre ele (obiecte) prin metoda

a priorii a forma noţiuni au dat prin aceastăpresupunere greş. S-a încercat deci

dacănu s-ar putea ajunge la un rezultat prin metafizică, ca săconsiderăm că

obiectele trebuie săse adreseze cunoştiinţelor noastre (unser Erkenntnis richten),

care se potriveşte mai bine cu o cunoaştere a priori. Aceasta se poate compara cu

cele spuse de Kopernikus când a descoperit cănu soarele şi stelele se învârt în

jurul pământului ci invers şi ca săexplice aceasta s-a gânmdit săspunăcăpoate ar

fi mai bine ca observatorul săse învârteascăîn jurul axei lui ca în felul acesta să

aibe impresia căsoarele şi stele se învârt în jurul lui. Cred căaceastăafirmaţie nu

corespunde realităţii, fiindcăomul cerceteazăfenomenele naturii, le poate chiat
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într-o oarecare măsurăproduce, dar el însuşi făcând parte din ea nu o va putea

crea, ci numai transforma, chiar dacăo pretinde căcreiază. Dealtfel noţiunea a

creia poate avea un înţeles cum îl pricepem îndeobşte şi unul absolut, adevărata

creaţie, am putea spune pe drept cuvânt cea Divină. Dar aceasta este o altă

problemăcare necesităsute şi sute de pagini scrise şi nu face obiectul acestei

lucrări.

4.- Dialectica transcendentală. (Die transzendentale Dialektik)

Săîncercăm săne întrebăm în lumina celei de a treia întrebări, bazat pe cele spuse

pânăacuma, cum se poate considera metafizica ca ştiinţăa supranaturalului. Noi

trăim într-o lume limitatăa aparenţelor (Erscheinungen). Dar judecata umanăare

modalitatea şi posibilitatea de a întreba, caracteristicăce îi este datăde natură, la

care omul nu-şi poate da un răspuns, căci aceastăcaracteristicădepăşeşte orice

judecatăomenească(de fapt vrea săspunăcănu ştim de unde ne este dată

caracterustica de a ne întreba, a şti ce se petrece în jurul nostru). Kant spune : în

oameni rezidăo dorinţăarzătoare sătreacăpeste realitatea încadratăîn timp şi

spaţiu. Ce este suflet ? Ce este lumea ? Ce este Dumnezeu ? Acestea sunt întrebări

peste care nu putem trece, când dorim săajungem la o cunoaştere a existenţei, care

săne mulţumeascăoarecum. Cum se prezintăla aceste întrebări judecata, gândirea

umană? Ne-a dat natura în aceastăprivinţăaceastădorinţăde a dori a cunoaşte

ceeace pare de nerealizat ?

Aceste întrebări le cerceteazăKant cu ajutorul dialecticei transcendentală. În

realitate însăse ocupăde elucidarea acestor întrebări numai la margine deoarece

aceasta depăşeşte domeniul judecăţii teoretice. În acest capitol trateazăKant despre

diferenţa dintre capacitatea de a gândi = judecata (Verstand) şi capacitatea de a

percepe şi pricepe = cercetarea (Vernuft). Însăcercetarea sub formăde percepere şi

pricepere (Vernuft) are la Kant douăînţelesuri, în primul rând esenţa puterii

spirituale a gândirii şi în al doilea rând capacitatea ideilor despărţit de simţul
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ideilor (adicăde felul cum percepem). La Kant are noţiunea de idee alt înţeles

decât îl are la Platon. El a spus căPlaton s-a avântat cu teoria lui asupra ideilor pe

un plan gol unde nu a mai găsit nici un suport. Priceperea şi perceperea (die

Vernunft) se aflăfaţăde judecată, deci a simţului, pe un plan mai înalt, fiind acea

care poate conchide. Capacitatea de a agândi (der Verstand) formeazănoţiuni şi le

prinde în judecatăpe când perceperea şi priceperea (die Vernunft) le duce la

concluzii. Ea este în stare din una sau douăpropoziţii (Sätze) săformeze o alta.

Care este rezultatul acestei funcţii a capacităţii de a pricepe, a cerceta ? Aşa cum

catalogheazăjudecata în noţiuni, aşa leagăjudecata noţiunile şi judecata în

raporturi logice superioare. Priceperea şi perceperea formeazăo unitate mare în

cunoaşterea noastră..

Din aceastăuniformizare al perceperii şi priceperii noastre rezidănu numai

tendinţa de a nivela relativ pe un nivel mai înalt, ci de a realiza o unitate perfectă,

absolută. Perceperea şi priceperea (die Vernuft) tind spre o cunoaştere neapărată.

Aceastătendinţăa perceperii şi priceperii este condusăde anumite noţiuni care

sunt ideile. Kant numeşte ideile ´´ principii regulative ``, ceeace înseamnă:

perceperea şi priceperea (die Vernunft) conduc judecata lafel cum aceasta dă

impulsuri simţurilor, adicăface impulsurile (Anschauungen) primite de simţuri şi

transformate în noţiuni de înţeles. Deci diferenţa dintre percepere şi percepere (die

Vernunft) şi judecată(der Verstand) este aceea căperceperea dăjudecăţii numai

reguli cum trebuie acesta săse conducă. De aici denumirea de principii regulative

(regulative Prinzipien).

Ce fel de idei există, cum se formeazăele şi cum acţioneazăele ? Aşa cum arată

tabela cu cele trei forme de judecatăîn care problemele (Sätze) pot fi legate. Prin

aceste judecăţi şi perceperi se construiesc trei idei. Ideia categorică, cea

psihologicăşi ideia sufletului. Ideia hipoteticădin care rezidădin cercetarea

cunoaşterii, este cea cosmologicăcare tinde spre cea a lumii. Ideia disjunctivăuna
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neapăratăcare tinde spre universalizarea tuturor celor cunoscute ale gândirii, ideea

unei fiinţe superioare, ideea teologică,, ideea de Dumnezeu. Ideile formeazănumai

prescripţii normă, ele formeazăîn sinea noastrăo linie conducătoare în gândirea

noastră. Ideia sufletului spune : sălegi toate psihicele aparenţe în aşa fel ca ele să

formeze baza sufletului. Ideea despre lume spune : sălegi toate aparenţele

condiţionate în aşa fel ca şi când ar sta la baza omenirii. Ideea despre Dumnezeu :

săgândeşti în aşa fel ca să-ţi arate tot ce existeăca o creaţie a lui Dumnezeu. Prin

aceste trei căi trebuie săcauţi o unitate sistematicăîn tot ce vrem săcunoaştem.

Mai mult nu poate face gândirea pură(reine Vernunft) în acest domeniu. Ea

(gândirea curată) aratăcăideile pot fi gândite, cănu conţin o contradicţie internă,

căapar inevitabil prin procesul de gândire (de percepere şi pricepere). Dar nu

trebuie săconfundăm noţiunea de gândire cu cea de a percepe şi săconsiderăm că

ar putea corespunde unei experienţe posibile. Acceptând aceasta va apare raţiunea

(Vernunft) la concluzii contradictorii de nerezolvat, aşa zisele antinomii. Judecata

(raţiunea) va deveni sofistică, dialectică. Kant cautăprin aceastăteorie săarate

contradicţiilr teologice, dar Dumnezeu nu poate fi dovedit şi nici negat prin această

teorie a lui (die Vernunft). Săconcentrăm cele spuse de Kant :

Pentru a pricepe mai bine teoria judecăţii pure (die reine Vernunft) se poate vedea

prin schema de mai jos :

a.- Subiectul (Stoff), face parte a posteriori din simţ(Empfindung).

b.- Varietăţi (Formen),fac parte a priori din percepere (Erkenntnisvermögen)

b.1.- Varietatea (Form) simţului, felul perceperii şi priceperii.

b.1.1. - Spaţiul, forma simţurilor exterioare.

b.1.2 - Timpul, forma simţurilor interioare.

b.2.- Varietatea (Form) judecăţii. Capacitatea de a lega cele constatate percepute şi

pricepute (Verknüpfungsweisen), în general

b.2.1 - Perceperea, priceperea (Verstand) în sens restrâns (im engeren Sinne).
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b.2.1.a - Categoriile.

b.2.2 - Puterea de a judeca şi hotărâ (Bestimmende Urteilskraft).

b.2.2.b - Subsumţiunea (Cataloghizarea noţiunilor în cadrul unei superioare)

b.2.3. - Priceperea, perceperea (Vernunft) teoretică

b.2.3.a Idei (Ideen).

b.2.3.a.1 Psihologice (Suflet)

b.2.3.a.2 Cosmologice (Lumea)

b.2.3.a.3 Teologice (Dumnezeu)

b.2.1.a+b - Schematizarea, principii apriorice.

b.2.1.a+b.1 Experienţa (Erfahrung).

(b.2.3.a.1+2+3) + b.2.1.a.+ b.1) Conectarea sistematicăa cunoştiiţelor acumulate.

Kant a arătat căcapacitatea de percepere şi pricepere a gândirii umane este

limitată. Omul nu poate dovedi prin judecată, pricepere şi percepere ideile

metafizice Dumnezeu, libertate, şi nemurire şi aşa cum nu le poate dovedi nu le

poate nici nega. Prin aceasta, pe deoparte acceptarea fărădovadăşi a nu putea nega

se face loc noţiunii de cred. Când spunem cred este mai puţin decât când spun ştiu,

dar nici cred şi nici ştiu nu poate fi dovedit când este vorba de existenţa Divină,

căci nimeni nu ştie atâta vreme cât trăieşte într-un mediu de timp limitat. Nimeni

din toatăomenirea care a trăit, trăieşte şi va trăi nu va putea vreodatăsăconceapă

noţiunea de veşnicie, înfinitul, deoarece înfinitul nu cuprinde nici spaţiu şi nici

timp, deci nu are mişcare, este sumusul, este Divinitate. ªi Kant se întreabă: este

asta tot ce poate face judecata pură? Prin ceeace ne-a dat natura suntem în stare să

descoperim în anturajul nostru noţiuni pe care le transpunem în mintea noastrăîn

obiecte ce se fac înţelese.

IV Moralitatea şi Religia. (Sittlichkeit und Religion)

1.- Critica raţiunii practice. Omul este o fiinţăcare are dorinţa de a cunoaşte

(erkennendes Wesen). Prin aceastăcapacitate de a putea cunoaşte foloseşte
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judecata (die Vernuft). Dar în acelaştimp este omul o fiinţăcare tratează

(handelntes Wesen), prin care foloseşte capacitatea sa de judecatăîn mod practic.

Aceastăparte practicăa judecăţii, raţiunii (Vernuft) a descris-o Kant în douăcărţi

„Fundamentul metafizicii al obiceiurilor „(Grundlegung zur Metphysik der Sitten)

şi „Critica judecăţii practice „(Kritik de praktischen Vernunft). Prima lucrare este o

introducere la a doua lucrare.

A.- Noţiuni de bază.

Autonomie şi heteronomie. Cum vrem săprocedăm ? Prin ce determină(bestimmt)

voinţa noastră? Existădouăposibilităţi. Sau prin legi, care sunt cuprinse în voinţa

şi judecata noastră, în care caz este judecata autonomă. Sau voinţa noastrăeste

determinatăde ceva ce se aflăîn afarăde noi, în afara judecăţii noastre, ceeace se

numeşte heteronomie (autonomie, din greaca heteros = ce se abate de la regulăşi

nomos = lege). Kant spune căeste greşit a considera gradul de percepere în afara

noastră, heteronom. A ajunge la un rezultat bun este un rezultat al experienţei, cu

ajutorul judecăţii (Vernunft) .

Voinţa de a percepe (Maxime und Gesetz). Se pune întrebarea, cum pot exista

judecăţi apriorice artificiale ? Prin cercetare criticăa capacităţii gâbdirii, al

judecăţii practice. Cercetarea aratăîn primul rând căîn capacitatea noastrăde a

percepe, pricepe (Vernunft) rezidăo putere puternicăa voinţei. Maxime numeşte

Kant un principiu, care este capacitatea de a proceda numai a unui singur om. Dacă

mădecid la ceva, atunci aceasta măpriveşte numai pe mine, ceeace pe alţii nu-i

interesează. În contrast cu o maximănumeşte Kant opinia (Gesetz) practicăo bază

care pregneazăvoinţa oricui.

Imperative hipotetice şi categorice (Hypothetischer und Kategorischer Imperativ).

Regulile judecăţii teoretice (Theoretischer Vernunft) au un caracter imperativ, ele

spun : aşa este. Regulile judecăţii practice au un caracter rechizitoriu (fordernden

Charakter), ele spun : aşa săprocedezi. Ele cer, dar nu obligă. Se pot compara cu
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un ordin, care poate fi acceptat sau respins, cu rezultate diferite. Deaceea numeşte

Kant regulile practice imperative. Un imperastiv poate fi condiţionat sau

necondiţionat. Regulile care ne fac săpreţuim ceva numai condiţionat sunt

hipotetice. Regulile generale care ar trebui fi catalogate ca atare sunt neapărate şi

categoric imperative. Este clar căo eticăcare trebuie să fie generalăşi

necondiţionată, poate săderive numai dintr-un imperativ categoric. Acestea în

schemă:

- Raţiunea (Judecata),(Vernunft)

- Raţiunea teoretică, ajunge la cunoaştere cu ajutorul observaţiei, noţiunilor, idei,

principii.

- Raţiunea practică, ajunge la rezultate prin voinţăcu ajutorul principiilor practice

c.1. - Maxime, valabile subiectiv.

c.2 - Reguli practice (praktische Gesetze) valabile în general.

c.2.a - Hipotetice imperative, condiţionat general

c.2.b - Categorice imperative, necondiţionat general.

B.- Ideile de bază(Grundgedanken).

1.-Imperativul categoric (der Kategorische Imperativ).

Principiul lui Kant : dacăse ia unui principiu (Gesetz) obiectul rămâne numai

forma unui principiu general. Principiul unei etici generale : dăvoinţei tale forma

unui principiu general. În felul acesta ajunge la principiul de bazăal judecăţi

practice, care sună: Procedeazăîn aşa fel ca regulile voinţei (Maxime) tale ca

principiu săpoatăfi aplicatăşi valabilăla principiile generale. Acest principiu se

potriveşte fiecărui conţinut. Kant cerceteazăfelul cum lucreazăjudecata practicăla

oameni şi constatăcăea este supusăprincipiului imperativului categoric (Prinzip

der kategorischen Imperative). Oamenii pot ajunge săgândeascăîn felul acesta

dacăse bazeazăpe conştiinţa lor, care rezidăîn fiecare din noi, dacăcautăsăafle

principiul just (rein).
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2.- Libertatea. Legea morală(imperativul gategoric) este ceva ce nu suntem

obligaţi s-o urmăm, dar trebuie s-o urmăm. Dar întrebarea se pune dacăputem ?

Existenţa unui asemenea imperativ are numai atucni sens când avem posibilitatea

s-o urmăm, adicădacăsuntem liberi s-o urmăm. Sensul principiului este : poţi,

fiindcătrebuie. În acest sens ne obligăjudecata practică(praktische Vernunft) să

acceptăm libera voinţă, ceeace nu poate dovedi niciodatăjudecata teoretică. O lege

formalănu face obiectul simţului. Dacăo voinţăliberăse manifestăsub această

formă(liberă), atunci trebuie aceastăvoinţăsăfie liberăde cauzalitate. Această

constatare poate duce câteodatăla rezultate paradoxale. Săluăm un exemplu :

cineva a furat ceva. Acest furt face parte din domeniul aparenţei., dar şi motivele,

voinţa şi ce a dus la fapta furtului fac parte din acelaşdomeniu. Ele ne apar sub

forma timpului. În domeniul aparenţelor stătotul sub legea cauzalităţii. Deoarece

nu avem nici o putere asupra timpului, nu avem şi nici faţăde motive care au dus

la o asmenea faptă. O acţiune este cauzatăde situaţii interne psihologice, cauzal.

Deci fapta trebuia săse întâmple. Dar legea bunelor moravuri spune căfapta nu ar

fi trebuit comisă, ceeace are numai atunci sens dacăar fi putut fi înlăturată. Legea

cauzalităţii este valabilănumai pentru subiect (om), pentru obiecte nu este valabilă.

În noi rezidă ceeace se numeşte conştiinţă(Gewissen). Regretul pentru o faptă

comisănu este legatăde timp ci de faptul în sine, deoarece sentimentele nu sunt

supuse timpului, ele ne aparţin ca atare.

3.- Bunul şi răul. Bunul este voinţa morală. Când cineva ajutăspre binele societăţii

face ceva bun, ceva ce cere legea morală. Fapta are legalitate. Cine o face nu o face

din datorie ci din diferite motive. Datoria face parte din legea moralăa fiecăruia,

mai mult sau mai puţin.

4.- Hotărârea, decizia (Beschluß). Dupăce am trecut prin domeniile judecăţii pure

şi practice înţelegem sensul adevărat al cuvintelor. Omul este un cetăţean a două

lumi. În domeniul activităţii sale se aflătot ce îi apare real, dar el aparţine şi unui
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domeniu de supranatural (übersinnlich) independent de timp şi spaţiu, prin

capacitatea sa de a gândi, acest dar al naturii prin care putem săne imaginăm, să

construim himere, care apoi sădisparăca baloanele de săpun.

Religia în graniţele judecăţii simple (Die Religion innerhalb der Grenzen der

Blossen Vernunft).

A şti, credinţa este limitatăpe obiecte (Dinge) în spaţiu şi timp. Oamenii simt, fără

a o putea dovedi căexistăo nemurire (Unsterblichkeit). Pentru a ajunge la înalte

virtuţi nu este nevoie săfim fiinţe ai judecăţii (Vernunftwesen) şi nici săfim legaţi

de simţăminte (Sinnlichkeit). O acţiune moral consecventănu este posibilăfără

credinţa în libertate, nemurire şi Dumnezeu. A acţiona moraliceşte este o dovadă

de credinţăîn Dumnezeu. Kant pune înainte morala ca începutul şi religia ceva ca

o consecinţăa ei. Religia se identificăemoţional cu morala. El se întreabă: dacă

existănumai o morală, cum este posibil căexistămai multe religii ? Aceasta s-a

petrecut deoarece oamenii au considerat multiplele principii ale credinţelor ca de

origine divină, pe nedrept. Dacăse scoate din sâmburele religiilor sâmburele moral

atunci ar trebui săle testăm prin judecata moralăşi săle stabilim originalitatea.

Cartea în care descrie aceastăteorie se întitulează„Religia în sânul graniţelor

judecăţii libere„(Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft). El

ajunge la concluzia căcreştinătatea este singura religie perfectăşi cu adevărat

morală. Cartea cuprinde patru capitole :

I.- Coabitarea principiului răului cu cel bun, sau despre răul radical în natura

omenească.

=(von der Einwohnung des bösen Prizips neben dem Guten ; oder über das

radikale in der menschlichen Natur)

II.- Despre lupta răului cu bunul pentru stăpânirea asupra omenirii.

=(von dem Kampf des guten Prinzips mit dem bösen und die Herrschaft über den

Menschen.
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III.- Despre victoria bunului asupra răului şi întronarea Împărăţiei Domnului pe

pământ.

=(vom Sieg des guten Prizips über das Böse und die Gründung eines Reiches

Gottes auf Erden.

IV.- Despre religie şi preoţie.

=(vom Dienst und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Prizips oder von

Religion und Pfaffentum)

Datorităcercetărilor lui despre religie a căpătat de la curtea regalăa Prusiei

interdicţia de a se mai ocupa oficial de ea, ceeace el acceptădar numai cu condiţia

cât va fi regele Prusiei de atunci pe tron, ceeace şi făcu. Dupămoarte regelui

Frederich Wilhelm II reluădiscuţia fărăteamă.

V.- Critica puterii de judecată(discernământului) „Die Kritik der Urteilskraft“.

1.- Problema.

Religia derivădin morală. Lucrarea este ultima piatrădin teoria lui Kant asupra

judecăţii şi perceperii (priceperii). Oamenii fac parte din douălumi, în primul rând

lumea ca naturăşi lumea ca libertate (Freiheit). Din cele trei facultăţi ai oamenilor

care le caracterizeazăde la începutul existenţei lor, a gândi şi percepe în critica

judecăţii pure, a voi şi a trata (handeln) în judecata practicăşi simţurile şi

fantaziile.

În lucrarea Critica puterii de judecatăse ocupăcu cea de a treia caracteristicăa

omenilor, simţurile şi fantezia. Puterea de judecată(discernământul este dupăKant

: ´´puterea de judecată(discernământul) este capacitatea de a reţine specificul din

gândirea generală(Allgemeinen). [ Urteilskraft ist das Vermögen, das Besondere

als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken ] Deci : de a scoate dintr-o regulă,

principiu, lege, generalăparticularitatea. Acesta este dupăKant : puterea judecăţii

determinate (bestimmende Urteilskraft), care este capacitatea judecăţii noastre care

ne face săputem, cercetând categoriile generale a priori, sătrasnformăm judecata
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în noţiuni determinate, şi prin reflectare, care nu oglideşte obiectul reflectat ci este

luat din noi înşine, prin simţurile noastre. Aceastăcapacitate face parte din

judecata purăteoretică( reine theoretische Vernunft ). În noi rezidădouăfeluri de

simţuri, acele care ne provoacăplăcere (Lust) dacăcele gândite ne place şi cele

care ne provoacăneplăcere (Unlust), în cazul căcele constatate nu ne plac.

Utilitatea unei gândiri ne duce săformăm noţiuni, sădefinim ceva constatat şi

perceput. Plăcerea este ceva subiectiv, poate avea caractere diametral opuse, în

raport cu gradul plăcerii momentane.

Consideraţii asupra celor trei criterii (kriterien)

A recunoaşte, a voi, şi a aprecia, cu simţşi judecatăsunt cele trei căi prin care

poate judecata umanăsăajungăla ceeace şi-a propus.

**Critica judecăţii pure (die Kritik der reinen Vernunft) cerceteazăposibilitatea

cunoaşterii sistematice apriorice şi constatăcăcapacitatea de cunoaştere umană

este împărţităîn simţurilor noastre ca cea inferioarăşi judecata (posibilitatea de a

gândi) ca cea superioară. Ca parte aprioricăa cunoaşterii stabilesc : 1.- formele

apriorice ale intuiţiei (Anschauung), spaţiul şi timpul. Ele unesc percepţiile timp-

spaţiu într-o unitate. 2- Formele priceperii, percepţiei (Verstand) : categoriile şi

formele de stabilire (Urteilsformen) corespunzătoare. Ele sunt cele care transformă

percepţia (Anschauung) în noţiuni şi le leagăcu judecăţi (Urteilen). 3.-

Principiile regulative ale ideilor (Vernunft), nu au funcţiuni de recunoaştere, duc

însăperceperea (Vernunft) la o concentrare mai înaltăşi simplificării celor

percepute.

**Critica judecăţii practice (die Kritik der praktischen Vernunft), cercetează

posibilitatea procedurii morale şi sădescopere participarea gândirii apriorice la

principiile ei. Astfel ea găseşte două trepte ale voinţei, dorinţelor

(Begehrungsvermögen) : simplul simţpe o treaptăinferioarăşi gândirea (Vernunft)
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practicăpe o treaptăsuperioară. Ca parte aprioricăa cauzelor hotărârilor voinţei

stabileşte :

1.- Imperativul categoric, forma purăunei legi generale, ca un principiu necesar

unei acţiuni a voinţei.

2.- Certitudinea practicăcăexistălibertate a voinţei, nemurire şi o morală

Dumnezeiascăa lumii, care este tema judecăţii (Vernunft) morale (sittlicher

Vernunft).

3.- Critica puterii de a hotărâ (Die Kritik der Urteilskraft) cerceteazăposibilitatea

unei judecăţi simţite şi raţional, pentru a descoperi participarea judecăţii apriorice

la o hotărâre, care se împarte în simţuri de a voi sau a nu voi şi cum se reflectă

acestea în judecată. Ca participare la luarea hotărârii se reflectăputerea de a hotărâ

şi utilitatea.

Kant găseşte în cele trei feluri de a cerceta existenţa, călumea este legitimă

(Gesetzmäßig) dar călegile derivădin noi înşine, ele fac parte din firea noastră.

Dacăvrei sădescoperi aceste legi atunci nu trebuiesc căutate în lume ci în noi

înşine. Legile naturii provin (stammen) din formele (Formen) apriorice ale puterii

noastre de e pricepe, percepe. Puterea noastrăde a trata derivădin principiul

dorinţei oamenilor de a cunoaşte (Begehrungsvermögen) şi în fine posibilitatea de

a considera toate dupăcauzăderivădin principiul reflectării puterii de a judeca

(Urteilskraft).

Puterea de a judeca, (Urteilskraft), (capacitatea de a judeca, a gândi)

1.- Numai puterea de judecatăne dăposibilitatea (befähigt uns) săne mişcăm într-

o lume unitară. Aceastăcapacitate umanăeste absolut necesară.

2.- Puterea de judecatăformeazălegătura dintre judecata teoreticăşi cea practică,

dintre bogăţiile naturii şi noţiunea de libertate. Pe deoparte ajutăpriceperea,

perceperea (Verstand), prin aceea căfaciliteazăcunoaşterea naturii. Deasemenea
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ajutăşi judecata practică, prin aceea căface diferenţădintre judecata religioasăşi

cea laică.

3.- Rezultatul activităţii puterii de judecatăeste o extindere a prepoderenţei

gândirii umane faţăde partea teoreticădin om. Judecata teoreticăne duce numai la

rezultate stricte, pe când judecata practicăne obligăsăne compotăm în aşa fel ca şi

când se petrec toate cele din jur la un nivel înalt, punând cele petrecute sau

cercetate într-o activitate practică.

4.- În puterea de judecatăsunt înrădăcinate intuiţia şi genialitatea. Kant face

diferenţădintre talent şi geniu.

5.- Puterea de judecatăniveleazădiferenţa dintre cele douălumi, natura şi

libertatea, dându-de o imagine de fiinţe rezonabile, sensibile.

6.- Dar rămâne totuşi o graniţă, deoarece puterea de judecatărezidădin noi, este

subiectivă. Întrebări însăse pot pune nenumărate, la care se pot da şi răspunsuri.

Cu aceste ultime considerente despre gândirea nouăcare a apărut în lume în

secolul 17, gândire care a dus omenirea pe un făgaşmulr mai înalt decât a stat până

la apariţia acestor elementele ale reînoiririi, închei lucrarea de faţă, care bineînţeles

cuprinde numai o infimăparte a multitudinilor de idei şi teorii care s-au ispirat din

aceastăgândire. Societatea umanăs-a închistat în perioada ultimăa imperiului

roman, mai ales în cea în care s-a destrămat, în idei şi concepţii tenebroase care nu

puteau decât săducăla pieire a tot ce s-a făurit pânăatunci. Gândirea scolasticăa

fost una retrogradă, care a frânat orice tendinţăde progres. Iluminismul a apărut ca

o necesitate de trecere spre o gândire eliberatăde teorii nefaste, trecând prin faze

care încetul cu încetul a ajuns la gândirea de astăzi, care din păcate cade din nou

într-o fazăde a percepe şi pricepe lumea unilateral. În ultimele douăsecole s-a

dezvoltat gândirea ştiinţificăumanăîn aşa măsurăîncât a estompat aproape cu

desăvârşire gândirea umanistă. ªtiinţele aşa zise exacte, prin aceea căse bazeazăpe

calcule matematice, au luat un avânt uriaş, în progresie geometrică, ajungând în
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ziua de azi la un stadiu care nu mai poate fi oprit. Oamenii au ajuns şi au dorinţa să

intre în tainele existenţei, dar numai a celei materiale, uitând căacest element din

care suntem cu toţii confecţionaţi nu este unicul factor a tot ce se manifeastăîn

jurul nostru. Astăzi se considerăaptitudinea omului de a gândi, a judeca şi a crea

ca ceva ce derivădin materie, ca un atribut al ei, dar nu se întreabăde unde venim,

care este scopul şi cauza existenţei noastre pe pământ şi finalmente unde mergem.

Biologia cautăsăintre în tainele existenţei vii, săschimbe structurile materiale ale

organismelor, considerând numai factorul materie, însăniciunul din aceşti

cercetători nu se întreabăde unde vine şi cum se manifestăceeace numim viu, se

cerceteazăcreerul fiinţelor vii şi mai ales cel al omului, se găsesc zone care

dirijeazădiferite instincte din noi, pe care unele le-au găsit, dar niciunul nu-şi dă

seama cănu aici trebuie cercetat. Deocamdatăse merge cu cercetările pe o cale

greşită, ceeace va duce la rezultate trunchiate şi incomplete. Adevăratul adevăr se

va găsi numai atunci când se va accepta cănu materia este cea care gândeşte, nu ea

este acea care a creat viaţa pe pământ şi nu ea este acea care va aduce omenirea

spre un ţel. În afarăde materie mai existăceva, acel ceva care ne face săne putem

mişca, sătrăim, săgândim, săavem acest dar de a simţi, a judeca şi a înţelege.

Numai atunci când se va porni în cercetarea existenţei pe douăcăi, material şi

imaterial se va ajunge la un rezultat final, dar niciodatănu se va atinge Creaţia,

căci cine este limitat în timp şi spaţiu nu va putea crea cu adevărat, va putea

schimba, modela, transforma ceeace existădeja, dar nu crea. Materie nu se poate

crea, dupăcum nu se poate crea suflet, deoarece ele existăşi sunt rezultatul unor

valori care depăşesc cu foarte mult existenţa noastrăfoarte limitată. Numai dacă

punem generaţii cap la cap, vom ajunge departe prin transmiterea cunoştiinţelor de

la una la alta, dar oricâte generaţii am lega tot nu vom scăpa de timp şi spaţiu, deci

de limită. Existenţa vie pe pământ este un rezultat de asociere dintre diferite

valori, de la x la y . Apariţia vieţii pe pământ este rezultatul unei evoluţii, cum bine
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a observat marele savant Darwin, dar nimeni nu a priceput cum şi în ce fel s-a

purces aceastăevoluţie. Întrebarea este : cine a evoluat, materia ? şi dacăa evoluat

ea cine şi ce i-a dat acest impuls ? Cărui fapt se datoreşte aceastăevoluţie ? La

aceste întrebări se poate răspunde considerând căîn afarăde materie mai existăşi

alte forme ale existenţei, ori aceasta ar lua prea mult spaţiu, lucrarea de faţănefiind

făcutăpentru acest scop, ci a căuta a elucida ceeace a vrut săspunăcel mai mare

filosof al tutror timpurilor pânăîn ziua de azi, Immanuel Kant.

Partea a daoua

Omenirea a încercat din toate timpurile, încăde când mintea oamenilor a început

să-şi dea semana de existenţa ei proprie, săpenetreze în misterele existenţei, acest

fenomen care pânăîn zilele noastre nu a putu fi decât foarte puţin străpuns, să

descopere ceeace nu poate seziza cu propriile ei simţuri, cu ajutorul acelei minuni

ale creaţiei, gândirea, apanaj al unor fiinţe superioare care se numesc oameni. Vom

căuta săelucidăm într-o oarecare măsurăaceastăproblemăa existenţei, nu în

contextul ei strâmt, al existenţei noatre pe acest pământ, care este numai un aspect

al ei, ci din puctul de vedere absolut. Ce înseamnăasta vom vedea în cele ce

urmează.

Încădin cele mai vechi timpuri li s-au atribuit unor fenomene, pe care omul nu le

putea explica, puteri supranaturale, datorate unor zeităţi, fiinţe care rezideazăpeste

oamenii de pe pământ. Şi acuma în ziele noastre se vorbeşte despre fenomene

metafizice, cele care nu pot fi explicate prin logica gândirii şi cunoştiinţele ştiinţei

la stadiul ei actual, ca pe măsurăce fenomenele săpoatăfi explicate, sădispraă

epitetul de fenomen metafizic. Acest fel de a privi realitatea şi de a gândi, va
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dăinui atâta timp cât va exista rasa umană, căci niciodatănu vom putea pătrunde în

cele mai mici amănunte ale existenţei, indiferent din ce punct de vedere este ea

considerată. Dar săînercăm săelucidăm cu ajutorul simţurilor ce ne stau la

dispoziţie şi cu gândirea logicăpe care natura ne-a dat-o, cum apare existenţa şi

cum se manifestăea, în timpul drumului pe care îl parcurge.

Fenomenul de existenţă, aşa cum ni se prezintăîn fiecare zi, ne duce la concluzii şi

adevăruri ce nu pot fi contestate, atâta timp cât putem palpa, vedea, sau auzi ceeace

se deruleazăîn jurul nostru. Fiecare din noi este dotat cu cele cinci simţuri, cu

ajutorul cărora putem lua contact cu mediul încojurător, ceeace ne permite săne

dăm seama de anturajul în care trăim, săne adaptăm mediului în care se desfăşoară

existenţa noastrăfizică, materială, sau spirituală. Dar pe măsurăce vrem săştim

mai mult, săcunoaştem, săpenetrăm în esenţa lucrurilor, realitatea care ne

înconjoarăni se aratăîntr-o luminădiferităde cum suntem obişnuiţi săvedem

lumea din jurul spaţiului în care trăim. Cine putea să-şi dea seama, încăpânăla

sfârşitul secolului 19, călumina se mişcăîn spaţiu cu o vitezămult superioarăfaţă

de cele cu care suntem obişnuiţi ? Cine ar fi crezut căîn materie rezidăforţe şi

puteri ce ar putea produce fenomene de anverguri cosmice ? În ziua de astăzi

cunoaştem o parte din aceste fenomene care se manifestăpe pământul nostru, se

poate chiar extrage energia conţinutădin materie, care este nocivăpentru tot ce

conţine celule vii, oameni, animale, plante. În acelaştimp trebuie sărecunoaştem,

cu toatăştiinţa actuală, cănu cunoaştem cauzele acumulării acestor energii, de

unde provin şi odatăacumulate dece se menţin neutre. Putem calcula desfăşurarea

fenomenelor care acţioneazăîn jurul nostru, ştim cum se vor comporta în condiţii

date şi care sunt rezultatele, dar nu se conoaşte provenienţa lor, de unde vin şi

cauza apariţiei lor, căci din nimica nu poate naşte ceva. Gravitaţia, efectul mişcării

de rotaţie sau al inerţiei, sunt fenomene legate de mişcarea tridimensionalăa

planetei noastre. Dar atâta timp cât nu cunoaştem sursa enrgiei conţinute de
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materie, nu vom putea ajunge mai departe pentru a descoperi adevărul existenţei.

Omul a ajuns pe lună, combinăîn toate felurile materia, producând fel de fel de

produse chimice pe care natura nu le-a produs, se studiazărazele, considerându-le

ca fenomene despărţite de materie, cu toate căsunt un produs al ei, precum materia

este un produs al lor. Chintesenţa tuturor cunoştiinţelor acumulate de omenire până

în ziua de azi constitue un pas mare în direcţia cunoaşterii adevărului surselor

existenţei. S-a ajuns în spaţiului cosmic din jurul planetei noastre şi chiar din

cadrul sistemului solar, s-au trimis sateliţi în jurul pământului, care se pot menţine

pe orbitădatorităefectului centrifugal neutralizat de către forţa centripedă, care

este gravitaţia planetei noastre, însănimeni nu ştie ce este aceastăgravitaţie, care

este cauza care i-a dat naştere şi dece acţioneazădiferit pe diverse corpuri cereşti.

Dar cea mai mare cucerire este crearea calculatoarelor care pot acumula cunoştiinţe

imense cu ajutorul cărora putem săînţelegem fenomene, săle dirijăm si chiar săle

producem, extrăgându-le naturii. Ţnsă toate aceste cuceriri ale cunoşterii

fenomenelor nu ne ajutăsăpricepem sursele acestor fenomene, cauza care le

produce, nu pentrucăacumularea de date nu permite aceasta, ci fiindcăatâta timp

cât nu vom pătrunde mai adânc în cunoaşterea componenţei materiei, nu vom

avansa pe treapte din ce în ce mai înalte, la care au ajuns fărădoar şi poate alte

civilizaţii din cadrul universului înfinit, deoarece ele există. Cine neagăaceasta, se

neagăpe el însuşi. Odatăîntr-un viitor nu prea îndepărtat se vor considera navele

aşa zise cosmice din zilele noastre ca nişte obiecte antice şi dedemult, aceasta însă

numai atunci când omenirea va descoperi mijloacele de a se detaşa de forţa de

atracţie a pământului altfel decât prin propulsare, care este o forţăbrută, antiforţă.

Dar pentru asta trebuie ştiut de unde vine materia, cum s-a format şi care este

structura ei, atunci când se va înlătura ideea greşităcăea este formatădin particule

care graviteazăîn jurul unui nucleu.
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Pentru a putea explica fenomenele de existemţă, creaţia ei, trebuie mers acolo unde

nu existănimica în ceeace priveşte materia, acolo unde se găseşte domeniul înfinit

al spaţiului galactic şi intergalactic. Nimeni nu poate contesta căacesta nu există,

aşa cum nimeni nu poate contesta căacolo nu existănimica. Noţiunea de nimica nu

poate fi întrebuinţatăcând este vorba de existenţa în înţelesul ei absolut şi vom

vedea ce înseamnăasta.

Spaţiul intergalactic nu este vid, el este format de mişcare în stadiu primar, lent,

cărămizile existenţei şi cum el nu are limite, îl putem considera ca fix, dar numai în

raport cu înfinitul, căci altfel am recunoaşte existenţa unei materii absolute, ceeace

este absurd. Timpul este un factor care nu poate fi luat în consideraţie decât în

raport cu ceva ce existăsub o anumităformă, materie, mişcare, căci materie statică

nu există. Deasemenea nu poate fi considerat când este pus în legăturăcu spaţiul ca

un tot, sub înţelesul său absolut, unul care nu are limite şi nici mişcare. El devine

un factor numai atunci când o existenţăîşi începe ciclul ei de a fi, care are un

început şi un sfârşit, fiind supus mişcării în raport cu valorile sale, care este invers

proporţionalăcu timpul. Mişcarea la rândul ei are valori în raport cu spaţiul în care

agisează, ea nu poate fi nici infinităşi nici instantanee, lipsităde timp, fiindcăşi ea

este legatăde spaţiu, cu care este direct proporţionalăşi de timp cu care este invers

proporţională. Dar sămergem mai departe pentru a încerca săstabilim cum ar

putea săse deruleze formarea existenţei, în cazul nostru consideratăca materie,

acolo unde valorile sunt aproape zero, dar nu zero. La un moment dat aşa zisele

particule libere din spaţiul intergalactic se acumulează, formând unităţi cu valori

egale, datoritămişcării apărute, care se stabilizeazăîn ceeace numim materie.

Mişcarea liberăse neutralizează, însănu-şi pierde valoarea iniţială. Aceasta

constatare este poate contrarălegilor fizice aşa cum le cunosc oamenii de ştiinţă,

care vor argumenta căo mişcare neutrănu poate exista, dar în cele ce urmeazăvom

demonstra ce înseamnăasta.
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Deci, în ce stare se găsesc aceste particule intergalactice ? ele se se aflăîn raport cu

infinitul în repaus aproape absolut, dar nu absolut, ceeace le conferăun volum

aproape maximal, ceeace este demonstrat în formula :

L' = L . L V C ² / ²

în care V = C şi L = 0. Dacăvolumul unei forme de existenţă, care a luat fiinţăîn

spaţiul intergalactic, se diminuiazăproportional cu creşterea valorii mişcării, atunci

V = 0, cu toate căaparent L´ = L, deoarece totul este raportat în acest caz la

inexistenţa mişcării în regiunea spaţiului intergalactic unde se produce fenomenele

de apariţie al materiei. Aceste constatări ne duc la rezultate foarte importante, fiind

baza teoriei existenţei care urmează.

Dar înainte de asta săcităm pe Mihail Eminescu, poetul gândirii pure, cel ce a

înţeles mai mult ca oricine rostul existenţei noastre pe aceastăplanetăTerra şi a

sezizat universul, înfinitul pe care l-a simţit, fiindcăs-a considerat ca parte

integrantăcu el :

La steaua

La steaua care-a răsărit
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E-o cale-atât de lungă,

Cămii de ani i-a trebuit

Luminii săne-ajungă

Poate demult s-a stins în drum

În depărtări albastre,

Iar raza ei abia acum

Luci vederii noastre

Icoana stelei ce-a murit

Încet pe cer se suie,

Era pe când nu s-a zărit,

Azi o vedem şi nu e

Tot astfel când al nostru dor

Pieri în noapte-adâncă,

Lumina stinsului amor

Ne urmăreşte încă

Naşterea ( formarea ) existenţei materiale
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Existenţa, înţeleasăca noţiunea de ,, a fi ,, este un cuvânt care poate avea

multiple sensuri în toate domenile, în ceeace priveşte rezultatul la care dorim

săajungem. Acest fenomen foarte complex se manifestăpeste tot în jurul

nostru, indiferent în ce etapăse găseşte la un moment dat. În cadrul sferei în

care trăim, se concretizeazăîn primul rând prin perceperea existenţei noastre

însăşi şi în al doilea rând, ce este mai important, prin perceperea directăsau

indirectăa tot ce ne înconjoarăşi atunci puten spune :

Tot ce ne înconjoară, ceeace sezizăm cu simţurile noastre, vedem, auzim

şi percepem direct sau indirect, există.

Dar aceasta nu este totul, mai este o formăsuperioarăa percepţiei, mai

importantăca toate celelalte, facultatea gândirii umane de a înţelege raţiunea

existenţei lucrurilor ce ne înconjoară, chiar a celor care nu cad direct sub

simţurile noastre, prin facultatea omului de a judeca, de a deduce prin

cercetarea fenomenelor directe sau indirecte, de a penetra în intimitatea

lucrurilor, sau de a le înţelege chiar fărăa fi făcute cercetări preliminare. Deci

tot ce ne înconjoarăne poate influenţa în trei feluri. În primul rând putem

simţi realitatea, putem s-o vedem cu ochii care transformăundele luminoase

în percepţie, dându-ne seama de existenţa lor imediat dupăce sunt percepute,

ca o deducţie logică. Cum omul este un produs a unor elemente perfecţionate

care fac parte din fenomenul de existenţă, acumulate una faţăde cealaltă, se

poate deduce căîn fiinţa noastrăsunt asociate trei elemente legate între ele

într-un echilibru armonios, care se condiţionează, se interpenetrează, formând

un tot organizat. Materia este baza existenţei noastre fizice, dar ea este în

acelaştimp rezultatul mişcării, fărăde care nu poate exista, mişcare care la

rândul ei este rezultatul undelor. Cum în noi rezidătrei elemente ale

existenţei, putem săle numim :
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- primul element al existenţei, materia

- Al doilea element al existenţei, undele generatoare ale

mişcării, care dau naştere materiei.

- Forma superioarăa existenţei, viaţa, percepţia, gândirea

şi creaţia,ceeace Aristoteles a anumit ,, quinta essentia ,,

Săîncercăm săanalizăm aceşti trei factori, cari acumulaţi produc acest

fenomen unic, existenţa, sub toate formele ei în concordanţăcu valorile de

timp şi spaţiu în care se manifestă. Materia şi undele energie sunt cele mai

numeroase în univers, găsindu-se peste tot. Materia este o consecinţăa

undelor energie capabile de a o produce prin asociere, devenind din libere,

acumulate, neutralizate. Forma superioarăa existenţei nu provine nici din

materie şi nici din unde energie, este una aparte, lipsităde timp şi spaţiu în

starea ea neasociată, capabilăsăse combine cu o materie evoluatăşi agisează

acolo unde a luat naştere o unitate cosmicăstabilăîn cursul cilcului său de

exiatenţă, când elementele primare, găsindu-se după lungi perioade de

evoluare la un nivel propice de a se combina cu ea, dând naştere la un produs

care asociat cu a treia formăde existenţă, se poate reproduce prin ea însăşi,

dela treapta cea mai joasăa existenţei vii, celula, pânăla cea mai ridicată,

conştientăde existenţa sa proprie, care actualmente pe planeta nostrăeste

omul, aşa cum ştim căsuntem. Putem deci spune pe drept cuvânt cănu

materia singurăeste cea care evoluiazădând naştere la creaturi din ce în ce

mai înalte, ci ea devine la un moment dat propice, datorităunei evoluţii

continue, unor asocieri cu a treia formăa existenţei. Bineînţeles cămateria se
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poate combina cu a treia formăa existenţei în infinite feluri, dar nu ea este

acea care se poate procrea prin forţa ei materială. Materia nu gândeşte şi nu

este conştientăde existenţa ei proprie şi nici nu se poate procrea, materie nu

poate produce materie prin ea însăşi. Forţa vieţii este dirijatăconştient de

aceastăa treia formăa existenţei care o condiţionează. Pentru asta este nevoie

de încăceva şi acest ceva este tocmai aceastăa treia formăa existenţei, o stare

lipsităde timp şi spaţiu, care asociindu-se cu materia capabilăa o prelua, dă

naştere la întreaga gamăa existenţelor vii ale planetei noastre şi în întregul

univers înfinit. Aceastăa treia formăa existenţei este şi ea ca materia,

împărţităpe o infinitate de planuri cu valori diferite, de la cea mai primară

pânăla cea care îşi dăseama de existenţa ei proprie şi pânăla creaţia însăşi,

natura pe care oamenii o numesc divinitate. Aici s-ar părea căteoria se

mărgineşte cu metafizica, ştiinţa care se ocupăcu fenomene materiale care se

manifestăîn afara legilor cunoscute de om şi cu metapsihica, care se ocupăcu

fenomene imateriale care se produc neputând fi explicate logic. Da, poate, dar

ce înţelegem când clasăm o ştiinţădându-i înainte prefixul de meta, care are

înţelesul de după, ceeace se aflădincolo de cunoştiinţele noastre, adicăceeace

nu înţelegem fiindcănu ştim de unde provine şi cum au luat naştere, ceeace

este luat în consideraţie. Ori, când este vorba de existenţa pe care dorm s-o

cercetăm, nu se poate plasa noţiunea de ,, dincolo ,, în faţa noţiunii de ,, a fi ,,

ceeace ar însemna a accepta noţiunea de ,, nimica ,, ori nimica înseamnă

inexistenţă. Aici trebuie făcutăo diferenţădintre cele douăînţelesuri ale

noţiunii ,, EXISTENºA ,, una relativă, comparativă, care prin intervenţia unor

fenomene îşi poate schimba radical înţelesul, forma şi componenţa şi una

absolută, nepuntând fi comparatăşi nici înfluenţatăde vreun fenomen, aceasta

deoarece aici este vorba de existenţa însăşi care cuprinde verbul ,, a fi ,, , care

la rândul său nu poate avea alt înţeles decât strict acel pe care îl are, indicând
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ceva ce este. Ori înţelesul unei existenţe relative nu poate avea sensul de a fi

absolută, ci tot una relativă. Consider în expunere existenţa ca o noţiune de

stare şi nu ca una de loc. Am tăiat un pom din care am făcut lemne pe care le-

am ars iarna. Pomul a existat, iar dupăce l-am ars nu a mai existat, sau a fost

ca apoi sănu mai fie. Acesta este un exemplu al unei noţiuni a existenţei

relative. Dar când începi săcercetezi de unde vine lemnul din care este făcut

pomul şi merg mai departe săaflu cum s-a născut materia din care este format

pomul şi merg pânăla origini, atunci intru în domeniul noţiunii de existenţă

absolută. Nu pot nega căel este făcut din materie şi nici nu pot nega că

materia provine de undeva şi căs-a format odată, la un timp memoriabil, pe

undeva în univers ca sădevina prin lungi perioade de transformări şi

combinări acest pom. Existenţa relativăeste comparabilăcu o altă, dar cea

absolutănu este comparabilăcu nici una alta. Sunt douănoţiuni diametral

opuse care au acelaşnume.

Evoluţia vieţii pe toate treptele pe planeta noastrăeste foarte strâns legatăde

evoluţia materiei, care la rândul ei este legatăde procesul de stabilizare a ei în

cadrul valorilor de mişcare în care s-a aflat în timpul formării ei. Cauzalitatea

evoluţiei vieţii pe planeta Terra, de la amöbăpânăla om este un efect al

evoluţiei materiei care la rândul ei este supusăvalorilor de mişcare în care s-a

aflat planeta în decursul formării ei şi în mişcarea ei la un moment dat. Prin

diversele fenomene prin care a trecut pământul s-au format o mulţime de

forme materiale, prin combinarea elementelor care la un moment dat devenind

capabile de a se combina cu a treia formăa existenţei au început săurce pe

treapta existenţei vii treptat, fur et à mesure. Aceasta însănu înseamnăcăs-a

format din nimica ceva. Materia componentăiniţialăa planetei noastre a

rămas aceeaşi de la stabilizare pânăazi, numai compoziţia ei în decursul

miliardelor de ani s-a transformat. Acelaşlucru se poate spune si despre a
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treia formăa existenţei. Ea a existat de totdeauna pe toate planurile pe care se

aflăşi acuma, dar şi ea s-a asociat cu materia treptat, fur et à mesur, în funcţie

de evoluţia materiei compuse. Nu elementele simple din tabelele periodice au

evoluat ci felul în care s-au asociat, aşa şi a treia formă, care nu a evoluat în

funcţie de cea a materiei, ci ea s-a asociat cu acea materie care la un moment

dat s-a arătat capabilăs-o primeascăla nivelul dat. Cum am mai spus, materia

singurănu se poate reproduce, nu poate săcrească, nu poate simţi, nu poate

crea, ea nu ştie căexistă, ea se poate numai transforma, datorităunor valori de

mişcare într-un anumit timp şi spaţiu. Ea este legatăde timp şi spaţiu, are un

început şi un sfârşit, pe când a treia formăa existenţei nu este supusătimpului

şi ca o consecinţănici spaţiului, este supusăunei mişcări aparte, cu mult mai

mare decât cele ale materiei sau ale undelor energie, care dupăcâte ştim pot

atinge viteze egale cu cele ale luminii şi poate si mai mari. Dar aceasta nu

îneamnăcăea poate fi instantanee, deoarece înţelesul de instantaneu nu poate

fi aplicat când este vorba de universul în totalitatea lui. Acceptând aceasta l-

am reduce la un punct, nemaiavând în înţelesul lui nici timp şi nici spaţiu. A

treia formăa existenţei poate fi consideratăca aproape instantanee, ceeace

este foarte departe de absolut. Poate căaceastăteorie este hazardată, dar alta

nu există, nici cea a lui Darwin şi a altor oameni de ştiinţăcare au fundat

teoria evoluţiei, cercetând pe baza celor văzute şi constatate, vizând numai

materia din care fiinţele sunt constituite. Nu fiinţa, consideratăca atare

evoluiază, ci materia din care este constituită, ceeace permite la un moment

dat asocierea cu a treia formăa existenţei. Dar s-a întrebat vreunul cum şi

dece evoluiazăviaţa pe pământ ?, mai ales dece ?, nu, niciunul. Oamenii cred

cădacăvăd un schelet care se aseamănăcu un altul aparent mai evoluat au

descoperit piatra filozofală, putând închide lanţul evoluţiei, trăgând concluzii

cătoate cele cunoscute pânăla acest punct devin caduce, atunci când un altul
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face alte descoperiri, considerându-le ale sale ca axiome, ori când este vorba

de existenţănu se poate considera nimica ca axiomă. De când omul s-a

degradat considerându-se numai materie, nemai voind săaccepte componenţa

sa spirituală, pe care incontestabil o are, fărăa voi sărecunoascăasta,

studiazăfenomenele existenţei numai prin prizma matriei brute, făcând-o

responsabilăa tot ceeace există, chiar posibilitatea de a gândi, de a se

reproduce. Cei care studiazăfelul cum funcţioneazăcreerul uman, au găsit

anumite zone unde se aflădiferite elemente ale vieţii, motorice şi spiritule,

atribuind materiei din care este constituit creerul, capacităţi pe care nu le

poate avea. Nu materia din din care este constituit creerul, gândeşte, judecă,

percepe, înţelege anturajul sau poate crea, ci tocmai aceastăa treia formăa

existenţei, numităde om suflet, care agiseazăprin materia din care este

compus creerul, care evoluiazăîn raport cu valori ce apar la un moment dat,

dându-i posibilităţi de a se asocia cu viaţa, a treia formăa existenţei, la nivele

din ce în ce mai ridicate. La un moment dat va sta înţelegerea minţii umane la

un nivel atât de ridicat, încât va putea săaibe capacităţi de pricepere, a

sezizării fenomenelor fundamentale ale existenţei, din ce în ce mai mari, dar

niciodatănu va atinge nivelul creaţiei absolute, care nu se poate asocia cu

materia, doerece creaţia absolutăeste lipsităde timp şi spaţiu, ori materia este

condiţionatăde eceste douăelemente. Dealtfel ştiinţa a ajuns chiar acolo încât

săpoatăinfluenţa valorile existente pe planeta noastră, clima, în mod

inconştient şi chiar săpoatădistruge în mari proporţii, întrebuinţând tocmai

aceastăenergie acumulatăîn materie, dar poate s-o refacădupăce a

desagregat-o ?

Ori, pe de altăparte, se poate concepe ca ceva ce a fost, sănu mai fie de nici

un fel ? Gândirea nu este ceva ce aparţine numai unui individ, ea este

transmisibilăde la o generaţie la alta, se completeazăşi se îmbogăţeşte. Omul
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gândeşte, cerceteazăşi ajunge la concluzii, bune sau false, asta este altceva,

dar doreşte ca cele elaborate de el săfie date mai departe, la alte unităţi

creatoare şi aşa mai departe, ca la un moment dat, dupălungi perioade

complicate ale gândirii, săse ajungăla un adevăr, care poate fi considerat ca

axiomă, dacăeste una, însăvalabilănumai pentru spaţiul în care trăim, cu

valorile ei, deoarece s-ar putea ca în alte valori adevărul axiomăsănu mai fie

valabil. Ori, ca săse poatăajunge cât mai departe, gândirea are nevoie de

capacităţi din ce în ce mai mari, care în ultimăinstanţăi le oferămateria

evoluată, deoarece nu a treia formăa existenţei evoluiază, ea existăpe o

infinitate de trepte, ci evoluţia materiei este legatăde valorile care apar la un

moment dat pe un corp ceresc stabilizat, făcând drum liber asociaţiei materiei

cu a treia formăa existenţei, quod erat demonstrandum. Ţn concluzie :

materia este un element al existenţei, supusătimpului şi spaţiului, cu un

început şi un sfârşit în funcţie de valorile de mişcare care au luat parte la

formarea ei şi în care se găseşte cât timp există. A treia formăa existenţei nu

este legatăde timp şi spaţiu, putându-se manifesta, asociindu-se cu materia

capabilăde a o prelua, peste tot acolo unde condiţiile o permit. Ea se

deosebeşte de materie prin accea căexistă, neavând nici început şi nici sfîrşit,

aflându-se pe nivele înfinite, pânăla creaţia însăşi, ceeace noi oamenii numim

Dumnezeu. Cine contestăexistenţa Lui, nu se recunoaşte nici pe el însuşi ca

fiind.

O cercetare trebuie săpătrundăpânăîn adâncul unui fenomen, sămeargăpână

la sursă, căci, dacăne suim într-un tren, undeva la mijlocul rutei sale, vom şti

ce se petrece în compartimentul în care stăm, numai de aici încolo, dar nu

vom şti ce s-a petrecut pânăacuma, cu toate căputem săauzim de la alţii ce a

fost, informaţie ce poate fi eronatăşi atunci vom judeca evenimentele care s-

au produs înainte săne suim în tren, în mod eronat, ceeace nu este acelaş
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lucru cu văzut şi perceptat la faţa locului. Marea greutate în a afla regulile

evoluţiei vieţii pe pământ este aceea cănoi înşine facem parte din ea, căşi noi

evoluăm, şi creerul nostru evoluiazăajungând pe trepte din ce în ce mai

înalte, dând posibilitatea formei a treia a existenţei săse asocieze cu el. Noi

azi gândim şi ştim, de exemplu, cu mult mai multe de ceeace se ştia acum o

sutăde ani, iar peste alte o sutăde ani vom şti cu mult mai multe decât ştim

acuma şi aşa mai departe, dar nu numai atâta, avem din ce în ce mai multe

posibilităţi săne dăm seama de fenomenele ce care în trecut nici măcar nu le-

am sezizat şi aşa va merge din ce în ce mai departe, ca poate odatăcând vom

fi constituţi mai mult din a treia formăa existenţei decât din materie, săne

putem da seama cum funcţioneazăaceasta şi dece. Când vorbim de Creator nu

înseamnă că suntem mistici, că suntem religioşi habotnici, cănegăm

capacităţile materiei. Nu, nimica din toate acestea. Nu existănici un om pe

acest pământ care sănu creadăîn ceva, oricât de ateu ar fi. Nu materia din

care este format creerul gândeşte, iubeşte, urăşte, cerceteazăşi agiseazăcum

săajungăunitatea respectivămai bine prin viaţă, nu ea poate abstractiza şi

poate înţelege o mulţime de cauze ale fenomenelor care se manifestăîn cadrul

spaţiului în care trăieşte, sau chiar cum ar fi dacăfenomenul ar avea altăcale

şi efect decât cel pe care îl are momentan. Creerul nu este altceva decât o

materie capabilăsăse asocieze cu a treia formăa existenţei, pe planul pe care

se aflăea la un moment dat, dupăcum şi cele ale fiinţelor mai inferioare,

plantele şi chiar cele mai simple fiinţe celulare, categorii care însănu au

capacităţile fiinţelor superioare care se numesc oameni. Ca dovadăcămateria

minţii umane, în mare măsurăîncănu este coaptăîn a pricepe acest proces al

existenţei, este faptul cămarea masăa omenirii nu-şi dăseama căprin felul

cum se comportăfaţăde naturăşi de el însuşi, distruge spaţiul în care trăieşte,

ceeace poate duce la catastrofe de ordin cosmic. Dar, pe de altăparte, existăşi
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minţi mai luminate, cum bine se spune în limbajul popular, mai evoluate,

pricepând şi înţelegând cătrebuie stopatăneghiobia celor ce nu pot, sau nu

vor săpriceapăaceasta. Aici nu este vorba de oameni mai avansaţi şi alţii mai

inferiori, de rasism. Un om cult, deştept, cu pregătire şi multe cunoştiinţe

poate foarte bine sănu priceapăla justa ei valoare ceace se petrece în jurul

său, dupăcum un om al naturii, fărăpregătire şcolară, de culoare albăsau

neagră, care nu ştie săciteascăsau săscrie, poate avea foarte bine înţelegerea

anturajului. Una nu are nimica deaface cu alta. Însădacăcineva cu bunăştiinţă

distruge mediul în care trăieşte, atunci avem deaface cu o existenţă

raufăcătoare, căci, orice s-ar zice existăşi asemenea valori negative, care însă

pot fi neutralizate, nu prin distrugerea lor fizică, ci prin logica celor care

gândesc just. Dealtfel nu asta este tema lucrării de faţă, dar vorbindu-se

despre cea de a treia formăa existenţei, din care facem parte, trebuie

menţionate şi aceste realităţi ale existenţei noastre.

Geniala afirmaţie a marelui chimist francez Lavoisier care a spus încăîn

secolul 18 ,, nimica nu se piarde, nimica nu se câştigă, totul se transformă

,, poate fi aplicatăîn toate domeniile şi chiar atunci când este vorba de

existenţa absolută, cea pe care noi oamenii o desemnăm prin verbul ,, a fi ,, ,

ceva ce este incontestabil. A muri nu înseamnăo dispariţie, o ştergere de pe

firmamentul existenţei, o întoarcere la întunerec, la nimica, la neant, noţiuni

ce în cazul de faţănu au nici conţinut şi nici valoare. Sunt noţiuni ce pot avea

în sfera lor înţelesuri cu valori absolute, ce nu pot fi comparate cu altele şi

nici între ele. Dacăarăt cuiva mâna deschisăşi spun : nu am nimica, aceasta

este ceva logic şi de înţeles, atâta timp cât afirmaţia corespunde realităţii, în

primul rând, deoarece pot vedea cărespectivul nu are nimica în mână, sau

dacănu se uităo poate şti prin pipăit, prin miros sau auz şi chiar prin deducţie

datorităfelului cum s-a exprimat cel ce a pus problema. Dar dacăspun căîn
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marele spaţiu înfinit al cosmosului, acolo unde nu sunt planete nu este nimica,

atunci aceastăafirmaţie este falsă, deoarece simţurile noastre nu pot fi aplicate

aici, neavând posibilitatea de a controla prin ele, şi atunci intrăîn funcţiune

ceeace naturăne-a dotat, gândirea, posibilitatea de a compara, de a deduce

logic, de a căuta săaflăm cam ce s-ar putea găsi acolo, luând ca bazăcele

cunoscute în sfera noastrăde existenţă. Deci sunt noţiuni abstracte care pot

avea douăfeluri de înţelesuri, unul pe care îl putem defini cu simţurile noastre

şi unul care poate fi definit într-un fel mult mai subtil, prin gândirea logică,

care bineînţeles căne poate duce şi la concluzii ireale, asta însăatunci când

pornim de la o premizăfalşa sau când în înlănţuirea silogismului se strecoară

o afirmaţie care este contradictorie cu una din premize. A afirma cădupă

moarte se stinge tot ce a fost acumulat în decursul unei vieţi, ceeace constituie

în gândul fiecăruia baza existenţei, cum este frica de moarte, procrearea,

înţelegerea comportamentului cu care suntem dotaţi, înseamnăcăne negăm

propria noastrăexistenţă. Un gând, o judecată, o acţiune logicăeste un fapt

real, chiar dacănu este palpabil, ceva ce nu poate sădisparăfărăurme, să

devinănimica. Gândirea logicăşi chiar cea ilogică, căci şi ea există, este un

apanaj al celei de a treia forme de existenţă, asociatăcu materia capabilăde a

o prelua. Deci şi materia poate evolua prin multitudinea de combinaţii dintre

elementele simple existente pe planeta noastră, care sunt stabile. ªi atunci

putem chiar afirma căaceastăa treia formăa existenţei poate într-un plan

foarte înalt sădetermine materia de a se transforma în combinaţii capabile de

a o preia, pe diverse nivele, fiinţe celulare, plante, animale, şi noi pe o scară

mai înaltă, dar nu cea mai înaltă, căci existăo infinitate de trepte care pentru a

fi atinse este nevoie de timp, care este factorul fenomenului, când şi cum săse

producăaceste fenomene ale existenţei. Quod erat demonstrandum.
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Pentru a cerceta aceste fenomene ale existenţei trebuie săpornim fărăpăreri

preconcepute, cum obişnuiesc mulţi oameni luminaţi şi chiar savanţi, cari

considerăcăceeace au învăţat de la ceeace au gândit alţii înaintea lor şi au

comunicat omenirii, este ceva de la sine înţeles, o axiomă. Progresul omenirii

constăîn marile descoperiri din toate domeniile, din multe idei revoluţionare

mici, scânteieri spontane, care de multe ori sunt contestate cu vehemenţăde

cei ce cred căştiinţa lor este sumusul cunoştiinţelor, fiind respinse şi chiar

pânăla distrugerea fizicăa celor ce le-au elaborat, ca pânăla urmă, cercetate

şi experimentate săse dovedeascăjuste. De fapt acest fel egoist de a gândi ale

omului, are şi părţile sale bune, prin aceea cădescoperirile sunt cu mai multă

asiduitate cercetate pânăa fi recunoscute ca juste. Dacăcineva şi-ar fi permis

săspună, nici mai mult ca acuma trei sute de ani căpământul se învârteşte în

jurul soarelui, era pasibil săfie ars pe rug. Sancta simplicitas. ªi dacăîn ziua

de azi ştiinţa nu progreseazăaşa cum ar trebui, se datoreşte tot faptului că

multe teorii sunt pur şi simplu azvârlite la coşul de hârtii, sau luate în

derâdere, cum se poate da axemplul credinţei actuale a oamenilor de ştiinţăîn

ceeace priveşte componenţa materiei. Odatăîntr-un viitor nu prea îndepărtat

va putea omul săse desprindăde forţa de garvitaţiei a pământului nu prin

propulsare, aceastăforţăbrută, ci prin forţe care săanihileze puterea de

atracţie a planetei Terra, şi asta atunci când se va accepta cămateria este o

consecinţăa unor valori de mişcare, pe care le numim unde energie, forţe ce

pot fi dirijate, nu sub forma eliberării lor prin provocarea de alte forţe brute,

pe care omul încănu le poate stăpâni, care sunt foarte nocive şi distrugătoare

de viaţă, ci prin modelarea lor cu ajutorul tot unor unde energie care să

acţioneze asupra componenţei materiei, fărăs-o distrugăexplosiv şi asta este

posibil, dacăse va accepta căgravitatea corpurilor cereşti nu este altceva

decât efectul fenomenului valoare de mişcare, înţeleasăsub forma de
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deplasare a coprurilor cereşti în spaţiu, ceeace vom elucida în unul din

capitolele următoare.

Încăde la sfârşitul secolului trecut a început omenirea să-şi dea seama că

materia nu este cea pe care şi-au imaginat-o căeste. Materie este din punct de

vedere entropic reversibilă, adicărevine la ceeace a fost dupătrecerea unui

timp de existenţăsub formăde energie asociată, prin aceea căodatătimpul

existenţei trecut, datorităvalorii de mişcare, care îi imprimăun timp şi un

spaţiu, revine în starea de energie liberă, ca apoi săreînceapăo nouăfazăa

existenţei, dar ea este în starea ei materială, ca timp şi spaţiu, în ceeace

priveşte planul de existenţăpe care se găseşte ireversibilă, însănumai atâta

timp cât se aflăîn limitele valorii care a format-o. Deci materia este

reversibilă, consideratăîn cadrul existenţei ei absolute, necomparabilăcu o

altăexistenţăşi ireversibilăîn cadrul existenţei ei limitată, în cadrul volorilor

de timp şi spaţiu în interiorul cărora îşi desfăşoarămersul existenţei.

Reversibilitatea priveşte existenţa absolutăca un fenomen legat de valorile de

mişcare care formeazămateria, care odatăapărutădevine ireversibilă, deci

reversibilitatea materiei este înfinită, lipsită de cele două elemente

condiţionale ale existenţei concrete, pe când ireversibilitatea ei este legatăde

timp şi spaţiu.

Dar, încădin cele mai vechi timpuri, au fost luminaţi ca Heraclit, care au

înţeles, în raport cu cunoştiinţele timpului, datorităstării evoluţiei materiei

din acele timpuri, asociatăcu cea de a treia formăa existenţei la nivelul

corespunzător la acea stare, căenergia primarăse manifestăîntr-o mulţime de

forme, ca o consecinţăa contrastelor. El recunoaşte existenţa acelei a treia

forme a existenţei pe care o pune înaintea celor materiale şi ca existenţă

materiala denumeşte substanţa de bazăfocul, foarte logic, deoarece prin

asocierea undelor în materie se produce căldură, care nu poate exista decât
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într-un mediu material. El este acela care denumeşte tot ce existăîn jurul

nostru ca : foc, apă, aer şi pământ. Empedocles la 500 de ani înainte de

Hristos, este acela care a recunoscut evoluţia vieţii pe pământul nostru. Mai

întâi au fost fiinţele inferioare care prin evoluţie au ajuns pânăla oameni,

acele fiinţe gânditoare. Mulţi filosofi eleni au recunoscut încăacum peste

douămii de ani, mişcarea ca generatoare de energie, a spaţiului şi fixitatea

formelor de existenţă, ceeace numim astăzi elementele simple. Astfel

Parmenides din Elea, filosoful ontologiei, a învăţăturii despre ,, a fi ,, , a

arătat cămişcarea, schimbările, geneza şi scurgerea sub formăde timp, nu pot

avea sens dacănu se acceptăinexistenţa. Democrit în schimb a fost de părere

cădin nimica nu poate lua naştere ceva, o existenţă, căspaţiul, înţeles de el ca

anturajul material în care a trăit, constădin foarte mici particule care nu pot fi

sezizate de om şi deci nu mai pot fi desfăcute în altele mai mici şi le numeşte

atomi, atom, din greaca atomos=ceeace nu mai poate fi tăiat, denumire care a

rămas pânăîn zilele noastre. Apoi aratăcăatomii se mişcăde totdeuna după

legile greutăţii, înţeles sub formăde atracţie, într-un spaţiu fărămargini. ªi

oamenii sunt construiţi din aceşti atomi, iar sufletul este tot o formăa atomilor

care dupămoarte se desfac în atomi sufleteşti. Acest fel de a pune problema

existenţei acum peste douămii de ani, dovedeşte căomenirea a reuşit printr-o

gândire logicăşi adâncăsăintre în esenţa lucrurilor, numai căfiecare la

timpul său, s-a exprimat în concordanţăcu gradul de evoluţie al materiei din

care a fost format corpul său material atunci, la stadiul existent al evoluţiei

materiei acelui timp, asociat cu cea de a treia formăa existenţei, la unii, la un

nivel superior, oameni ce au fost în timpul în care au trăit înaintea celor ce

aveau un stadiu limitat de percepere a existenţei, ceeace dealtfel nu este o

manifestare greşităa existenţei conştiente, ci una voităpentru a determina pe

oameni, ca prin aceste previziuni săconstruiascăadevărul, săinţeleagă
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anturajul în care trăieşte, săpregăteascăviitorul. Oameni de aceştia au existat

tot timpul şi existăşi acuma. ªi se pot da multe exemple în aceastăprivinţă,

cum ar fi Leonardo Da Vinci, sau în epoca noastrăEinstein. Dar mintea

umanănu gândeşte repede, este conservativă, fiind de foarte multe ori

refractarăla tot ce este nou şi nu-i este cunoscut, ceeace este cauza încetinelii

cu care avanseazăştiinţa chiar în zilele noastre. În secolul trecut şi la

începutul celui de al douăzecelea au răsărit spontan o serie de minţi luminate,

care cu ajutorul gândirii, ţinând cont de ceeace se cunoştea deja, au reînceput

săschimbe părerile multor aşa zişi materialişti, cari vedeau toate numai în

materie, considerând-o ca aceea care gândeşte, judecă, care se aflăîn creerul

uman, unde prin procese chimice iau naştere cele gândite, ce inepţie, sancta

simplicitas. Ca apoi săse accepte cămateria de fapt nu este altceva decât

energie şi deoarece energia cere mişcare, ea constădin diferite valori care o

transpune pe o sumedenie de planuri, care se manifestăfixe atâta timp cât se

aflăsub aceastăformă, şi căîn om rezidăşi altceva decât numai materie, acel

ceva ce ne face săne dăm seama de propria noastrăexistenţă, cu toate

fenomenele vieţii ce decurg din aceasta. Iar, în ceeace priveşte materia este

astăzi la modăteoria quantelor, de la quantum, mic, datorităcăreia un foton

prin absorpţia sa de către un sistem macrofizical cum ar fi o molecula,

produce un fenomen elementar, adicăunul care formeazăceva nou, un

element. ªi aşa se pot cita multe păreri, a multor oameni de ştiinţăcare au dus

prin gândirea lor omenirea pe culmea pe care se aflăacuma. Dar, această

culme este una de pricepere materială, bine şi aşa, însădece sănu legăm toate

formele de existenţăunua de alta, săformăm un lanţcu ajutorul căruia să

putem trece de la cunoaşterea unui fenomen la altul, adicăsănu cercetăm

existenţa pe felii, între care nu existănici o legătură? Complicatele formule

matematice care dovedesc cele expuse de aceşti giganţi ai omenirii sunt foarte
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necesare şi de mare valoare, dar le lipseşte ceva şi acest ceva este omul,

simţurile sale, posibilitatea sa de a pătrunde mai adânc în existenţa sa proprie,

ceeace numim în limbajul comun suflet, cea de a treia formăa existenţei

menţionată. Săînsufleţim ştiinţa, căci cifrele sunt reci, rigide, aşa cum este

materia, cea din care suntem şi noi construiiţi, precum gândirea este caldă,

maleabilăpânăla extrem şi cu o înfinitate de posibilităţi. Căci omul doreşte să

ştie, săcerceteze mediul înconjurător în care trăieşte, să-l transforme spre

binele lui, constructiv şi nu distrugător. Dar, pentru a ajunge aici trebuie

neapărat săştie ce fenomene îi sunt favorabile atât lui cât şi mediului şi care

din fenomene sunt nocive, care pot duce pânăla distrugerea anturajului în

care trăieşte, al lui şi al întregii planete. Dar el poate s-o facăfiindcănatura

din el îi dăaceastăposibilitate, dotându-l cu puterea de a deduce şi a-şi da

seama ce este rău şi ce nu. Dar săcautăm săne gândim cum ar decurge

fenomenele care creiazămateria.

Materie, radiaţii, energie
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Primele douăforme ale existenţei nu pot fi cercetate separat, deoarece materia

este o consecinţăa energiei, care este un atribut a undelor. Ea se găseşte peste

tot în univers, sub diferite forme, fiind baza şi scheletul tuturor corpurilor

cereşti şi chiar acolo unde acestea încănu s-au format sub aspectul în care o

cunoaştem.

Pentru a o cunoaşte mai bine omul a depus eforturi susţinute. În mod parţial a

reuşit chiar săpătrundăîn structura ei chiar s-o transforme, creind în

laboratoare diverse condiţii de existenţă, în mic, ceeace universul conţine în

mare pe scarăinfinită. Dar cu toate acestea nu se poate spune căomul este un

creator în cel mai înalt sens, asta fiindcăeste supus timpului şi deci a unui

spaţiu limitat. El poate lua şi percepe desfăşurarea unor fenomene, numai aşa

cum se manifestăele în jurul său, într-un spaţiu stabilizat, ca rezultat a unui

proces ce-şi continuădrumul, în cadrul unui spaţiu şi timp care depăşesc

infinit de mult propria sa existenţămaterialăşi capacitatea de pricepere.

Materia este cunoscutănumai în parte, fiindcăeste cercetatăîn starea în care

se găseşte în jurul nostru, dupăce a fost supusăunei multitudini de

transformări sub influenţa unor valori de mişcare şi energii foarte complexe,

fărăa se cunoaşte procesele care au luat parte la formarea ei şi prin ce

fenomene s-a acumulat sub formăde corpuri cereşti, care sunt componentele

galaxiei noastre, a căii lactee din care facem si noi parte, care la rândul ei este

o micăpărticicăa unui univers fărămargini. Sistemul nostru solar este o parte

infimăa sistemului galactic în interiorul căruia îşi desfăşoarăactivitatea.

Planeta Terra face parte din sistemul solar ca un unicat, pe care s-au dezvoltat

în decurs de miliarde de rotaţii în jurul soarelui, condiţii prielnice de asocieri

a celor trei forme de existenţă.
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Existenţa materiei urmeazăo cale cilică, are un început, ca rezultat al

acumulării, o existenţădatorităunui timp şi a unui spaţiu şi un sfârşit, toate ca

rezultat al unor valori de mişcare, dupăcare urmeazăo nouăexistenţă, în

raport cu alte valori. Sfârşitul unei existenţe nu înseamnăcăea a dispărut în

nimica, componentele ei continuăsăexiste sub forma undelor generatoare de

energie eliberată, care vor crea altămaterie. Toate manifestările unei existenţe

se petrec în limita unor valori precise pentru fiecare unitate în parte, mai bine

zis pentru fiecare univers în parte, deoarece galaxia este unitatea în interiorul

căreia fenomenele se produc ţinând cont de un fenomen iniţial, care la rândul

său este rezultatul unor procese foarte complexe a unor alte fenomene şi aşa

mai departe. Trebuie făcută o diferenţă între planurile de existenţă

propriuzise, cele care aparţin undelor cu valorile lor şi cele sub formă

asociată, materia.

Materia se plaseazăpe o amplăgamăde forme, în raport cu componenţa ei

atomică, elementele simple, care nu se pot desface decât prin dezagregare,

fiind baza materialăa planetei noastre şi a tot ce existăîn univers sub această

formă, cace se pot combina, formând o infinitate de produse materiale (

chimice ) şi organisme vii. Atomii sunt baza materiei, cărămizile a tot ce

existăîn jurul nostru şi în noi înşine. Ele sunt planurile de existenţăa primei

forme de existenţă, de care ne vom ocupa în capitolul acesta, din punct de

vedere a le plasa în câmpul existenţei absolute. În ceeace priveşte structura

materiei ne vom ocupa în ultimul capitol al lucrării. Este o încercare

hazardată, având în vedere cunoştiinţele pe care le areştiinţa în faza actualăîn

materia asta, dar vom vedea căproblema poate fi tratatăşi în alt fel. Prin

înlănţuirea unei gândiri logice, vom ajunge la rezultate ce nu sunt

contestabile.
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Planurile de existenţăsunt rezultatul unui fenomen iniţial de mari proporţii

galactice din cadrul unui univers, care traseazădesfăşurarea procesului

formării materiei, într-o anumităregiune, atribuindu-i caracteristicile valorilor

sale. Odatăprocesul încheiat, structura apărutăse stabilizează, ceeace îi

conferă fixitatea. Prin fixitatea planurilor de materie trebuie înţelesă

imposibilitatea lor de a trece de pe un plan pe altul, decât atunci când valori

superioare formării lor îi schimbăstructura. Ţn starea în care se află, au

posibilitatea de a se combina între ele, formând produse care se vor plasa în

cadrul unor valori medii tuturor cel combinate, fărăca fiecare în parte să-şi

piardăcaracteristicile iniţiale. Translarea unui plan pe un alt nivel se poate

produce prin disocierea lui, dând liberăenergia conţinută, din care se va putea

forma o altăunitate care va trece prin toate etapele, începând un nou ciclu de

existenţă. Aceastăposibilitate se poate produce numai la nivel cosmic. Ca

dovadăse poate menţiona, căs-a reuşit cu ajutorul ciclotroanelor de mare

capacitate, cu ajutorul câmpurilor magnetice, care acceleazămaterie la valori

de mişcare foarte mari, aproape la cele din cadrul spaţiului cosmic, săse

producăîn vid materie ce nu are asemănări cu niciuna existentăpe planeta

noastră, dar pe o perioadăde o părticicădintr-o secundă. Aceasta tocmai

datorităfaptului căaceste produse nu se aflăîn limitele valorilor iniţiale ale

materiei din care este formatăplaneta noastră. Dealtfel aceste produse cu o

viaţăatât de scurtă, ar putea dăinui în alte regiuni cosmice unde mişcarea le

aparţine, cea care a format existenţa lor, artificial pe planeta noastră. Aceasta

este deasemenea dovada cămateria se poate forma datorităunor valori de

mişcare a undelor capabile s-o formeze. Fiecare plan de existenţăare într-un

sistem dat, cu valorile sale specifice care îi aparţin, ce i-au fost imprimate de

către un fenomen, care transferat în sisteme diferite, cu valori diferite ar putea

fi stabil, instabil sau nici n-ar putea exista.
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Procesul de formare al planurilor de existenţăare loc atâta timp cât unitatea (

corp ceresc ) apărutăse aflăîncăîn stadiul de formare, pânăla stabilizarea ei,

preluând valorile tuturor planurilor apărute în componenţa sa, urmându-şi

calea împrimată, ciclul de existenţă, care la sfârşit va reveni în stadiul iniţial

al valorilor aproape zero. Toate elementele componente ale unei existenţe

ajunse la sfârşit, îşi vor relua deci valorile pe care le-au avut înainte de a se

asocia, iar la apariţia altor valori se vor naşte alte corpuri cereşti cu valorile

apărute, care îşi vor urma calea unui nou ciclu, ceeace putem numi ciclul

ciclurilor eterne. Aceste procese au loc în timpi pe care chiar vârsta planetei

noastre şi chiar al întregului sistem solar, apare ca o secundă.

Dar materia nu poate exista singurăîn univers, ea trebuie săfie asociatăcu

undele generatoare de energie, capabile de a o forma, care o condiţioneazăşi

o menţin în starea apărută. Iar undele nu pot exista fărămaterie. Una este o

consecinţăa celeilalte. Ele se creiazăşi se menţin reciproc. Fiecare plan de

existenţăare valorile lui specifice care îi aparţin, care i-au fost imprimate de

către un fenomen, o undăcu valoarea ei de mişcare raportat la sistem, în

totalitatea sa. Fiecare undăenergie, cu valoare sa de mişcare, dănaştere la o

categorie de materie care va avea caracteristicile ei, ceeace îi determină

fixitatea. Materia nu se poate crea şi desagrega prin ea însăşi. Ea conţine

energiile care odatăeliberate trebuie săse combine din nou, formând un alt

raport de condiţii existente într-un anumit loc din cadrul universului. Dar şi

undele generatoare de energie se plaseazăneasociate pe diverse planuri,

fiecare cu valoarea sa, care este cauza bazei existenţei. Valoare unicănu poate

exista, numai diferenţierea poate crea diversităţi de existenţe. Undele energie

se pot asocia între ele, interferează, dar numai în cadrul lor asociat, la nivelul

nucleului, care capătăvalorile tuturor nivelelor orbitale. Vom vedea căîn
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starea lor asociatăele au valori diferite pentru fiecare nivel orbital al atomului

respectiv, care nu interferează, deoarece în caz contrar unitatea din care fac

parte nu ar putea săse menţinăsub formăde materie. Dar, pentru a ajunge la

concluzii palpabile trebuie cercetatămateria şi undele energie separat una de

alta, deoarece cele douăfeluri de existenţăau manifestări diferite, una sub

formăde deplasare în spaţiul cosmic cu caracter de unde şi alta sub formă

închisă, într-un spaţiu stabilizat, în care devine indisolubilă. Deci săvedem

care este diferenţa dintre aceste douăforme ale existenţei.

Prima diferenţăconstăîn aceea cămateria nu poate exista fărăunde

energie, care prin fenomenul de acumulare o formează, iar undele

energie capabile de a se transforma în materie pot agisa şi indepent de

materie, fărăa fi dependente de ea.

În cadrul procesului de existenţă, undele energie se pot manifesta în două

feluri, în primul rând ele sunt cauza însăşi a creaţiei existenţei, datorităvalorii

lor de mişcare şi în al doilea rând ele pot modifica structura materiei, fărăa-şi

pierde propriile lor valori. La disociere ele revin la starea lor primară, sub

formăde unde energie libere, care se pot manifesta pentru a crea noi existenţe

materiale. Dar disocierea nu înseamnăun regres, fiindcăexistenţa absolută

este eternă, este supusăla ciluri de ,, a fi ,, care fiecare are timpul şi spaţiul ei,

în funcţie de valorile generatoare. Se ajunge la un moment dat la un cerc pe

care se mişcămateria şi undele energie, întâlnindu-se din când în când la

puncte diferite, datorităunor reguli precise pentru cercul dat. Un produs care

este cauza altuia nu poate fi mai înalt ca acela care l-a format. Dacăam admite

cămateria este acea care creazătotul, ajungem la un moment dat la conlcuzia

căs-ar putea crea pe ea însăşi, atunci când ia naştere o mare unitate de
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existenţăîn cadrul unui spaţiu cosmic, adicădin nimica, ori aceasta nu este

posibil. Mai departe, aceasta ar însemna căea ar putea crea ceva ce nu a mai

existat înainte. În concluzie, se poate afirma căundele energie sunt acelea

care pot produce materia, căele se pot manifesta în afara ei şi căîn acelaş

timp materia se manifestădatroităexistenţei undelor. Una ca o consecinţăa

celeilalte.

Trecând la a doua diferenţădintre cele douăforme ale existenţei, care este cea

mai importantăşi care duce la concluzii care vor permite săstabilim adevărata

structurăa materiei, în mare parte cunoscutăde ştiinţa actuală, însăfărăsăse

fi ajuns pânăîn sâmburele cunoşterii ei. Pânăîn zilele noastre se vorbeşte,

când este vorba de structura materiei, de un nucleu în jurul căruia graviteazăn

electroni, însănimeni nu s-a întrebat pânăce se aflăîntre nucleu şi electroni şi

între electroni însăşi, căci a se admite căaşa este, trebuie acceptat căîn spaţiul

dintre electroni şi între electroni şi nucleau se găseşte ceva ce nu este, deci

nimica, ori poate în nimica săse existe ceva ? Ultimele teorii acceptătotuşi că

materia este formatădin unde energie cu valorile lor diferite pe diverse

orbite, care le determinăvalorile de mişcare. Vom demonstra în a doua parte a

lucrării căundele capabile de a produce asocieri de materie pot avea valori

între x şi x2.

Deci a doua diferenţăconstăîn aceea cămateria conţine mişcarea, în

timp ce undele energie o generează.
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Mişcarea generatăde undele energie

Nimica nu este static în univers, absolut totul este în mişcare, de la forma cea

mai înaltă, la cea mai joasă. Materia se deplaseazăîn univers datorită

activităţii undelor energie, care din cauza valorilor lor condenseazăsau

difuzeazăanturajul, împrimându-i în acelaştimp o mişcare sub formăde

deplasare. Aceastădublămanifestare a undelor generatoare de mişcare este

baza a tot ce există, datorităcărora are fiecare unitate unei galaxie valoarea ei

de mişcare, ceeace îi conferăun timp şi un spaţiu, sub formăde volum şi unul

de deplasare sub formăde drum parcurs, caracteristici care aparţin numai

unităţii respective, în concordanţăcu valorile existente care le influenţează.

Toate aceste valori se interpătrund, interferează, ceeace menţine sistemul în

echilibru, dar timpul şi spaţiul specific al unei unităţi se menţine independent

de valorile din afara ei. Este ştiut căasupra planetei noastre acţionează

nenumărate valori care nu o scot din deplasarea sa în jurul soarelui şi nici nu-i

schimbăvaloarea rotaţiei în jurul axei sale, aceasta fiind valabil socotind

timpul existenţei noatre.

Energia este mişcare şi pentru a putea fi stabilizatăsub formăde materie,

trebuie săfie netralizatăde o alta de aceeaşi valoare, săfie înmagazinată,

ceeace însănu înseamnăcăele se anihilează, căvalorile parţiale nu mai

există, ele continuăsăagiseze. Dacătragem din douăpărţi de o frânghie,

forţele opuse lucrează, dar nu produc mişcare, însădacădispare legătura

materială, mişcarea revine în funcţie de valoarea existentăde ambele părţi,

diminuându-se în funcţie de mediul material în care forţa acţionează, în cazul

nostru mediul material al planetei noastre. Ţntr-un spaţiu în care materia este

foarte diluată, în cel cosmic, mişcarea apărutăprin dispariţia unei legături

materiale se menţine atâta timp cât nu va va fi anihilatăde o altăenergie mai
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mare care o va absorbi. În univers se realizeazăneutralizarea valorilor de

mişcare prin repartizarea lor în diferite sisteme, zone sau pe întreaga galaxie

în mod egal, ceeace menţine sistemele în componenţa lor, precum şi sistemele

între ele în mişcarea lor, atâta sub formăde unde energie libere cât şi cele

asociate, închise sub formăde materie. Acolo unde se produce un desechilibru

vor avea loc disocieri, din cauza schmbărilor bruşte sau lente şi tot ansamblul,

sau numai o parte din el, va reveni în starea sa primară, încheindu-se ciclul de

existenţă, şi un nou proces va continua, formându-se o nouăunitate cu valori

diferite, încadratăîn valorile înconjuratoare existente. Aceste fenomene se pot

compara cu o balanţăcare are pe platourile ei greutăţi egale, sensibilăla

fiecare schimbare, oricât de micăar fi ea.

Echilibrul universal este esenţa existenţei şi se realizeazăprin repartizarea

uniformăa celor douăforme de existenţă, cea liberăşi cea conţinutăîn

materia din care este format un corp ceresc, sistem sau galaxie. Un

desechilibru se porduce atunci când intervine o valoare capabilăde a produce

fenomenul, ca urmare a eliminării de energii de către materia unei unităţi, ce

se unesc cu cele libere, neasociate, mărind valorile mediului înconurător în

care s-a produs fenomenul, peste cele existente. Legea care dirijează

ansamblul universal, care imprimăunităţilor din cadrul lui valori de mişcare

precise, unul faţăde altul, putem s-o numim :

Legea valorilor egale şi nu legea conservării energiei.

Energie în stare latentănu poate exista, ci numi energie neutralizată, aşa cum

în univers nu poate exista starea de repaos. Chiar cea mai micăformăa

existenţei materiale, atomul, conţine energiile undelor care l-au produs, dar

care sunt stabilizate, fiind neutralizate datorităforţelor contrarii interioare,
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acelea ale nucleului care acumuleazătoate energiile nivelelor orbitale, ceeace

vom explica în capitolul următor, ţinând cont de teoria acumulării mişcării.

Aceste energii conţinute de materie, de atomi, cărămizile din care este

construită, sunt active în interior şi odatăeliberate pot produce fenomene în

concordanţăcu valorile sale, destructive pentru celulele vii şi constructive în

ceeace priveşte formarea altor existenţe. Razele întrebuinţate în scopuri

medicale sunt şi ele nocive, dar bine dozate pot duce la rezultate bune. În

aceastăprivinţătrebuie menţionat căcancerul nu este altceva decât o

schimbare a structruilor atomilor a unui organ dintr-un organism viu, datorită

influenţelor din afară, ori razele întrebuinţate pentru tratamentul lui ar trebui

dozate în aşa fel ca desechilibrul apărut săfie repus în echilibrul iniţial,

pentru asta fiind necesar a se stabili quantumul şi felul energiei schimbate,

conţinute de atomii organului cancerigen. Numai atunci când se va recunoaşte

aceasta, se va reuşi săse vindece aceastăboalăcare nu bazeazăpe microbi

sau viruşi, ci este una a timpurilor moderne, datorităradiaţiilor multiplelor

aparate electrice şi electronice care ne înconjoarăîn permanenţădin toate

părţile. Fiecare caz de cancer ar trebui cercetat de aproape, separat, săi se

stabileascăcu precizie componenţa atomicăa tuturor elementelor componente

şi mai ales enrgiile conţinute, comparativ. Important este şi cercetarea

mediului în care a trăit respectivul, ce a mâncat şi în ce meserie a lucrat,

precum şi mulţi alţi factori, ca apoi săse aplice razele specifice care să

readucăatomii la valorile lor iniţiale. Dar aceasta nu este tema lucrării de faţă,

cu toate căcunoaşterea justăa materiei poate săne ducăla longevităţi pe care

omenirea nu le-a visat niciodată. Este bine sătrăim secole ? Cred cănu.

Rezultădeci cămateria nu se poate deplasa prin ea însăşi, aşcum nu poate

rămâne în repaos, deoarece o asemenea stare nu existăîn univers. Starea de

repaos poate fi consideratănumai aceea în care se găseşte un obiect faţăde un
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altul, în situaţii diferite. Dacăconsiderăm douăobiecte care se aflăpe un corp

în mişcare în univers, atunci ele se deplaseazăîn acelaştimp cu corpul pe care

se află, deci sunt în mişcare, dar între ele sunt în stare de repaos, fiindcă

mişcarea lor se găseşte în cadrul aceleiaşi valoare de mişcare. Dacăunul din

obiecte capătăo altăvaloare de mişcare faţăde cel al corpului pe care se

găseşte, atunci putem spune căacela care a rămas este în stare de repaos faţă

de cel plecat, iar acesta în stare de mişcare faţăde cel rămas. Deci, starea de

repaos este relativă, putând s-o acceptăm numai admiţând situaţia în care se

aflăun obiect faţăde un altul, la un moment dat, în situaţii diferite.

Ori, dacămateria nu se poate deplasa prin ea însăşi, va trebui neapărat săfi

asociatăcu undele energie producătoare ale existenţei, dar, nu numai asta,

însăşi existenţa ei este condiţionatăde valoarea mişcării care face parte din

structura sa. S-ar putea spune căea se mişcăîn cadrul universului printr-un

impuls iniţial care îi meţine mişcarea aparent, datorităfenomenului de inerţie,

nu al materiei ci cel al undelor, deci nu ce înţelegem prin ,, a împinge ,, .

Odatăunitatea pusăîn mişcare, ea îşi va continua calea fărăa întâlni

rezistenţă, fiindcăse aflăîntr-un spaţiu care nu este materie. Fenomenul de

inerţie, aşa cum îl cunoaştem pe planeta noastră, presupune un impuls iniţial

asupra unui obiect care se găseşte în stare de repaos faţăde forţa care îl

împinge. Obiectul impulsionat se pune în mişcare care ţine atâta, pânăcând

forţa este anihilatăde o cotraforţă, rezistenţa mediului înconjurător. În spaţiul

intergalactic nu se poate aplica teoria unei forţe exterioare care pune un obiect

în mişcare, deoarece aici nu existăstarea de repaus. Undele conţinând

mişcarea nu au nevoie de impulsuri pentru a se mişca, sau, unde nu este timp

nu poate exista repaus. Mişcarea universului în ansamblului lui este fără

limite în ceeace priveşte timpul şi deci ca consecinţănu are spaţiu. Numai

diferitele existenţe care au fost produse de el au timp şi spaţiu, în funcţie de
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valorile iniţiale, atâta timp cât îşi continuădrumul ciclic. Aceasta este logic şi

nu poate fi contestat. Aici este vorba despre relativitatea lucrurilor şi noţiunea

de repaus este relativă, legatăde diferite situaţii în care se poate afla ceva în

raport cu un altul. Ori mişcarea nu poate fi relativă, ea există, fiind lipsităde

timp şi spaţiu, în concepţie absolută. Quod erat demonstrandum.

Existenţa este deci rezultatul mişcării generate, ori ca săexiste, are nevoie de

timp şi ca consecinţăspaţiu. Ori ca timpul şi spaţiul săpoatăexista, este

nevoie de o mişcare ciclică, deoarece fărăaceasta noţiunile existenţei nu ar

avea sens, deci fenomenul existenţei începe acolo unde ia fiinţăun ciclu.

Infinitul este un ciclu deschis, fiind lipsit de mişcare şi ca consecinţăde timp

şi spaţiu, el este fix, dar numai în ceeace priveşte mişcarea generată, deoarece

el cuprinde totuşi o formăde mişcare, independentăde timp şi spaţiu. Este

foarte dificil de a preciza unde şi când se închide un ciclu. Se poate totuşi

afirma căun ciclu se închide acolo unde a apărut o galaxie sau un sistem din

cadrul ei. Putem considera galaxia ca unitatea universului, care depinde de

altele şi aşa mai departe. Nu cerceta aceste legi, căeşti nebun de le-nţelegi.

Infinitul nu are margini şi ca consecinţătimp şi spaţiu, cu toate căexistă.

În timpul formării unei unităţi de existenţă, la începutul ciclului său, se

înlănţuiesc fenomenele, se produc asociaţii şi în acelaştimp disociaţii în

permanenţă, pe diverse scări, atâta timp cât unitatea se găseşte în starea ei de

formare, datorităunui fenomen iniţial care a provocat dezlănţuirea proceselor,

care încetul cu încetul se stabilizează, pânăcând materia apărutăse va găsi

într-o valoare de mişcare care îi este favorabilă. Galaxia ca unitate de

existenţăa univesului nu este altceva decât o asociaţie de unde de energie de

mari proporţii, care cuprinde toate fenomenele necesare pentru a o menţine ca

atare. Dar baza realăa existenţei este materia cu componenţa ei ca atomi,

cărămizile a tot ce existăşi chiar galaxia. Deci pânăacuma am văzut că:
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1. materia este o consecinţăa mişcării, care este un atribut al undelor

generatoare de energie, care îi imprimăîn acelaştimp drumul ei, sub

formăde deplasare, prin spaţiu,

2. undele se deplaseazăprin ele însăşi, mişcare care le aparţine ca un

atribut,

3. fiecare plan de existenţă are valorile lui specifice, fără a avea

posibilitatea, în stare stabilizată, de a trece pe un altul. Aceasta se poate

realiza numai când valorile interioare se schimbă, ceeace duce la

disociere,

4. materia nu poate deveni undăgeneratoare de energie, ca materie

considerată, deoarece ea o conţine, iar undele de energie pot deveni

materie, deoarece ele condiţioneazăexistenţa, deci materia.

5. Valoarea de mişcare sub formăde deplasare, este un atribut al undelor şi

generatoarea materiei care se acumuleazăîn jurul unei forţe centrale,

dând naştere la corpurile cereşti, care îşi urmeaza ciclurile de existenţă

în raport cu valorile care le-au format.

Dar, valoarea de mişcare condiţionează timpul şi spaţiul, fiind invers

proportionale cu acesta. Săaprofundăm aceastăconstatare cunoscutăşi

cercetatăde secole de către omenire, cu rezultate diferite, ce este adevărat, dar

s-o facem totuşi având în vedere cele constatate mai sus.

Constatări în ceeace priveşte timpul
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Produsul asociat, materia, cu o valoare de mişcare joasăva avea implicit o

valoare de timp ridicatăşi acela cu o valoare de mişcare ridicată, o valoare de

timp mică. În cadrul valorilor absolute, cele ce iau parte la plasarea materiei

pe planuri de existenţă, valoarea mişcării corpurilor cereşti este egalăcu

media celor existente, ceeace putem numi valorile medii ale corpurilor cereşti.

În acest capitol este vorba de valoarea de timp la scara nivelului galactic,

timpul absolut, care este diferit faţăde cel al sistemelor care fac parte din

galaxie. Timpul nostru terestru nu poate fi comparat cu cel al marei unităţi din

care face parte, deoarece el este raportat la mişcarea planetei Terra în jurul

soarelui, care la rândul său împreunăcu toate corpurile din influenţa sa, are

timpul său în raport cu mişcarea aproape circularăa întregului sistem solar în

jurul unui punct din constelaţia Hercules cu o vitezăde 20 KM/sec., care la

rândul său se roteşte în jurul unui punct din centrul galaxiei cu o vitezăde 225

Km./sec, iar Galaxia însăşi are o mişcare aproape circularăîn jurul unui punct

şi aşa mai departe, pânăla înfinit. Fiecare din aceaste zone de mişcare are

timpul şi ca o consecinţăspaţiul său. Fiecare timp este însălegat de cel

central, care şi el la rândul său este legat de cel superior lui. Totul pare ca o

încrengăturăaparent haoticăcare în realitate se dirijeazădupăreguli precise.

Săne referim însăla timpul galactic, cel al galaxiei noastre. Timpul, ca

noţiune absolută, în înţelesul desfăşurării unui fenomen în cadrul unui spaţiu

dat, nu poate fi înţeles ca eveniment unic, deoarece valorile sale sunt exacte,

numai atâta timp cât este considerat în interiorul unui spaţiu dat, unde

valoarea sa are sens. Ţnsă, dacăse considerăevenimente petrecute în afara

sferei sale, în cazul nostru planeta pe care trăim, atunci valorea pe care îl are

aici nu mai poate fi transpusăacelui eveniment din afara lui, deoarece unitatea

de măsurare a timpului de un an corespunde unei rotaţii în jurul soarelui,
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ceeace pentru alte locuri şi evenimente nu are valoare. Bineînţeles cătrebuie

avut un etalon de măsură, care în cadrul planetei Terra este anul.

Timpul galactic este divizat în zone cu valori egale, care ţin întreg ansamblul

în echilibru, dar fiecare cu timpul său care îi este specific. În cadrul acestor

zone corpurile se mişcăcu viteze mai ridicate sau mai joase, ceeace le

determinătimpul în raport cu zona în cadrul căreia se deruleazăexistenţa sa,

legatăde cea al galaxiei. Dacănu ar exista legături între valorile diferitelor

zone şi ele faţăde galaxie, n-ar avea timpul nici un sens. Timpul nu este

altceva decât perioada în care se deruleazăun fenomen, acolo unde se

consumăfenomenul, dar am văzut căexistenţa ia naştere acolo unde mişcarea

se transformădin infinităîn ciclicăşi atunci valoarea de timp al unui produs

este perioada în care se deruleazăexistenţa sa cilică. Structura materiei este

condiţionatăde timp, determinându-i forma şi durata, deoparte, dar de cealaltă

parte este o consecinţăa mişcării. Aceasta se poate asimila cu o sferăpe

suprafaţa căreia evenimentele cu diferite valori de mişcare rotesc pe diferite

diametre încrucişându-se din timp în timp, fărăsăse suprapunăsau săse

combine, ajungând din nou la punctele lor de plecare, independent una de

alta. În ceeace privesc undele generatoare de energie, ele au posibilitatea de a

se manifesta independent de materie, nefiind supuse unui timp şi nici spaţiu,

ca materia, ci au o dublăvaloare de timp, una în starea lor liberăîn funcţie de

timpul cât se manifestăca atare şi alta în starea lor asociatăsub formăde

materie, atâta timp cât se aflăîn stare neutralizată. Ele au o mult mai multă

libertate de a se manifesta decât materia, care este o consecinţăa lor.

Recapitulând putem spune :

Undele capabile de a forma materie sunt mişcare şi deci energie, care se

pot manifesta în douăfeluri : una sub formăde deplasare în spaţiu, fără
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limităde timp şi una sub formăasociatăîn materie, sub care aspect

timpul lor este acela al materiei pe care au format-o. Aceasta alternativ.

Procesul de asociere al undelor în zonele galactice este cu mult mai amplu de

cum l-am menţionat în câteva cuvinte. Timpul terestru nu poate fi comparat

cu acela al galaxiei, dacăne gândim căau trebuit miliarde de ani tereştri, ca

planeta Terra săcapete forma cum se aflăîn jurul nostru, stabilizat, cu un

timp aproape regulat. Totuşi mişcarea ei în jurul soarelui are diferenţe

imperceptibile pentru simţurile noastre, din cauza forţelor suplimentare ale

zonei în care se manifestăsistemul solar, care pot duce la perturbaţii radicale,

cum ar fi influenţarea atmosferei care duce la schimbări de climă, deplasările

continentelor se pot accelera sau încetiniri, ceeace poate duce la erupţii

vulcanice catastrofale, cutremure de pământ şi altele cărora oamenii nu le pot

explica cauza. Cu toatăştiinţa şi introducerea erei calculatoarelor, care pot

simula fel de fel de fenomene, bineînţeles dacăacestea sunt bine definite, ştim

totuşi foarte puţin de felul cum lucreazăforţele pământului şi cele ce le

acţioneazăde afară. Numai dupăce vom şti cum funcţioneazăun anumit

fenomen, vom putea săne dăm seama de cauzele altora care apar pe

neaşteptate. Ca dovadăcăde multe ori nu corespund prevederile meteorogice,

nici de la o zi la alta, cu toate căcalculatoarele bine alimentate cu date, arată

cum va fi vremea. În realitate intervin factori pe care nici măcar nu putem să

le bănuim căar putea schimba brusc o decurgere de fenomene a căror drum

pare logic, căva urma aşa cum s-a prevăzut. Teoria haosului care poate da

naştere la efecte diferite ale aceluiaşfenomen este un nonsens. Existenţa

presupune legi foarte precise care nu se pot manifeasta haotic, căci dacăar fi

aşa, am trăi în fiecare zi evenimente ce nu au nici o legăturăunul cu altul. Însă

teoria exploziei iniţiale, acest Big Bang, Urknall, are un sâmbure de adevăr cu
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excepţia cămateria nu se formeazăprin explozie, ci prin implozie şi nu din

particulele care au rămas dintr-un corp care a explodat, ci din undele energie

care prin disocierea unor corpuri cereşti, rămase libere, au format sistemul

nostru solar, care se aflăpe drumul ciclului său de existenţă. Dar, dece soarele

sistemului nostru nu s-a stabilizat, în timp ce planetele care graviteazăîn jurul

ei au ajuns la un stadiu când suprafeţele lor s-au răcit ? La aceastăîntrebare se

poate foarte bine răspunde prin teoria acumulării ca o consecinţăa valorii de

mişcare. Sistemul solar constituie un ansamblu, o unitate cu valori de timp şi

spaţiu proprii faţăde sistemul lui superior, care se deplaseazăprin spaţiul

galactic, antrenat de un impuls iniţial care a format sistemul, formându-se din

nebuloasa iniţialăun nucleu, soarele, din care s-au desprins planetele. Ori, ca

o unitate cu o valoare de mişcare proprie în ansamblul lui, s-au acumulat în

centrul devenit soare energii suplimentare necesare menţinerii pe orbităa

planetelor care s-au desprins de el, energie egală cu suma energiilor

planetelor, care-i dăforţa necesarămenţinerii sistemului în echilibru, forţe de

care planetele nu au nevoie, ceeace le-a permis săse stabilizeze din punct de

vedere al componenţei lor materiale. Dar, sătrecem mai departe, luând în

considerare timpul.

Săconsiderăm douăcorpuri cu aceeaşi valoare de mişcare care se găsesc în

cadrul unei unităţi cu valori egale de timp. Dacăîmprimăm unuia o valoare

mai mare de mişcare, el se va plasa pe planul acestei valori şi ca consecinţăi

se va imprima şi valoarea de timp al noului plan. Dar noul timp este mai mic

decât cel iniţial din cauza valorilor de mişcare diferite. Timpul corpului din

care a plecat are o valoare mai ridicată, adicăa trecut un timp mai lung în

raport cu cel nou al corpului plecat, deoarece valoarea timpului este mai mică

şi dacăprodusul ar reveni la prima valoare se va plasa din nou în vechile

limite de timp, dar va sosi la un timp mai depărtat faţăde cel pe care l-a lăsat
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când a plecat şi se poate deduce căcorpul revenit şi-a împrimat valoarea de

timp mai micăcare este egalăcu diferenţa dintre cele douăvalori, dar numai

faţăde el însuşi, adicăde valoarea de timp în care s-a plasat înainte de a

reveni. Valoarea de spaţiu este direct proporţionalăcu valoarea de timp şi

invers proportionalăcu valoarea de mişcare. Deci timpul iniţial a avut o

valoare mai mare faţăde cea în care s-a aflat dupăce a plecat, ceeace vrea să

spunăcăprodusul care a rămas în valoarea sa, va parcurge un drum mai lung

în cadrul valorii sale proprii, faţăde obiectul cu valoarea mai ridicată,

întegrându-se acestei valori. La revenire produsul va reintra în valoarea de

mişcare iniţialăşi va găsi corpul care nu şi-a schimbat valoarea de mişcare

într-un timp mai scurt, din cauza valorii de spaţiu mai mare. Acestea

considerând denumirea de valoare de spaţiu, drumul parcurs în cadrul

sistemului din care fac parte cele douăcorpuri considerate. Este foarte dificil

de a explica acest fenomen şi mai ales a-l înţelege în justa sa valoare, dar

lucrurile se petrec aşa. În felul acesta s-ar realiza prelungiri de timp de

existenţăa unei asociaţii, dar numai în funcţie de valoarea sa iniţială,

deoarece dacăse transportăîntreaga unitate cu timpul ei într-o valoare mărită,

fărărevenire, acesta se va comporta ca atare preluând noile valori. În materie

de existenţătrebuie raportat totul la un reper, fărăde care diferenţele de valori

nu au sens.

Mergând mai departe, considerând un obiect conştient, organic, o gândire care

îşi dăseama de propria sa existenţă. El va găsi la întoarcere pe semenii săi

mai bătrâni şi dacăne-am transpune în valori din ce în ce mai mari, la un

moment dat vom putea urmări mişcările ciclice ale tuturor corpurilor cereşti şi

chiar comprimarea timpului care cu cât se apropie de valori spre înfinit, cu

atât spaţiul se îndreaptăspre valoarea punctului, iar la valoarea  s-ar

reduce la un punct.
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Aceasta la o mărire a valorii de mişcare. Dar dacăun obiect intrăîntr-o

valoare mai micădecât cea iniţială, la revenire va găsi totul într-un timp

trecut, constatare care ne duce la prima vedere la o situaţie paradoxală.

Aceasta ar însemna, dacăo fiinţăumanăs-ar transpune pe un corp ceresc cu o

valoare de mişcare mai micăca cea a planetei noastre, ar putea la revenire să

trăiascăîntr-un timp când părinţii noştri încănici nu ne-au conceput încăşi

chiar ei de către bunicii noştri. Toate acestea sunt din punct de vedere logic

imposibile. Este totuşi posibil, dacăobiectul rămâne în noua valoare, dar dacă

revine el reintrădin nou în valoarea părăsită, regăsind timpul iniţial ca şi când

nu ar fi plecat, deoarece pentru a reintra în valoare va trebui săaccelereze, dar

el ca persoană, ca o unitate, şi-a împrimat timpul în care a fost, fiind la

întoarcere mai tânăr sau mai bătrân decât foştii săi contemporani, în funcţie de

valoarea de timp. Cei rămaşi şi-au trăit timpul lor, nefiind supuşi altuia cu

valori diferite şi deci au rămas ceeace au fost când compatriotul lor a plecat.

Acest fenomen real este o dovadăcăexistenţa în univers este plasatăpe

planuri fixe pentru fiecare unitate în parte, având valori în funcţie de valoarea

de mişcare a undei energie care l-a produs şi a valorii sistemului din care face

parte. Valorile conţinute ale materiei rămân acelea care au luat parte la

formarea ei. Numai nucleul atomului îşi schimbăvaloarea prin interferarea

toturor valorilor undelor care au luat naştere la formarea lui, deoarece el este

acela care are funcţia de a menţine unitatea stabilă, lafel ca în sistemul solar,

care are ca consecinţăo ridicare sau diminuare a volumului său, ceeace va

avea repercursiuni asupra marii unităţi din care face parte, mărindu-i sau

diminuându-i volumul, tot datorităfenomenului de acumulare de care am

vorbit mai sus. Dar aceste valori sunt valabile numai raportate la un fenomen

reper care la rândul său este raportat la altul şi aşa mai departe. Noi oamenii

trăim într-un timp şi spaţiu specific planetei Terra care se raporteazăla un
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fenomen considerat etalon, cela al sistemului solar, faţăde care putem să

raportăm schimbările care ar putea surveni în existenţa noastră. Totul depinde

din ce punct de vedere este consideratăproblema, dar efectele valorilor de

mişcare asupra vieţii noastre sunt acelea descrise. Poate ni s-ar părea curios,

dar noi suntem obisnuiţi săconsiderăm timpul şi în general fiecare valoare, în

funcţie de mişcările pământului şi al superiorului său soarele. Lungimea vieţii

şi tot ce se întâmplăîn jurul nostru este raportat la rotirea planetei în jurul

soarelui şi cea în jurul axei ei. Este si normal săfie aşa, dar în univers

fenomenele se deruleazăoarecum altfel decât suntem obişnuiţi. Trăim într-un

plan de existenţăfoarte bine delimitat, cu o valoare de mişcare precisăîn

cadrul sistemului nostru solar şi este foarte dificil de a ne transpune în

situaţiile altor planuri de existenţă, cu alte valori şi de a pricepe ce ar putea să

se întâmple dacăne-am schimba valoarea de mişcare, întâlnind diferite forme

de timp şi spaţiu, invers proportionale cu cele de pe pământ. În general, marea

majoritate a oamenilor sunt refractari în a accepta existenţa de fenomene care

nu sunt aşa cum le cunosc şi le trăiesc în jurul lor, ceeace într-o oarecare

măsurăeste de justificat. ªi totuşi mintea omeneascăare capacitatea si

posibilitatea să-şi închipuie diverse situaţii ce ar surveni în cadrul diferitelor

valori. Faţăde planeta noastrăavem vârste raportate la un timp egal cu o

rotaţiei a planetei în jurul soarelui, ceeace numim an, care la rândul său este

împărţit în zile, raportate la o rotaţie a planetei în jurul axei sale şi aşa mai

departe. Deci o vârstăde exemplu de 50 de ani corespunde la 50 de rotaţii în

jurul soarelui şi 50x365 ori rotaţi a planeti în jurul axei sale. Ori aceste valori

sunt specifice numai valorilor de timp şi spaţiu a pământului. Ţn alt sistem ele

îşi vor pierde valabilitatea, doar atunci când le considerăm arbitrar raportate la

valorile noastre, ceeace dealtfel n-ar avea nici un sens.
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Omul a reuşit săse detaşeze de planetă, numai o micime de distaţă, ceeace i-a

conferit totuşi mult mai multe posibilităţi de a pricepe ceeace nu a putut

seziza decât prin simţurile şi gândirea sa. Mintea omenească, aceastăunealtăa

celei de a treia formăa existenţei a inventat matematica cu ajutorul căruia se

pot calcula fenomenele care ne înconjoară, dar prin aceastămetodănu se

poate explica cauza şi sursa existenţei, deoarece nu se poate penetra în acele

locuri unde se manifestăfenomenele care o creiază, în primul rând din cauza

spaţiului şi în al doilea rând datorităacestui timp care ne dominăşi de care nu

ne putem desprinde. Dar suntem dotaţi cu gândire, cu o inteligenţăcare ne dă

posibilitatea săconcludem logic derularea de fenomene care nu intrădirect

sub simţurile noastre, ca o consecinţa a celei de a treia formăde existenţăcare

este asociatăcu materia la stadiul actual. Într-un viitor mai îndepărtat, sau mai

mic, vom avea posibilitatea, datorităevoluţiei materiei săse asocieze a treia

formămai evoluatăşi atunci generaţiile viitoare vor putea pricepe şi face mai

mult ca acuma. Sătrecem acuma la a doua consecinţăa valorii de mişcare,

spaţiul.
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Consideraţii în ceeace priveşte spaţiul

Undele energie cu valori de mişcare mici şi deci cu valoari de timp mari, au

valori de spatiu mari şi cele cu valori de mişcare mari vor avea valori de

spaţiu mici. Deci, spaţiul este direct proporţional cu timpul şi învers

proporţional cu valoarea mişcării. Din acest punct de vedere trebuie menţionat

cănoţiunea de ,, valoare de spaţiu ,, poate avea douăsemnificaţii. În primul

rând spaţiul poate avea sensul de volumul în interiorul căruia se manifestă

materia, adicăîn cazul cercetării existenţei, interiorul unui ciclu închis şi în al

doilea rând poate avea sensul de volumul material al unui corp compact. În

ambele înţelesuri fenomenul valorii de mişcare are acelaşefect. Deci, în

primul înţeles este vorba de o zonăsau regiune în care se manifestăun

fenomen sub forma de deplasare şi în al doilea caz trebuie înţeles volumul

material cu specificul ei, densitatea.

Produsul asociat (corpul ceresc ) are o valoare de mişcare proprie în raport cu

cea a sistemului din care face parte, ceeace îi conditioneazătimpul. Ori spaţiul

fiind direct proporţional cu timpul, produsul va avea o valoare de spaţiu

corespunzătoare timpului, fiind cu atâta mai redus, cu cât timpul se va

micşora şi deci cu cât creşte valoarea de mişcare. Densitatea este direct

proportionalăcu mişcarea, şi volumul invers proportional cu mişcarea, deci,

la o creştere a valorii mişcării va creşte densitatea iar volumul se va diminua.

Procesul nu va putea continua la înfinit, deoarece la un moment dat valoarea

de spaţiu s-ar reduce la zero, ceeace nu este posibil. La depăşirea unei limite

corpul material ceresc se va disocia brusc, în mod explosiv, cu eliminarea de

foarte puternice energii, acelea ale undelor energie care devin din asociate,

libere. Invers, la o diminuare a valorii de mişcare va creşte volumul corpului

ceresc, iar densitatea se va diminua, pâna la o limitădupăcare materia se va
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difuza în mod gradual, se va volatiliza, iar valorile conţinute se vor dispersa,

redevenind din asociate libere, capabile săformeze alte unităţi cereşti. Dar,

valorile de energie eliberate îşi păstreazăvalorile pe care le-au avut înainte să

se neutralizeze în materia componentăa corpului ceresc, independent de

faptul căs-au eliberat lent şi nu exploziv, materia devenind în acest caz,

ceeace se numeşte radioactivă.

Dacăconsiderăm douăobiecte materiale care se găsesc în cadrul aceleiaşi

valori de mişcare şi se împrimăunuia valori mărite, acesta se va plasa în cele

ale planului mai ridicat şi ca consecinţăi se va diminua volumul şi ridica

densitatea. Când va reveni îşi va recăpăta valorile pe care le-a avut înainte să

plece, deoarece nu va putea săse menţinăcu valorile mişcării mărite. Efectul

produs de către valoarea mişcării de a contracta sau lărgi spaţiul este cauza

principalăa formării corpurilor cereşti, ceeace vom explica în capitolul

următor.

Atomii din care este formatăo unitate din cadrul unei galaxii urmeazăacelaş

drum ca unitatea din care fac parte. Valoarea lor de spaţiu ca volum, se

măreşte sau se diminuiazăîn raport cu valoarea de mişcare în care se află

întreaga unitate, ceeace se repercuteazăasupra întregului corp, deoarece între

valoarea conţinutăa materiei şi felul cum se asociazăatomii este un raport

bine definit, specific pentru fiecare valoare de mişcare. Dar, trebuie făcută

observaţia cămişcarea se comportăîn douăfeluri, una sub formăconţinutăîn

materie şi alta sub forma drumului parcurs în spaţiul galactic. Deci, cauza că

unităţile se măresc sau se diminuiazăîn volum, fenomene provocate de

valoarea de mişcare, este un rezultat al comportării atomilor. Cu alte cuvinte,

o unitate odatăformatăcapătăo valoare de mişcare în cadrul spaţiului

galactic în raport cu componenţa atomilor din care este compusă, ceeace
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determinăvolumul şi densitatea ei. Cu cât are o vitezămai mare, cu atât

volumele se contractăpânăla un punct, când masa devine atât de densăîncât

nu mai pot avea loc fenomene de existenţă, iar unitatea îşi terminăexistenţa

ciclicăprin dezagregare explozivă. Fenomenul contractării sau difuzării

materiei în funcţie de valoarea de mişcare are loc şi pe planeta noastră, cum ar

fi de exemplu dilatarea materiei provocatăde căldură, care nu este altceva

decât o undăenergie cu capacitatea de a modifica valoarea conţinutăfărăa se

asocia cu materia. Dar, ea nu este o undăgeneratoare ci una cauzalăcare se

poate manifesta numai atunci când materia are deja o formăa existenţei. Ea

nu poate produce existenţa, o poate numai transforma. Când încetează

produsul va reveni la starea lui anterioară, dar nu ca aspect, ci ca consistenţă.

Dar căldura, ca tot ce există, nu se poate produce prin ea însăşi, ea este un

produs al materiei, putând exista şi agisa numai într-un mediu material,

indiferent sub ce formă, diferenţiindu-se astfel de undele care au capacitatea

de a produce materia. Căldura nu are o valoare de mişcare, ci numai una de

propagare. Acelaşlucru se poate spune si despre fenomenul de magnetism,

care agiseazănumai întrun anumit mediu material şi numai în raport cu

valoarea de mişcare pe care îl are obiectul material, corpul ceresc, în spaţiu. În

afarăde aceste douăfenomene bine cunoscute şi cercetate pot exista şi altele

care încănu au fost sezizate de ştiinţă, cum ar fi bagetele magice cu care se

pot detecta fire de apăsub pământ sau alte fenomene nesezizate.

Am spus mai sus căvaloarea de mişcare influenţeazădurata unei asocieri şi că

timpul este invers proporţional cu ea. Ori, spaţiul este direct proporţional cu

timpul şi invers proporţional cu valoarea de mişcare. Din aceastăconstatare

arhicunoscutăse poate trage concluzia căvaloarea de timp a unei asocieri, sau

altfel zis durata de existenţăa unui corp ceresc, este invers proporţionalăcu

volumul şi direct proporţionalăcu densitatea. Rezultăde aici căexistăo
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valoare de mişcare cea mai favorabilăpentru fiecare unitate, pentru a o

menţine stabilă, ceeace este valabil atâta pentru corpul ceresc cât şi pentru

atomii care o compun, deoarece o unitate dintr-o galaxie formeazăun tot, cu

tot ce se aflăpe el, atomii care formeazăcărămizile universului, atât cel mic

căt şi cel mare înfinit. ªi aici trebuie menţionat căfiecare zonădin cadrul unei

galaxii şi ea însăşi urmeazăprincipiul valorilor egale. Energiile tuturor

materiilor existente este mereu şi întotdeauna egalăcu energia liberăcare nu

este integratăîn materie, cauza echilibrului universal.

Dar, nu toate elementele unei unităţi se găsesc în limitele valorilor ce le sunt

cel mai favorabil. Materia se formeazăîn locuri aparent instabile unde undele

au tendinţa de a le împrima valoarea lor. Elementele primare, atomii, se nasc

în locuri cu valori de mişcare precise, specifice pentru fiecare plan în parte,

ceeace le conferăstabilitatea, dar numai atâta timp cât se vor afla în cadrul

acestor valori, devenind instabile dacăse vor ivi alte valori de mişcare care nu

le sunt specifice. Din acestea se poate deduce căvaloarea cea mai favorabilă

al unui corp ceresc este aceea care se menţine la media valorilor elementelor

celor care au luat naştere la formarea sa. Planeta noastrăcare este formată50

% din oxigen şi 25 % silicium, se găseşte în deplasarea sa în jurul soarelui şi

cu acesta în spaţiul galactic, în planurile de existenţăa acestor elemente. Cu

cât este un element mai sus pe scara elementelor, cu atâta se diminuiază

stabilitatea. Acele care sunt instabile, sunt deasupra sau sub limitele valorilor

care au luat parte la formarea lor, fiind deci supuse dezagregării, ceeace se

numeşte că sunt radioactive. Cu cât creşte instabilitatea unui element

radioactiv, cu atât emite mai mari cantităţi de unde de energie care, devenind

libere îşi reiau caracteristicile avute, asociindu-se cu materia din jur, mărindu-

i valorile iniţiale, fărăînsăa o trece de pe un plan pe altul, ceeace la celulele

vii poate fi destructiv, căci materia din care este compus corpul omenesc se
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găseşte în limitele mişcării formării ei iniţiale, având cel mai înalt grad de

stabilitate, raportate la valorile planetei noastre. Materia capabilăde a se

asocia cu cea de a treia formăa existenţei nu o va mai putea face şi cea care

existădeja se va deforma, producându-se alte forme de viaţăcare nu vor fi

capabile săsupravieţuiască, sau se vor crea fiinţe abnorme. Deci atenţie, nu vă

jucaţi cu aceste unde energie pe care puteţi săle produceţi artificial, căci nu

ştiţi ce sunt şi de unde vin. Chiar dacăle separaţi în fel de fel de recipiente aşa

zise sigure, ele sunt totuşi active şi nocive, fiindcăpătrund în materie, chiar

dacănu pot fi detectate. Deci nu văjucaţi de-a creatorii, căci veţi distruge ce a

construit natura în miliarde de ani şi întreaga omenire.

Undele energie care au capacitatea de a forma materia, au la rândul lor valori

care le condiţioneazăun timp în starea lor liberăşi un spaţiu sub forma de

drumul parcurs, existenţa lor fiind unidimesională, pe lângămaterie care este

tridimesională. Deci, în starea lor liberăundele energie sunt lipsite de spaţiu şi

de timp, manifestându-se sub formăde deplasare în cadrul galaxiei şi chiar în

afara ei, nu în linie dreaptăci urmeazăun traseu foarte uşor curbat, din cauza

multiplelor influenţe puternice care se manifestăîn tot universul. Curbura însă

este înfinită, căci altfel am admite căla un moment dat se vor uni formând un

ciclu de existenţă, ceeace nu este posibil. Ce le este specific este lungimea de

undă, care le determinăvaloarea de mişcare şi care joacăun rol

predominant în stabilitatea atomilor. Asociate îşi menţin această

caracteristică. Libere îşi recapătă valoarea de mişcare în spaţiu. Ele

interfereazănumai în timpul formării materiei şi în timpul cât materia se

menţine în starea de existenţă, sub formăde nucleu, care conţine toate

energiile orbitelor formei apărute, cauza stabilităţii atomului. Recapitulând,

ajungem la următoarele constatări :
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1. Planurile de existenţăsub formăde materie sunt în permanentămişcare,

se asociazăşi se disociazăcontinual, creind cauza pulsaţiei universale.

2. Asociaţiile undelor se produc ca o consecinţăa valorii de mişcare, care

are tendinţa de a acumula spaţiul, formând materia, corpurile cereşti şi

totul ce existăîn cadrul marii unităţi, galaxia, care urmeazăcalea

fenomenului iniţial, determinând legi de existenţă, un volum, o densitate

şi o perioadăde existenţă, timpul.

Acestea stabilite, să încercăm să explicăm mecanismul de formare al

universului şi al corpurilor din cadrul lui, ţinând cont de cele spuse mai sus.

Atâta timp cât o teorie confirmăcunoştiinţele acumulate de către gândirea

umanăşi explicăfărăa răsturna realitatea, ceeace cifrele nu pot face, nu poate

fi falşă. Teoria ciclurilor şi al planurilor de existenţăconfirmătot ce se

cunoaşte şi mai ales ce nu poate fi explicat prin calcule matematice.

Matematica este o ştiinţăexactă, care ne poate duce la rezultate precise, ce nu

pot fi contestate, dar ea nu are posibilitatea săexplice logica desfăşurării unor

fenomene, mai ales când cele cunoscute se manifestăcâteodatăaltfel decât

suntem obisnuiţi săle cunoaştem şi înţelege. Este bine ca teoria de faţăsăfie

recunoscutăca una complementarăa ceeace se cunoaşte şi mai ales a ceeace

nu se poate explica. ªi fiindcănoi ca fiinţe conştiente, care avem posibilitatea

de a deduce şi conclude, plecând de la fapte, putem săne imaginăm logic cum

ar putea săderuleze un fenomen în alte condiţii decât cele de pe pământul

nostru. Ne considerăm doar homo sapiens. Un computer nu poate să

întreprindăcercetări din proprie iniţiativă, săfacăîncercări cu date imaginare.

Previziunile lui sunt bazate pe calcule matematice precise în legăturăcu o

problemă, dar dacăintervine ceva ce nu mai corespunde calculelor ce nu i s-
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a împrimat, el nu va putea face aceastăschimbare din propria lui iniţiativă.

Aceasta va putea face numai o minte omeneascăcare gândeşte şi poate

imagina. Deci săgândim mai mult, decât sălăsăm aceasta pe seama unor

maşini, care nu pot face mai mult decât ceeace li s-a spus. Dar sănu le

îndepărtăm, săle lăsăm sălucreze pentru noi, pentru a grăbi săajungem la

rezulate, pentru care o minte omeneascăva necesita un timp mult mai

îndelungat, ori el le va putea săle facăîn secunde. El nu este dotat cu această

a treia formăa existenţei, ci lucreazădupătipicul care i s-a dat şi numai în

direcţia pentru care a fost programat. Aşa zisele maşini robot pot întreprinde

lucrări foarte complexe, dar numai în domeniul pentru care au fost

programaţi, pe când gândirea umanăeste complexă, poate decide chiar atunci

când o acţiunea pare ca irealăşi de nerealizat, nu numai într-o problemăci

într-un complex întreg de probleme în acelaştimp, care nu au nici o legătură

structuralăîntre ele. Poate un computer săgândeascăparalel ? ceeace omul

poate.

Sătrecem mai departe săne imaginăm cum apare existenţa materialăîn

marele spaţiu universal, unde mişcarea generatoare de materie se aflăîn

cadrul unor valori aproape nule, dar nu nule.
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Formarea universului, galaxia

Existenţa absolutăeste universul însuşi, cu toate gamele de valori care se

înlăţuiesc peste tot, cu legi precise. Nimica nu se petrece în mod haotic, chiar

dacăla prima vedere s-ar avea aceastăimpresie. Motorul a tot ceeace există

este mişcarea generatoare, cu valoarea ei, un atribut al undelor energie.

Universul în ansamblul lui este fărămargini, el se poate oricât contracta sau

difuza, fărăa-şi schimba forma şi componenţa, deoarece nu este condiţionat

de o valoare a mişcării, neavând spaţiu şi timp, fiind înfinit. Aceasta este

pentru noi ca fiinţe gânditoare cu capacitatea de a înţelege anturajul, care

trăim într-un timp şi spaţiu limitat, greu de înţeles. Dar universul în ansamblul

lui este înfinit, căci altfel ar apare întrebarea : ce se găseşte peste ceeace
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credem căeste marginea lui ? şi aşa mai departe, ca în ultimăinstanţăsă

ajungem tot la noţiunea de înfinit, care nu poate avea nici graniţe, nici un

început şi nici un sfârşit. Iar dacăam accepta cădincolo de marginile

universului întreg, nu se găseşte nimica, atunci putem din nou săne putem

pune întrebarea : ce înseamn nimica ? ori dacăîn nimica se găseşte ceva,

atunci acest ceva este tot nimica şi în ultima instanţăputem spune căşi noi

suntem nimica. Acest fel de a gândi nu este nici logic şi nici real, numai că,

fiind legaţi de timp şi spaţiu, nu putem săne imaginăm infinitul, dar putem

înţelege căel este ceva real şi asta este foarte mult. Deci universul în

ansamblul lui este înfinit, dar numai acesta, căci galaxiile şi unităţile din

cadrul lui sunt limitate, căci altfel n-ar exista. Înfinitul nu poate cuprinde alt

înfinit. Dacăam accepta asta ar însemna săajungem iar săne punem

întrebările anterioare şi aşa mai departe, la înfinit. Dar cu toate căuniversul

absolut este înfinit, totuşi el există, este ceva real, ce noi nu putem explica în

cuvinte. Cu cât încercăm săpenetrăm în a-l înţelege, revenim mereu la

început, tocmai fiindcăinfinitul nu poate fi definit, cu toate căexistă. Dar nu

înfinitul dorim să-l definim, ceeace nu este posibil, ci dorim săîncercăm să

penetrăm în domeniul unor fenomene care depăşesc capacitatea noastrăde a

le urmări la faţa locului, tocmai din cauzăcăsuntem limitaţi în timp şi spaţiu,

fenomene care nu pot fi altfel cercetate decât printr-o gândire logică, de care

suntem dotaţi de natură, cu un grad destul de mare, în funcţie de gradul de

evoluţie a materiei care a permis gradual asocierea celei de a treia formăa

existenţei. Odatăvom avea capacităţi mai mari, dar deocamdatăle avem pe

acestea care ne permit săpătrundem în interiorul lucrurilor, nu fizic ci printr-o

gândire logică. Deci,

În univers sunt, în afara locurilor unde s-au format corpuri cereşti, zone cu

valori de mişcare foarte mici, unde se aflăexistenţa într-o stare latentă, într-un



89

echilibru instabil, cu o densitate foarte mică. Aceastăformăprimarăa

existenţei nu are volum în ansamblul ei, dar timp şi spaţiu definit, dar o

valoare a mişcării aproape de zero, dar nu zero. În cadrul acestei vaste

întinderi se mişcăcorpurile materiale sau cele în formare, urmând legi precise.

Acesta este spaţiul cosmic, în care se deruleazătoate fenomenele unei unităţi

mari de existenţă, galaxia şi unităţile din cadrul ei. Dar aceastăîntindere se

găseşte şi în afara galaxiei, unde valorile sunt şi mai mici, dar nu zero, căci

existenţa porneşte de undeva, ori dacăar porni de la zero, am admite cădin

nimica porneşte ceva, ceeace nu este posibil. ªi, pentrucăeste vorba de zona

galaxiei noastre, o vom lua ca referinţă. Deasemenea trebuie menţionat că

vom numi undele asociate ca particule electroni, cu toate căîn realitate sunt

unde energie. Aceasta pentru a pricepe mai bine formarea corpurilor materiale

în cadrul universului.

În aceste zone galactice agiseazăunde de energie cu valori de mişcare foarte

mici, aproape zero care menţin starea existentăsub aceastăformă. La apariţia

unei valori de mişcare mai ridicatăele au tendinţa de a se neutraliza, căpătând

o mişcare de rotaţie aproape zero, ceeace le deteriminăun volum mare, fiind

antrenate şi într-o mişcare sub formăde deplasare, un impuls iniţial. Putem

compara aceasta cu un râu a cărui apăcurge repede la vale, în cursul căruia se

formeazăturbioane cu ochiuri, care atrag apa din jur, sugând-o în jos, ceeace

însănu are drept efect o diminuare a cantităţii apei curgătoare şi nici nu-i

schimbăcursul. Am văzut mai sus căvaloarea de mişcare are tendinţa de a

diminua spaţiul, de a-l comprima. Valoarea de mişcare a undelor are deci

tendinţa de a condensa sau acumula anturajul. Fenomenul de acumulare este

deci o consecinţăa valorii de mişcare. Odatăacumulat produsul conservă

mişcarea care devine din liberă, închisăşi ciclicădin cauza neutralizării

mişcării înfinite a undelor care au provocat acest fenomen. Cele douăforme
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ale mişcării se vor echilibra, ceeace are ca rezultat formarea unei unităţi

existente, care ia proporţii din ce în ce mai mari, cu cât avanseazăprocesul.

Undele energie capabile de a provoca asocieri se găsesc peste tot în acest

spaţiu galactic, ca rezultat al unor dezagregări de proporţii mari în zone unde

materia şi-a terminat ciclul de existenţă, undele din componenţa sa redevenind

din închise, libere. Ele se propagăîn zone unde prin activitatea lor începe o

nouăexistenţăîn raport cu valorile lor. Datorităfaptului căacest spaţiu

aparent stabil cu valori mici intrăîn mişcare, se va forma la început un spaţiu

indefinit sub formăde nebuloasă, care va lua progresiv o formăcurbatădin

cauza mişcării ciclice a undelor care au început sădevinădin libere, închise.

Datorităvalorilor de mişcare ale celor devenite închise şi ale celor rămase

încălibere, manifestându-se în acelaştimp, nebuloasa preia o mişcare de

rotaţie, ca consecinţăundelor închise şi o mişcare în spaţiu, ca consecinţăa

undelor rămase încălibere, ca un impuls iniţial, dar nu sub formăde împins,

ci forma nebuloasăpreia mişcarea de deplasare a undelor. Unda iniţială,

creatoarea existenţei apărute, împrimăunităţii apărute cele douăforme ale

mişcării, de rotaţie si sub formăde deplasare. Deoarece apar şi alte valori, din

cauza numeroaselor asocieri şi disocieri, iau naştere materii care nu se pot

menţine stabile, disociindu-se, ca săaparăaltele, un lanţcare la prima vedere

pare haotic, dar nu este. Dar aceastădescriere lapidarăîncănu ne spune cum

se închid aceste valori formând materia.

Materiile apărute ca o consecinţăa fenomenului inţial nu au în stadiul de

început durate mari, ele se disociazăşi asociazăîn perioade destul de scurte,

redevenind unde energie sau materie, aproape în acelaştimp, ceeace cu timpul

se produce din ce în ce mai rar în raport cu perioadele în care forma apărută

devine din ce în ce mai stabilizată. Fenomenul de acumulare este factorul

principal în apariţia existenţei materiale în univers. El are tendinţa de a
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strânge spaţiul în care agisează, formând un centru de forţe capabile să

menţinăunitatea în forma sa. Pornind de la atom pânăla unităţi independente,

galaxii şi metagalaxii totul depinde de aceastămişcare generatăde undele

capabile de a o face, valori care se concretizeazăîn valoarea lor de undă

Materia şi corpul din care face parte, au aceeaşi soartăîn ceeace priveşte

drumul parcurs în timpul existenţei lor ciclice. Începutul fiind o nebuloasăîn

interiorul căreia se produc energii înalte, care cu timpul ia formăde spirală,

atunci când se concretizeazămişcarea de deplasare care strânge în jur materia

formată, datorita fenomenului de acumulare. Acuma se formeazăun centru de

forţe mai puternic care menţine produsul în jur, o mişcare de rotaţie care este

o consecinţăa activităţilor atomilor care conţin valorile undelor care le-au

format şi o mişcare de deplasare în spaţiul galactic ca o consecinţăa undelor

rămase libere, acţionând ca un impuls iniţial care dureazăatâta timp cât există

unitatea, adicăpâna la închiderea ciclului. Materia are aceaşi organizare

structuralăca acea a unităţii din care face parte, cu un centru de energie care

este nucleul, în jurul căreia orbiteazăaşa zişii electroni care de fapt sunt unde

energie. Corpul ceresc are si el un nucleu în jurul căruia graviteazămateria.

Pe planeta nostrămagma care este atrasăde centrul pământului unde materia

este încăîn stare de a se diferenţia. Sistemul solar are ca centru de energie

soarele şi aşa mai departe, toate aceste energii find cauzate de valoarea

fenomenului de acumulare ca o consecinţăa valoriii de mişcare.

Bineînţeles căaceastăexpunere este foarte lapidară, deoarece în tot timpul

formării corpului se dezvoltăalte forţe, care pot produce alte corpuri, care

desprinse de cel central săgraviteze în jurul lui. Aici nu poate fi vorba de o

desprindere de centrul de energie prin fenomenul de centrifugă. Ci în diferite

zone ale nebuloasei şi mai târziu al spiralei se produc valori mai mari care se

desprind de forma existentă, rămânând totuşi pe orbita energiei centrului de
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unde s-a desprins, căpătând un centru de forţăpropriu. În felul acesta s-a

format şi sistemul nostru solar, unde soarele este forţa centralăcare are o

energie egalăcu suma valorilor planetelor care graviteazăîn jurul lui, energie

ca o consecinţăa valorii ei de mişcare în spaţiu, puterea lui gravitaţională.

Astrul central este compus din materie în formare, încănestabilizată, din

cauza energiei suplimentare pe care o posedă. Planetele care graviteazăîn

jurul lui s-au format datorităunor activităţi superioare celei de care dispune,

detaşându-se de el într-un timp când întregul sistem se afla încăsub formăde

nebuloasă, ceeace s-a accentuat treptat pânăcând unităţile anexe au devenit

independente ca materie, dar în orbita lui gravitaţională. A pretinde că

sistemul solar este un produs al unei explozii, cosmice ´´Urknall´´ este o

inepţie fărăconţinut, o presupunere provenitădin tendinţa oamenilor de a

explica ceeace nu pot încăsăpriceapă. Pânăva apare altăpresupunere va

rămâne aceastăteorie în picioare. Dar să-i lăsăm săcreadăasta, odatăvor

accepta cele expuse aici, cari ar putea şi acestea săfie în mare contrazise de

alte cunoştiinţe, dar nu în esenţă. Nimic nu ia naştere în univers printr-o

loviturăde moment, ori o explozie este un asemenea fenomen. Toate

evenimentele au manierele lor de a se manifesta, cu valori bine definite,

deoarece existenţa, pentru a putea să-şi urmeze calea cilică, are nevoie de

mişcare, care determinătimpul şi spaţiul. Dealtfel materia sistemului nostru

solar şi el în ansamblul lui, este o consecinţăde o altăexistenţăcare şi-a

încheiat ciclul, dezagregându-se, în mod brusc sau lent. Ori nu soarele şi

planetele sunt o consecinţăa acestei dezagregări bruşte, ci dispariţia vechii

existenţe, care prin valorile eliberate a contribuit la apariţia sistemului nostru

solar. Cu alte cuvinte, nu explozia a creat sistemul solar ci rezultatul unei

desagregări unei alte existenţe care şi-a încheiat ciclul de a fi, undeva, cândva,

într-un timp şi spaţiu din marele univers. Existenţa absolutănu are început şi
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nici sfărşit, ea este eternă, este suflul universului, ca un val care nu porneşte

de nicăieri şi nu ajunge nicăieri. Numai cea materialăare un început şi un

sfârşit, deoarece numai ea dispune de timp şi spaţiu.

Pe lângăcorpurile care circulăîn cadrul sistemelor de existenţă, sunt şi

meteoriţii, care urmeazăacelaşdrum pe care l-a avut corpul din care purced,

putând fi atraşi de corpurile pe lânga care trec, datorităgravitaţiei lor, care

este un efect al fenomenului de acumulare. Datorităactivităţilor de mari

proporţii dintr-o unitate cosmică, sunt catapultaţi bucăţi mari de materie în

spaţiul cosmic care urmeazăcalea corpului din care au purces, sau chiar au

valori de mişcare mai mari decât acesta.

Atracţia universalăeste o consecinţăa tedinţei valorii de mişcare de a

acumula, de a strânge în jurul unei forţe centrale tot ce se găseşte în sfera ei

de activitate, dar şi ea este condiţionatăde alte forţe şi aşa mai departe, până

la nivelul galaxiei, marea unitate de existenţă, care la rândul ei este supusă

forţelor metagalactice. Cu cât mergem mai sus cu atât tindem spre înfinit,

creaţiaşi putem spune fărăocol, chiar Creatorul. Dar înfinitul nu poate fi atins

oricât de sus mergem, căci el este în ultima instanţăinexistent în ceeace

priveşte existenţa absolută. ªtiinţa nu vrea săaccepte existenţa unei forţe

creatoare care nu este materială, care nu are nici mişcare şi nici timp. Dar,

aceastăforţăexistă, ea rezidăchiar în fiecare din noi ca fiinţe conştiente de

propria lor existenţă, cu multiple posibilităţi de a înţelege, de a deduce şi

descoperi fenomene care sunt altfel decât cele din jurul lui, acel homo

sapiens. A accepta asta nu înseamnăcăintrăm în domeniul metafizicei,

ocultismului sau metapsihicei, care sunt denumiri care au fost date de către

oameni pentru a cataloga fenomene ce nu pot fi pricepute, azi, dar poate

mâine săiasădin aceastăcategorisire, atunci când o minte luminatăva

înţelege, ce multe generaţii nu au fost în stare, şi exemple sunt multe, săne
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gândim numai la acel uriaşgeniu care a fost Einstein, a cărui minte a priceput,

ceeace nu au priceput miliarde altele. Sau la Leonardo da Vinci, care în timpul

său a fost cu gândirea şi priceperea cu multe secole peste cel în care a trăit.

Aceste genii uriaşe sunt create de însăşi cea de a treia formăa existenţei

pentru a permite drumul asocierii cu o materie care a ajuns într-un stadiu apt

de a se asocia cu ea. Creaţie spontanee, precum generaţii spontanee nu pot

exista, din nimica nu poate apărea ceva. Ca săaparăceva trebuie săexiste un

început şi dacăacel ceva a apărut, trebuie implicit săaibe şi un sfârşit, căci tot

ce existămaterial este supus unui timp şi spaţiu în funcţie de valoarea de

mişcarea în care se află. Dealtfel viaţa aşa cum se desfăşoarăpe planeta

noastră, acest punct al universului, s-a dezvoltat datorităunor valori de

mişcare care i-au fost favorabile, strâns legate de evoluţia materiei care are

capacitatea săse asocieze cu a treia formăa existenţei, la valorile timpului

respectiv şi va dura atâta timp cât va exista planeta noastră. Dar, aceastăviaţă

urmeazăşi ea regulile ei precise, care sunt în fiecare din noi împrimate.

Perpetuarea vieţii este un atribut al acestei existenţe vii şi ca săpoată

funcţiona este necesarăo detaşare a existenţei materiale faţăde cea spirituală,

căci dacăam şti cu mare certitudine, ceeace uni oameni o pot, cănu viaţa cea

de toate zilele este unica pe care o avem, atunci perpetuarea nu ar mai avea

sens şi cauză. Frica de moarte este un factor al perpetuării omenirii, care face

parte şi din instinctul animalelor şi a tot ce este combinat cu a treia formăa

existenţei, fiind necesară, căci altfel viaţa nu ar avea sens, fiecare dorind săse

reîntoarcăde unde purcede, dacăviaţa nu-i place. Nimeni nu poate să-şi

aleagăviaţa pe care o vrea, ea ne este datăcu un anumit scop şi acest scop

este perpetuarea şi conservarea vieţii, dar numai atâta timp cât existăunitatea

materialăunde se manifestă, acolo unde îi sunt create condiţiile necesare de a

fi. ªi din nou putem spune, nu cerceta aceste legi căeşti nebun de le-înţelegi,
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aceste imense cuvinte al unui geniu al omenirii care a fost Eminescu al nostru.

Viaţa va dispărea odatăcu dispariţia planetei noastre, ca săaparăîn altăparte

cu alte materii şi alte valori. A filosofa nu înseamnăneaparat săne cercetăm

pe noi înşineşi anturajul nostru, ci trebuie săprivim mai sus, pornind de acolo

unde viaţa noastrăare sursele ei şi atunci vom înţelege, dece şi cum. Dar să

trecem la expunerea noastrădespre existenţa absolută.

Atracţia universalăse produce în acelaştimp cu închiderea spiralei, care este

rezultatul tuturor formelor de existenţăconţinute de unitatea apărută, galaxie

sau sistem. La început ea are o atracţie din zona centralăunicăcare se va

diviza la apariţia unui alt corp care se desprinde, formându-şi propria sa

atracţie, legatăde cea centralădin care s-a detaşat. Cu cât se multiplică

corpurile, cu atât creşte forţa centralădatoritămişcării mărite de deplasare al

întregului sistem. Fiecare corp din cadrul lui va căpăta la rândul său mişcarea

sa cu valori supuse forţei centrale şi o gravitaţie care este o consecinţăa

fenomenului de acumulare şi în acelaştimp o altăunitate care săgraviteze în

jurul lui pe care îi numim sateliţi, luni. Gravitaţia centrului este egalăcu suma

gravităţilor tuturor corpurilor care graviteazăîn jurul lui. Dar, aceste forţe

sunt în ultima instanţăprodusul activităţii materiei, prin structura sa. Aceste

valori diferite de mişcare, cele conţinute de materie, cele de deplasare a

corpurilor, precum şi cele de rotaţie se concretizeazăprin aceea căse

neutraliuzează, ţinând un sistem si chiar galaxia în stare stabilă. Dar trebuie

menţionat căcorpurile cereşti nu se pot tampona între ele, aşa cum cunoaştem

fenomenul pe planeta noastră, deoarece tocmai din cauza atracţiei universale

şi a fenomenului de acumulare, are fiecare în sfera sa de activitate o valoare

de mişcare foarte bine stabilită. În caz de disociere bruscă, ce putem asimila

cu o explozie, rămân diverse bucăţi de materie pe drumul său, fiind atrase de

alte corpuri când intrăîn zona puterii lor de gravitaţie. Meteoriţii sunt formaţi
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din materia unor corpuri care sunt lovite de comete, sau de actvităţile

puternice vulcanice de pe acestea. Dar niciodatănu se vor ciocni douăcorpuri

stabilizate, douăplanete sau douăsisteme solare, ceeace ar fi în contra legilor

universale, a atracţiei universale, cometa fiind un corp format dintr-o mare

cantitate de energie, un regulator al universului, care urmeazăalte legi.

Marea unitate, galaxia, este lipsităde un punct central de forţe, deoarece

aceasta ar avea ca consecinţăun punct fix în raport cu ea însăşi, în care

mişcarea şi ca consecinţătimpul şi spaţiul nu ar avea valori. Ea are o zonă

centralăcu valori ridicate nematerializate, aşa zisa zonăneagră, care este

egalăcu suma valorilor tuturor corpurilor din cadrul ei. Echilibrul galaxiei în

întregul ei este dependent de atracţia universalăa sistemelor metagalctice,

partajatăşi ea în zone cu valori egale, cu o zonăde forţe mai ridicată.

Mecanismul formării zonelor şi a sistemelor din cadrul unei galaxii este

identic cu formarea ei proprie, cu diferenţa căaici iau naştere forţe centrale, o

stea de mare anvergurăsau un sistem mai puternic. Acestea au şi ele o

mişcare ciclicăfaţăde galaxie, o valoare de timp şi de spaţiu. Corpurile care

se plaseazăpe orbita unuia central, au un volum mai mic ca acesta. Corpul

central al unui sistem este în mişcarea sa, dependent de zona din care face

parte. Corpurile independente care sunt ele înşile sisteme au o valoare a

mişcării mai mare ca a unui sistem în ansamblul lui, deoarece în jurul lor nu

graviteazăalte corpuri. ªi ele fac parte dintr-o zonăcu valori egale, sunt

deaceea mai dense din cauza valorii de mişcare sub formăde deplasare, care

este cu mult mai mare decât a unui sistem, ceeace le provoacăo duratăde

existenţăciclicămai scurtă, volumul lor scade, iar densitatea creşte pânăla un

punct când materia devine atât de densă, comprimată, căenergiile conţinute

nu se mai pot menţine stabile, ceeace are ca efect disocierea bruscă, dând

naştere la ceeace se numeşte o novă, şi o nouăexistenţa ia naştere cu valorile
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ei, care îşi va urma cursul, şi aşa mai departe, ciclic, ca tot ce se petrece în

marele spaţiu al universului.

În cadrul unei galaxii se formeazăîn permanenţănoi copuri materiale, stele,

sori cu planetele lor şi altele, din energiile celor ajunse la sfârşitul cilului lor

de existenţăcare prin desagregare eliminăenergiile pe care le-au avut. ªi,

deoarece la disociere se produce un desechilibru de valori într-o anumită

zonă, undele devenite libere absorb cele excedente, formând alte unităţi care

vor urma un ciclu de existenţăîn raport cu noile valori apărute. Dar, în

univers se deruleazăsi alte fenomene care aparent se manifestăcontrar legilor

absolute care îl dirijează. Ele sunt un produs al unei asocieri de unde energie

cu valori foarte înalte, cu o cantitate de materie deasemenea asociatăde valori

foarte înalte, ceeace le dăo independeţăpânăla nivelul galaxiei, dar în

general ele sunt active în cadrul unei zone. Cauza apariţiei cometelor, de care

am mai vorbit mai sus, se datoreşte unui desechilibru apărut într-un sistem,

sau în cadrul galaxiei însăşi. Valori rămase libere, sau cele care au apărut

brusc într-o anumităzonăse acumuleazăîntr-un produs material instabil cu

valori conţinute şi de mişcare mari. Se poate deci presupune căele sunt

regulatoarele echilibrului universal şi se formeazăacolo unde apare o

schimbare, un surplus de energie. Datorităvalorii ei foarte mari de mişcare,

cometa nu descrie în calea ei o mişcare circulară, ci una eliptică, ceeace

dovedeşte căare în componenţa ei o cantitate micăde materie dar cu foarte

mari energii. Aceastădeviaţie de la legile universale se datoreşte faptului că

ele (cometele) au valori cu mult superioare acelor ale corpurilor printre care

se mişcă. Mişcarea lor se aseamănăcu undele care în deplasarea lor urmează

un drum eliptic cu o curburăfoarte mică. Aceste afirmaţii sunt poate cam

hasardate, dar, este ştiinţa în situaţia de a explica ce sunt, cum se nasc şi cum

agiseazăcometele ?. Dacăo poate, atunci teoria etalatămai sus este falşă, dar
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în stadiul actual al cunoştiinţelor nu o poate. Unii sunt de părere căcometele

sunt formate din ghiaţă, alţii din praf cosmic, ceeace este un nonsens. Quod

erat demonstrandum. ªi mai mult, oare se poate explica cum s-a închis enorma

energie existentăîn materie, dece o parte din ea este radioactivă, instabilă,

dece o mare parte a materiei de pe planeta noastrăeste stabilă, dece oxigenul

şi siliciul, sunt elementele cele mai numeroase pe planeta noastră, dece siliciul

are calitatea de a memora date cu ajutorul fenomenului de magnetism, tehnica

computerelor ? Dacăse pot explica toate acestea, atunci se poate spune că

ştiinţa este mai avansatăca niciodată. Dar, ea nu este şi atunci nu este mai

bine săne punem în funcţie gândirea, de a conclude, a cerceta şi a descoperi

lucruri care nu cad sub directa noastrăpercepere ? Nimănui nu i-a reuşit până

acuma săia un eşantion dintr-o cometă. Dar sămergem mai departe pentru a

încerca săexplicăm cum se manifestăexistenţa acolo unde omul nu are acces,

unde nu-i permite timpul şi spaţiul în care trăieşte.

Pentru a explica cele ce ne-am propus, adicăexistenţa, este necesar de multe

ori săne repetăm, asta ca problema săfie mereu sub atenţia noastră. După

cum am constatat, nimica nu se petrece în univers haotic, fiindcăaceastă

noţiune nu poate fi aplicatăcând este vorba de existenţa absolută. Toate

fenomenele se manifestăgraţie unor legi precise, care au luat parte în acelaş

timp la formarea universului, deci într-un timp înfinit care nu are nici început

si nici sfârsit, adicăniciodată, dar ele existătotuşi. Este paradoxal, dar

adevărat. Mişcarea este înfinită, ea existăpeste tot şi poate avea valori de la

aproape zero pânăla aproape înfinit, dar nu zero şi nici înfinit. Ea este aceea

care face ca maşina universalăsăfuncţioneze, fărăea nu merge nimica.

Ciclicitatea fenomenelor are drept cauzăfixitatea planurilor de existenţă, fără

de care nu ar putea exista, dar numai în cadrul existenţei ciclice, dupăcare

reintrăvalorile în starea de a forma alte existenţe, cu alte valori şi alte cicluri.
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Materia poate lua forme înfinite, supuse la multe influenţe în timpul drumului

ei, care poate la un moment dat sămodifice derularea unui fenomen,

transpunând-o în valorile altui plan, dar ea nu se poate manifesta decât în

limitele planului din care face la un moment dat parte. Dacăpe parcursul ei i

se schimbăvaloarea de mişcare sub formăde deplasare ea va trece pe alt plan,

ceeace ar avea ca rezultat, căva căpăta caracteristicele celui nou, având în

acelaştimp şi specificul acesteia, sau se va disocia, încet la valoare micăsi

brusc la valoare mare. Dealtfel materia din care este compusăplaneta noastră

nu va putea exista într-un sistem sau zonăcu valori mult mai ridicate ca ale

noastre, sau mai mici, iar materia din alte planete nu va avea la noi

posibilitatea de a se menţine stabilă. pânăşi noi înşine ca fiinţe gânditoare,

fiind făcuţi din materie, nu vom putea exista în alte sisteme cu timpi şi spaţii

diferite de cele din sistemul nostru solar. Dar este de presupus căexistămulte

alte planete unde cea de a treia formăa existenţei a putut săse asocieze cu

materia, poate pânăla un nivel mult superior nouă, cu fiinţe care nu ar putea

exista la noi, ele fiind produsul unor valori complet diferite. Este posibil ca

numai planeta Terra săofere celei de a treia forme a existenţei această

posibilitate ?. Cine susţine aceasta ne considerăca buricul universului, ori noi

aici nu suntem decât o părticica de praf faţăde galaxia noastrăşi faţăde

universul întreg nici atâta, cu toate căexistăm, trăim şi suntem o realitate de

necontestat.

Fixitatea planurilor de existenţă, în limbajul ştiinţei elementele materiei, este

o condiţie esenţialăpentru a putea sa se menţinăstabile pe corpul din care fac

parte, care le conferăun timp şi un spaţiu. Dispariţia unui corp sau sistem, nu

înseamnăcăs-a produs un fenomen haotic, ci este un fapt natural a unei

existenţe care şi-a parcurs drumul şi a ajuns la sfârşit. Fenomenul de existenţă

în înţelesul său absolut nu poate fi tratat parţial, deoarece s-ar ajunge la
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rezultate care nu vor corespunde realităţii. Este cazul planetei noastre, unde

materia este cercetatăîn starea în care se găseşte aici, fărăa se pune întrebarea

de unde a venit şi mai ales care este componenţa ei. La prima vedere aceasta

este just, deoarece a imita condiţiile existente în spaţiul galactic este aproape

imposibil, din cauza enormelor energii necesare. Pentru a înprima

particulelor, care de fapt sunt unde, într-un ciclotron viteze asemănătoare a

celor din spaţiul galactic, este necesar de un câmp puternic magnetic. Dar,

magnetismul nu este altceva decât o undăcare se poate asocia cu o anumită

materie fărăa-i schimba structura, ceeace are asupra particulelor accelerate un

efect contrar a celui intenţionat. Dealtfel s-a reuşit săse producăcantităţi

infime de materie, care au avut o duratăde existenţăde miimi de secunde şi

asta tocmai din cauzăcămediul în care trăim, adicăvalorile planetei noastre

nu le sunt favorabile, ele putând totuşi exista acolo unde aceste valori le sunt

favorabile, ori niciodata nu vom putea schimba în cadrul anturajului nostru

material valorile existente în altăparte. În spaţiul galactic se produc în număr

mare fenomene care iau parte la formarea materiei, care nu pot fi produse într-

un mediu stabilizat. Pentru a putea descoperi realitatea trebuie săfacem uz de

constatări logice, de deducţii, ştiind căfenomenele în situaţii identice se

manifestă în acelaş fel. Astfel fenomenul dilatării materiei de către

temperaturănu a putut fi descoperit direct, ci prin observarea fenomenului şi

gândirea logică. Tot ce s-a descoperit pânăacuma este rezultatul gândirii

umane, deoarece omul este un produs care se găseşte la cea mai înaltăscarăa

existenţei, la un moment dat, acuma, pe planeta noastră. Mâine poate se va

ridica pe o scarăşi mai înaltă, când evoluţia materiei îi va permite celei de a

treia formăaexistenţei săse asocieze cu ea la un nivel mai ridicat. Omul face

parte din asociaţia care îşi dăseama de propria sa existenţă, şi nu numai asta,

el poate seziza fapte dincolo de anturajul său, pentru care are nevoie de o
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gândire creatoare şi o are. Dar, nici asta nu este totul, trebuie ştiut cum săse

trateze o problemă, fiindcădacăse cerceteazăun fenomen parţial, făra a-l lega

de altele, se ajunge la rezultate parţiale si de multe ori false. Cercetând numai

componenţa universului cu toate fenomenele si mişcările sale, fărăa ţine cont

de componenţa materiei, sau cercetând numai materia fărăa ţine cont de

formarea universului, nu se va ajunge niciodatăla rezultate complete. Între

mişcarea ( energia ) conţinutăde materie, de atom, care este utlima expresie a

existenţei materiale, între valoarea de mişcare ( viteza ) cu care se deplasează

corpurile în spaţiul galactic, şi între contracţia universalăeste o legătură

perfectă. La modificarea uneia din valori, se vor schimba şi celelalte. Nimica

nu se pierde, nimic nu se câstigă, totul se transformă. Dar, revenind la cea de a

treia formăa existenţei, partea aşa zisăfilosoficăa problemei, trebuie spus că

şi aceastăramurăa ştiinţei nu poate fi cercetatădespărţităde problema

existenţei. Aceastăştiinţădespre studierea noţiunii ,, a fi ,, , despre originile

lucrurilor, a vieţii, a gândirii umane, a comportării umane, în fine a tot ce este

în legăturăcu omul, homo sapiens, nu poate fi despărţitădin ansamblul din

care face parte. Filosofia este ştiinţa care studiazăobârşia lucrurilor, gândirea

şi comportarea fiinţei umane, a sufletului omenesc, tocmai cea de a treia

formăa existenţei, dar fărăa ţine cont de cauzele existenţei noastre pe

pământ. Pentru a cerceta, este nevoie săse merge la sursă, ori aceastămetodă

nu este aplicatăşi nici acceptatăde majoritatea celor care filosofează.

Galaxiile sunt în marele univers, cel absolut, lipsit de timp şi spaţiu, tot atât

de numeroase ca atomii. Ele se mişcăîntr-un spaţiu indefinit, urmând legi

precise de existenţă, au un început, un timp de existenţăşi un sfârşit, ca orice

ce există, ce este. Sistemele metagalactice sunt şi ele partajate în zone cu

valori egale, ceeace le conferăechilibrul. Ele apar şi dispar lafel ca fiecare

existenţă. Timpul şi spatiul lor nu poate fi comparat cu al nostru. Timpul de
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existenţăal sistemului nostru solar este incomparabil mai mic decât o

miliardime dintr-o miliardime dintr-o secundăfaţăde cel al sistemelor

galactice. Legea conservării mişcării este valabilăpentru toate sistemele

galactice, oricât de sus am merge şi este baza existenţei înfinite, prin atributul

său, valoarea. Condensarea spaţiului datorităfenomenului de acumulare nu

face sădisparăexistenţa într-o anumităzonăşi nici nu rarefiazăspaţiul din

jur, deoarece vidul absolut nu există. Oricât se comprimăînfinitul, el rămâne

tot înfinit şi atunci putem spune cămetauniversul se poate comprima sau

difuza oricât, fărăa-şi schimba forma şi structura. ªi, dacămergem si mai sus,

săne imaginam mai mult decât metauniversul, gândirea noastrănu o mai

poate imagina şi putem exclama : Doamne, cât este de mare puterea si

întinderea ta. Ţnsă, cum noi înşine suntem o micăparte a acestei puteri, să

încercăm sădescifrăm adevărul care ne este dat să-l ştim, pentru a-l transmite

posterităţii, pentru binele omenirii. Cu cât ne îmbogăţim cunoştiinţele, cu

atâta ne vom plasa pe o scarămai înaltăa existenţei. Dar, ne-a mai rămas să

vorbim despre mişcarea ( energia ) conţinutăde materie.
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Mişcarea conţinutăde materie

Materia se găseşte peste tot, sub diverse aspecte şi forme, concretizatăde

valorile existente. Ea este înfinită, ca existenţăabsolută, în cadrul existenţei ei

ciclice, supusătimpului şi spaţiului, asociatăcu undele energie. Materia se

diferenţiazăpe diverse planuri de existenţă, care nu sunt înfinite, ci cuprinse

într-o gamăde valori bine definite, care o conditionează, valori ce pot fi

diferite de la un sistem, zonă, galaxie si chiar metagalxie la alta. Sub forma ei

primară, acolo unde aparent nu existănimica, are o valoare de mişcare

aproape zero, dar nu zero şi un spaţiu în ansamblul lui aproape înfinit, dar nu

înfinit, ceeace îi dăun timp deasemenea aproape înfinit, dar nu înfinit, sub

acest aspect, deoarece fiind supusăla schimbări în raport cu valorile existente

ea este înfinită, mişcarea fiind înfinită.

În cadrul fenomenului de existenţă elementul de bază este particula,

indivizibilă, numităatom, din greaca atomos, ceeace nu poate fi împărţit, care

are o structurăfoarte bine definită. Aşa cum îl cunoaştem este format dintr-un

nucleu în jurul căruia graviteazăaşa zisele particule electron, pe diverse

orbite, ceeace îi determinăplanul pe care se găseşte, catalogat în tabela

priodicăa elementelor. Dar vom vedea căaşa zisele particule electron nu sunt

altceva decât unde de energie cu valorile lor . Denumirea de particulă, din

latina ,,particula,, bucăţicămicăindivizibilă, nu poate fi întrebuinţatăaici şi

nici denumirea de electron ,, e ,, care înseamnăparticulăîncărcatăcu

electrcitate, deci în orice situaţie ne lovim de noţiunea de particulă. Pe de altă

parte însăştiinţa a ajuns foarte departe în aplicarea cunoştiinţelor acumulate,

dar în fond nu se cunoaşte reala componenţăa materiei. Putem însăsăne

punem întrebarea, de unde provine enorma energie care rezidăîn materie ?

cum pot nişte particule sădezvolte asemenea energii ?. Dar mai întâi să
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încercăm sădefinim ceeace ne-am propus, componenţa materiei. Numărul

electronilor de pe o orbităeste acela al numărului lungimilor de undăcare se

aflăpe ea, numărul valoarii . În starea sa intergalactică, particulele unde

energie nu sunt diferenţiate în nucleu şi cele ce graviteazăîn jurul lui, au o

singurăformăde mişcare cu valoare de mişcare foarte micăşi o valoare 
foarte mare. Dacăs-ar accepta existenţa în spaţiul mare intergalactic, acolo

unde nu se manifestămateria, existenţa unei forme mai mult sau mai puţin

apropiatăde cea a materiei, ar însemna cămaterializăm acest spaţiu. Luând ca

exemplu hidrogenul care are un nucleu şi un nivel orbital, aceasta ar însemna

ca spatiul galactic şi intergalactic este format din hidrogen, sau ceva

asemănător lui, ceeace nu este posibil. Deci :

La apariţia unei valori de mişcare mai mare al unui fenomen iniţial, undă

energie, se vor produce schimbări în structura existentă. Undele particule îşi

vor diminua lungimile lor de unde existente la valorile apărute, ceeace va

produce un efect turbionar din cauza fenomenului de acumulare. Spaţiul se va

restrânge, atrăgând în jurul său structurile modificate, formând un centru de

forţe care acţioneazăasupra anturajului şi în acelaştimp atomii care devin

materie. Echilibrul existent se modifică, unitatea capătăo mişcare de

deplasare şi o rotaţie din cauza activităţilor undelor care îi dau impulsul pe

care l-am menţionat mai sus, care se va menţine în toatăperioada existenţei ei.

Ori aceste valori, săle spunem energii, nu pot săse creeze prin ele înşişi, ele

trebuie săaibe o cauză, care nu este alta decât existenţa undelor capabile să

formeze materie şi care se manifestăîn tot spaţiul galactic şi intergalactic. Dar

nici ele nu se pot produce din nimica. Ele provin dintr-o altăexistenţă

materialăcare a ajuns la capătul ciclului său de existenţăşi aşa mai departe :

unde energie - materie - unde energie - materie . . sau : mişcare - materie -
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mişcare, mişcare aici înţeleasăsub forma de deplasare şi lanţul nu se închide

niciodatăşi nicăieri, are valoarea .

A afirma cămateria constădin unde energie, este considerat de unii oameni

de ştiinţăca un nonsens, prin aceea căenergie latentănu poate exista. Fizica

ne învaţăcă: energia este capacitatea unui sistem fizic de a produce o

mişcare, care provine din înmagazinarea ei în acest sistem. Ea se poate

manifesta cinetic, magnetic, căldură, electricitate sau alte forme, ori este ştiut

şi chiar probat căîn materie rezidăimense energii care eliberate, produc

fenomene aparent incalculabile. Nu înseamnăasta căenergia conţinutăde

materie se aflăîntr-o stare neutrăfaţăde mediul înconjurător şi căeste activă

numai în acea părticicăcare se numeşte atom? Dar de unde vine această

energie şi cum s-a înmagazinat în materie, nu s-a întrebat în mod serios

nimeni, ci numai cu problema cum poate fi întrebuinţatăpentru diverse

scopuri, cum ar fi distrugerea omenirii sau producerea de energie electrică

prin transformarea energiei din materie în energie mecanicăprin căldurăşi

apoi în energie electrică. Deci omul întrebuinţeazăaceastăenergie care vine

de undeva, care existăşi care s-a acumulat sub formăde materie, dar cum ?

Dar, nu ştie cu precizie ce sunt aceste energii, care dealtfel se găsesc şi în noi,

în corpul nostru, care este format din atomi. Dacăle dăm frâu liber, ele

redevin ce au fost, dar nu dispar, căci ceva ce este, nu poate fi apoi nimica, nu

numai atâta, aceste energii sub stare liberăsunt distrugătoare într-un anturaj

material stabilizat. Sunt constructive numai acolo unde materia ia naştere prin

aceea că ea devine din energie liberă energie închisă, înmagazinată.

Ţntrebuinţarea energiei atomice pentru producerea de căldurănecesarăla

rândul ei producerii energiei electrice este foarte nocivăpentru celulele vii,

chiar dacăse iau precauţii, izolând reacţiile cu bariere materiale, aceasta

deoarece, undele eliberate din materia radioactivănu dispar şi nici nu sunt
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absorbite în intregime de materia ambiantăreacţiei, ci ele se întind în mediul

stabilizat, provocând schimbări în structurile existente, la nivel atomic,

elementar. Dar ştiinţa încănu-şi dăseama de asta, deoarece nu dispune de

aparatura necesarăpentru a detecta aceste unde care existăîn jurul nostru.

Aparatul Geiger nu detecteazădecât o parte a undelor devenite libere.

Centralele atomo-electrice, precum şi producerea de materie foarte

radioavtivă, este pentru viitorul omenirii distrugătoare, chiar dacăeste ţinută

în tuburi de plumb sau altele.

Radioactivitatea nu este altceva decât emiterea progresivădintr-o materie de

unde energie, care conţin energiile foarte mari care au luat parte la formarea

ei, undeva în spaţiul cosmic, care în spaţiul nostru stabilizat nu se pot menţine

stabilă. Aceastămaterie nu se mai aflăîn limita valorii ei de mişcare şi deci

eliminăenergia suplimentarăpe care nu o mai poate menţine, devenind după

un timp stabilă, transformându-se într-un element capabil săsupravieţuiască

valorilor planetei noastre. Dar săcontinuăm cu expunerea despre formarea

materiei acolo unde trebuie săse formeze şi nu aici pe planeta noastră. Sănu

jucăm Dumnezeu, căpierdem partida.

Mişcarea în interiorul unui atom se manifestăîn douăfeluri, sub formăde

rotaţie a particulelor ( spinul ), devenite nucleu sau electroni pe orbită. Spinul

electronilor de pe orbităare valoarea lungimii de undăa undei energie care

s-a plasat pe nivelul orbital respectiv, iar spinul nucleului are valoarea

sumelor valorilor interferate ale tuturor orbitelor. Atomul odatăformat se va

integra în valoarea de mişcare a sistemului sau corpului din care face parte. El

este o unitate aparte, cu valorile ei proprii, având posibilitatea de a se

manifesta într-o numeroasăgamăde valori, diverşii atomi se uneasc pentru a

forma o infinitate de combinaţii chimice. El are un volum care este cu atât mai

mic cu cât are mai multe orbite, din cauza fenomenului de acumulare, ca o
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consecinţăa valorii de mişcare care este invers proporţional cu volumul şi

direct proporţional cu densitatea. Dar, fiecare atom are un volum iniţial, acela

al perioadei lui de formare, care se stabilizeazăpe măsurăce unitatea din care

face parte se stabilizeazăşi ea. Cea mai mare parte a materiei dintr-un corp

ceresc este stabilizată, fiindcăse găseşte în valoarea de mişcare care îi este

favorabilă, în limitele valorilor care au luat parte la formarea ei. Având în

vedere căplaneta Terra este formatădin 50 % oxigen şi 25 % silicium se

poate trage concluzia căne găsim în deplasarea planetei noastre în spaţiu în

valoarea de mişcare care este cea mai favorabilăacestor elemente. Dar şi

celelalte materii sunt stabile fiind însăreprezentate în cantităţi mai mici. Ca

dovadăse pot cita multiplele întrebuinţări ale siliciului în contrucţia maşinilor

de calcul prin marea lor capacitate de a memora date, precum şi existenţa

oxigenului în tot ce este viu, ce trăieşte şi chiar gândeşte, fărăde care aceste

fenomene n-ar putea exista. Orice schimbări vor avea repercursiuni atât

asupra unităţii cât şi ca o consecinţăasupra materiei, diminuându-se volumul

la valori plus sau mărindu-se în volum la valori minus. Volumul unităţii

depinde de suma volumelor atomilor din care este format. Densitatea unui

corp ceresc nu poate atinge o valoare mai mare decât cea a materiei care îl

compune la pătrat. La atingerea acestei valori corpul se va disocia brusc,

explosiv. Este vorba de corpurile cereşti care au atins o vârstăavansatădin

cauza valorii lor de mişcare mărite, care s-au strâns pânăla limitele valorii lor

de existenţăşi prin disociere vor deveni ceeace se numeşte o nova, din care

vor apărea alte existenţe, cu alte valori în funcţie de cele existente. Materia pe

aceste astre poate deveni atât de densă, încât un centimetru cub săcântarească

o tonăpe planeta noastră. Cu cât creşte densitatea lor cu atât nu mai pot emite

razele luminoase, devenind ceeace se numeşte o stea neagră.



109

Neutralizarea atomului se produce atunci când întreg ansamblul va lua o

formăsfericăşi va avea o mişcare încadratăîntr-un sistem cu o forţăcentrală

care îl va menţine pe o orbită, ca sistemul nostru solar, cu soarele central şi

planetele care orbiteazăîn jurul lui. Materia se plaseazăpe diverse planuri,

care sunt elementele cunoscute. Ele au una sau mai multe orbite, fiecare

cuprinzând valoarea de mişcare care a luat parte la formarea sa, egalăcu suma

energiilor tuturor undelor. Perntru a pricepe asta este necesar săse cerceteze

sursa existenţei, acolo unde ia fiinţă, deoarece materia din jurul nostru şi chiar

cea din care suntem construiţi a fost influenţatăîn drumul ei parcurs pânăîn

zilele noastre de multiple fenomene secundare care complicăproblema.

Neputând penetra în interiorul ei, trebuie s-o cunoaştem prin experienţe, dar

mai ales prin deducţii juste. Fărăa cunoaşte cauzele care au luat parte la

formarea ei, nu se va putea şti cu precizie structura ei adevărată. Dar, pentru a

o putea face prin metoda gândirii logice, trebuie în primul rând acceptat că

atomul nu este format din particule, care graviteaza în jurul unui nucleu, ci că

este formatădin unde energie plasate pe una sau mai multe orbite, cu valori

bine definite pentru fiecare orbităîn parte, provocatăde fenomenul de

acumulare ca o consecinţăa valorii de mişcare. ªi deoarece conţine o mare

cantitate de energie, dovedeşte căeste un produs al energiei închise. Ca orice

ce existăare si materia un început, o existenţăsub formăde energie închisă, o

îmbătrânire şi un sfârşit, o perioadăciclică. Nimica nu se naşte deodată

perfect, nici viaţa noastră, omul se naşte, există ca atare, acumulează

cunoştiinţe, începe săperceapămediul înconjurător, ceeace dealtfel dureaza în

tot timpul existenţei sale, ca apoi săi se închidăcilcul, ca o nouăviaţăsă

aparăpe pământ. Fenomen valabil şi pentru întreaga omenire. Aşa şi materia

pe planeta noastrăşi peste tot în marele univers. Unde apar condiţii favorabile

ea evoluiază, elementele se unesc între ele, din ce în ce pe o scarămai înaltă,
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pânăajunge la starea săse poata asocia cu a treia formăde existenţă, apărând

în felul acesta viaţa care şi ea se plaseazăca tot ce exista pe o înfinitate de

trepte, planuri de existenţă.

Nu toate undele, aici înţeles ca valoare de mişcare, sunt capabile de a produce

materia, săse închidămanifestându-se în acest fel, aparent neutru, dar activ în

interiorul atomului. Ca de exemplu lumina, căldura sau efectul magnetic care

se pot manifesta fărăa schimba structura materiei, deoarece aceste fenomene

au valori de mişcare care depăşesc cele ale undelor producătoare de materie.

Valorile de mişcare a undelor se caracterizeazăprin lungimile lor de undă
care sunt cu atât de mari cât au valori mai mici şi invers.

O altădovadăcăcămateria nu are o structurăde particule este şi aceea

considerând emisiunile de unde , , ,şi altele care pot fi nocive sau

binefăcătoare în raport de cum sunt aplicate. Ele se asociazăcu atomii

organismului viu, le schimbăstructura, ceeace duce la distrugerea celulelor,

provocând ceeace se numeşte cancer, care nu este altceva decât o schimbare

în structurile atomilor care compun celulele vii, mai ales la om, unde acestea

sunt într-un stadiu mai avansat şi deci mai sensibile la schimbări venite de

afară. Omenirea mai are foarte multe de învăţat, cu toate căa ajuns la un grad

foarte avansat în cunoştiinţele sale, dar în ceeace priveşte structura materiei se

aplicăîncă, ce este adevărat într-o formămai avansată, metodele şi ideile

începuturilor, cu toate căde la un timp se recunoaşte structura materie ca

formatădin energie şi nu particule încărcate electric. Numai dacăoamenii de

ştiinţă, care de cele mai multe ori sunt refractari la tot ce este nou şi ei nu au

învăţat sau nu ştiu, vor reşi săse smulgăde unele prejudecăţi şi săaccepte şi

alte teorii care nu provin de la marii savanţi, dar vin de la oameni care au

capacitatea de a gândi logic şi de a deduce, numai atunci se va putea ajunge
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nu unul ci mai muţi paşi înainte. Fiecare teorie are un sâmbure de adevăr şi

toţi aceşti sâmburi adunaţi, pot da un tot de adevăr incontestabil.

Pe planeta noastrănu se mai produc asocieri de unde în materie, ea este

stabilizatăşi se găseşte în mişcare în jurul corpului central, soarele, mişcare

care este aproape constantăşi cu el în cadrul spatiului cu un timp în

concordanţăcu valoarea mişcării întregului sistem solar, ceeace îi dăun

volum şi o densitate aproape constante. Dar, aceasta este valabil numai dacă

considerăm timpul limitat al unei perioade scurte, acea a existenţei în timp al

fiinţei umane, deoarece în lungul ei drum, începând cu formarea ei dintr-o

nebuloasăiniţială, ea a avut valori de mişcare diferite, trecând prin toate

fazele necesare stabilizării unui corp ceresc. Volumul planetei noastre a avut

la început unul cu mult mai mare, care cu timpul, din cauza efectului valorii

de mişcare s-a restrâns, datorităvalorilor conţinute de materie, a atomilor,

care au produs mari perturbaţii, masa de materie în formare şi-a micşorat

încetul cu încetul volumul, undele energie care au devenit din generatoare

închise s-au stabilizat, au eliminat o parte din cele suplimentare sub formăde

căldură, formându-se o crustăcare a început săpluteascăpe masa încăcaldă,

dând naştere la continente, oceanele, cu apa necesarăvieţii precum şi o

atmosferăcare s-a format în decurs de miliarde de ani, datoritămateriei care a

format combinaţii capabile de a se asocia cu cea de a treia formăde existenţă

care a avut nevoie pentru a exista de oxigen. Acest element s-a difuzat în

întreaga zonădin jurul planetei formând ceeace numim astăzi aerul. Derci

căldura şi lumina sunt douăproduse care nu iau parte la formarea materiei, o

pot însă condiţiona, fără să-i schimbe componenţa atomică. Ele sunt

fenomene cauzale şi nu generatoare. Căldura poate exista numai într-un

mediu material, cauzatăprin fricţiunea atomilor care odatăterminatădispare

şi ea. Ea se poate propaga numai la distanţe mici, fiind neutralizatăde
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materie. Căldura poate schimba numai forma materiei, atâta timp căt

acţioneazăasupra ei iar când îşi pierde influenţa materia revine la ceeace a

fost. Dilatarea datorităcăldurii este un proces pur material, care odată

fenomenul terminat atomul îşi revine la valoare iniţială. Valoarea mişcării este

invers proporţionalăcu valoarea volumului atomilor, care îşi menţin valorile

în cadrul valorilor de mişcare constante, datoritămenţionatului fenomen de

acumulare. Dar pânăacuma încănu s-a reuşit săse facălegătura dintre

diferite manifestări ale fenomenelor care agiseaza pe planeta noastră. Fiecare

fenomen este legat de un altul, ele se condiţionează, se combinăşi se desfac,

creind o înfinitate de forme. Un fenomen consumat nu a dispărut în nimica, el

existătransformat în altul cu alte forme si alte urmări. Cercetând materia si

prin ea fenomenul de existenţăprin metoda observaţiei, combinatăcu

experienţa, vom ajunge foarte departe şi chiar acolo încât nu vom mai avea

nevoie de forţa brutăpentru a ne deplasa si chiar săne desprindem de forţa de

atracţie a corpului nostru ceresc, planeta Terra. Materia poate avea

caracteristici pe care nici nu le bănuim, totul este numai săştim cum să

umblăm cu forţele cuprinse în ea, căci în ea nu rezideazănumai forţa brutăa

undelor care au format-o. Schimbându-i sensul mişcării putem săavem o

materie independentăde forţa de atracţie a corpurilor cereşti, una care să

cuprindăo atinforţăgravitaţională. ªi aceasta este posibil, afirmaţia nu este

hazardată.

Consideraţii si concluzii
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Materia şi undele capabile de a produce materia nu pot fi separate. Una

condiţioneazăpe cealaltă, cu diferenţa cămateria nu poate exista fărăunde

energie şi căundele pot exista fărăea. Existenţa lor este supusăunui spaţiu în

care se pot manifesta, un timp şi un volum, caracteristici ce sunt dependente

de o valoare de mişcare care este invers proportionalăcu ele. Materia există

atâta timp cât urmeazăun drum care are un început, o existenţăşi un sfârşit,

dupăcare începe una nouă, cu alte valori, care va urma un alt ciclu de exitenţă

materială, un proces ciclic perpetual.

Odatăformatămateria poate exista în limitele valorilor de mişcare care au

luat parte la formarea ei, care îi împrimăvalorile sale, atât sub formăde

volum cât si sub formăde deplasare în spaţiul cosmic, valori ce o menţin

stabilă. Fiecare schimbare a unuia din aceste elemente necesare existenţei o

poate influenţa în structura ei, făcând-o instabilă, sau peste limitele unei

stabilităţi ce duce la disocierea ei, bruscăla o valoare mai mare şi lentăla o

valoare mai mică.

Fenomenul de acumulare este o consecinţăa valorii de mişcare, care are

tendinţa de a restrânge spaţiul din jurul ei. El este acela care produce la scară

universalăasociaţii de proporţii uriaşe, formând corpurile cereşti compuse din

materie, care capătăo mişcare de deplasare ca o consecinţăa impulsului

iniţial şi una de rotaţie ca rezultat al activităţii energiilor cuprinse în materie.

Mişcarea de deplasare are tendinţa de a acumula şi cea de rotaţie de a

îndepărta. Deci aceste douăforme de mişcare au efecte opuse ceeace ţine

corpul în echilibru, îl face săexiste. Fenomenul de acumulare este tocmai

ceeace se numeşte gravitaţia universalăcare este specificăpentru fiecare corp

în parte, o înlănţuire de valori ale mişcării care este factorul existenţei

materiale în întregul univers. Atomii sunt supuşi la aceleaşi valori de mişcare
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cu diferenţa căorbitele în mişcarea lor au aceleaşi vitezăunghiularăpe fiecare

orbităaparte, fărăa se produce o axă. Recapitulând :

Materia este supusă în univers la trei valori de mişcare care îi

condiţioneazăexistenţa, valoarea de mişcare sub formăde deplasare, cea

de rotaţie şi cea a fenomenului de acumulare ca o consecinţa a valorii de

mişcare care i-a fost împrimatăde fenomenul iniţial, dându-i un spaţiu şi

un timp, în funcţie de valorile sale. Ea capătăastfel impulsul necesar

pentru a putea exista. Forţăşi antiforţăcare se egalizeazăpentru a o

menţine în echilibru. Dar aceastămaterie care a luat fiinţăse încadrează

în valorile de mişcare ale corpului ceresc care s-a format, evoluând,

creind produse asociate în funcţie de valorile existente, pânăcând se va

găsi la un punct în care va fi capabilăde a asocia cu a treia formăde

existenţăde care am vorbit la început, dând naştere la diferitele forme de

viaţăpe planeta noastrăşi în acele regiuni unde s-au format valori

capabile s-o producă, de la amöbăpânăla homo sapiens, gânditorul. ªi

aceastăevoluţie nu a încetat, ea va persista atâta timp cât corpul ceresc

îşi va desvolta existenţa sa pe firmament. Dar a treia formăa existenţei

nu dispare, dupăcum nu dispare nici materia şi nici mişcarea. Ceeace se

modificăeste numai structura lor care este cea în funcţie de valoarea

mişcării în care se află. Dupăcum nu dispare nici ceeace numim suflet,

acest al treilea factor al fiinţei umane şi nu numai al fiinţei umane ci şi a

tot ceeace se reproduce, există, dispare ca sărevinăsub o altăformă

undeva în largul spaţiu al universului.

Dar problema existenţei nu poate fi încheiatăaici, va trebui sătreacă

mult timp ca omenirea săpriceapăaceasta, cu toate căniciodatănu va fi

elucidatăîn întregime, ceeace se poate numai dacăne vom apropia de

însăşi Creatorul, ori aceasta nu va fi niciodatăposibil.
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