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EVOLUŢIE PRIN ÎNCHIDERE LA INVERSĂ 
Simulare Ierarhică Inteligentă 

Das schöne wahre Gute 
 

Tudor NICULIU 
 

Abstract. The three reciprocally equivalent titles are interpretations of 
the Way, the Truth, and the Life. Conscience simulation demands 
transcending from computability to simulability, by an intensive effort 
on extensive research, to integrate essential mathematical and physical 
knowledge guided by philosophical goals. A way to begin is the 
hierarchical simulation. Coexistent interdependent hierarchies 
structure the universe of models for complex systems, e.g., hardware - 
software ones. They belong to different hierarchy types, defined by 
simulation abstraction levels, autonomous modules, symbols, classes, 
and knowledge abstractions. Applying divide et impera et intellige to 
hierarchy types reveals their importance for intelligent simulation. The 
power of abstraction is the real measure for intelligence. Turning the 
abstraction into comprehensive construction could be the aim of 
humanity, the unique God for different cultures of free humans.  

Intelligence = Consciousness × Adaptability × Intention;  
Faith = Inspiration × Intuition × Imagination; 

Conscience = Consciousness × Inspiration. 
  
1. Funcţie. Structură. Simulare 
La început a fost Cuvântul. Prin cuvinte ne putem exprima, pentru a fi 
oameni între oameni. Exprimarea e complexă, deci trebuie ierarhizată 
pentru a fi înţeleasă. Cuvintele sunt secvenţe de litere, propoziţiile sunt 
secvenţe de cuvinte, frazele sunt secvenţe de propoziţii, iar textele secvenţe 
de fraze. Nivelele ierarhiei textuale pot fi îmbogăţite nelimitat prin 
paragrafe, subcapitole, capitole, volume etc. Ierarhizarea nu e necesar 
liniară, e.g., secvenţială, ci e mai degrabă arborescentă, pentru a reda optim 
strategia generică divide et impera et intellige, ori chiar bazată pe o 
structură de graf, pentru a nu constrânge legăturile între nivele. Secvenţa e o 
mulţime M ale cărei elemente sunt indexate, altfel spus e o funcţie definită 
pe mulţimea primelor n numere naturale, n fiind lungimea secvenţei, ce ia 
valori în mulţimea de elemente M: secv∈INn→M, INn = {i∈IN| 0 ≤ i ≤ n}. 
Notaţia folosită consideră o funcţie un element al unui spaţiu de funcţii între 
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două mulţimi, iar o mulţime e definită prin gen proxim şi diferenţă 
specifică.  
 Clasă, concept, termen sunt aspectele (sintactic, semantic, 
pragmatic) ale cuvântului. Clasa e o noţiune primitivă. Mulţimea este o 
clasă ce aparţine altei clase. Operaţiile asupra mulţimilor sunt 
paradigmatice: serializare (∪), paralelizare (×), ierarhizare (↑ sau ℘ - 
mulţimea părţilor unei mulţimi). Exprimările posibile formează un limbaj.  
 Orice limbaj e determinat prin reguli sintactice, semantice şi 
pragmatice, ce se referă, respectiv, la corectitudinea construcţiei, a 
interpretării şi a utilizării. Sintaxa limbajului formează gramatica sa. 
Gramaticile sunt de diferite tipuri, ce pot fi ierarhizate conform incluziunii 
între limbajele definite. Gramatica e tot un limbaj, ce se referă la limbajul 
definit de ea, deci dincolo de acesta, i.e., un metalimbaj. E un mod diferit de 
ierarhizare, atât faţă de modularizare, cât şi de incluziunea limbajelor 
datorată constrângerilor mai puternice ale regulilor sintactice. Limbajul 
poate fi simbolic, iar simbolurile pot simboliza alte simboluri, ce relevă alt 
tip de ierarhie. Să sintetizăm: am clasificat, am simbolizat, am modularizat 
şi am reflectat pe un nivel superior - gramatica, unul inferior - limbajul. 
Gramatica este tot un limbaj deci are o gramatică, iar dacă aceasta ar fi 
izomorfă cu gramatica primă ori cu limbajul iniţial, ar însemna că am 
obţinut un limbaj reflexiv, capabil să se exprime pe el însuşi. Clasele, 
simbolurile şi modulele permit construirea unui sistem ce realizează 
structural o funcţie exprimată într-un limbaj, i.e., un comportament. În 
aceeaşi măsură, cu clase, simboluri şi module se poate determina 
comportamentul unui sistem descris de o structură. Un alt tip de ierarhie 
ordonează varietatea limbajelor în care funcţia şi structura sunt descrise: 
este ierarhia de simulare ce asistă atât trecerea de la funcţia de realizat la 
realizarea structurală, cât şi trecerea inversă ce determină funcţia 
matematică sau fizică a unui sistem caracterizat prin proprietăţi structurale.  
• Funcţia e o trecere formalizabilă matematic, f∈Domeniu→Codomeniu, 

între două mulţimi, ori realizabilă fizic drept comportament în timp. 
• Structura e o mulţime de proprietăţi ce caracterizează un spaţiu 

matematic sau fizic; proprietăţile pot constante sau variabile în timp.  
• Ierarhia e un concept funcţional/ structural ce concretizează matematic/ 

fizic abstracţia. 
• Abstracţia e o capacitate definitorie pentru om: face posibilă gândirea. 
• Limbajul/ Sistemul e forma generică a unui model matematic/ fizic. 
• Modelul e rezultatul unei reprezentări biunivoce a obiectului simulării. 
• Simularea e relaţia dintre funcţie şi structură.  
• Tip = mulţime structurată = (Mulţime, Structură) 
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• Clasa = tip (în informatică). 
Cercetarea inteligenţei prin simularea ei, spre a putea simula inteligent, cere 
studiul combinării structurilor matematice esenţiale (algebră, ordine, 
topologie), pentru a înţelege diferitele tipuri de ierarhie/ abstracţie. 
Simularea ca relaţie ierarhică între structuri statice şi dinamice, între 
structural şi funcţional, poate contribui esenţial la înţelegerea minţii umane. 
Ca în orice dihotomie, inteligenţa şi credinţa pot converge către integrare, 
dar se pot distruge reciproc dacă nu sunt asociate. Conştiinţa e legătura între 
ele. Dumnezeu e în noi deoarece credinţa participă la definirea noastră, cu 
noi prin ceilalţi oameni, şi pentru noi prin evoluţia spirituală întâi 
condiţionată, apoi asistată, spre a deveni urmată, de evoluţia socială. Pentru 
a ne feri de pericolul dihotomiei ne ocupăm în 3 moduri diferite de 
Realitatea unică (Platon): arta pentru artă în căutarea căii esenţiale, ştiinţa 
cu frica lui Dumnezeu spre adevărul existenţial, ingineria în înţelegere cu 
fiinţa ca să ne concentrăm viaţa asupra spiritului.  
 
2. Abstracţie. Ierarhie. Reflexivitate 
Puterea de abstracţie ne deosebeşte de orice altă fiinţă naturală. Ierarhia e 
sintaxa abstracţiei. Divide et impera et intellige e aplicarea abstracţiei 
exprimată prin ierarhie. Abstracţia poate fi simplificatoare sau reflexivă. 
Abstracţia simplificatoare concentrează pe un nivel superior informaţia, la o 
parte considerată esenţială în abordarea curentă. a simulării. Reducerea 
complexităţii informaţionale urmăreşte operarea mai clară şi mai uşor de 
formalizat; ea poate fi doar cantitativă, dar şi calitativă, i.e., poate afecta 
simulabilitatea diferitelor aspecte ale obiectului simulării. Abstracţia 
reflexivă, exprimată prin tipul ierarhiei de cunoaştere, încearcă pe fiecare 
nivel superior să se înţeleagă mai bine pe sine prin înţelegerea mai multor 
nivele inferioare nestrict.  
 Simularea însăşi, nu doar obiectul ei, trebuie să fie reconfigurabilă, 
atât static cât şi dinamic, pentru a putea tinde către redarea complexităţii şi 
Realităţii de care trebuie să fim cât mai conştienţi. Printr-o simulare ce se 
autocunoaşte procesul simulării se poate autocontrola. Autocunoaşterea 
rezultă din corespondenţe între ierarhii necesare abstracţiilor simplificatoare 
şi tipul de ierarhie de cunoaştere ce redă o abstracţie reflexivă. Exprimând 
atât simularea cât şi cunoaşterea în sistemul de referinţă al tipurilor de 
ierarhie (clase, simboluri, module) este creat contextul necesar pentru 
autoorganizarea simulării. Triada tipurilor de bază corespunde partiţiei 
fundamentale a vieţii reale (frumos, adevăr, bine) ce trebuie mereu integrată 
prin filosofie (esenţă, existenţă, fiinţă). Trebuie întâi modelată conştiinţa 
pentru a simula inteligenţa, ca apoi să simulăm inteligent.  
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 Simularea inteligenţei şi simularea inteligentă necesită 
transcederea limitelor calculabilităţii către simulabilitate. Arta şi ştiinţa sunt 
la fel de nobile, chiar de una pare spirituală iar cealaltă materială. Alianţa 
lor este vitală şi arată imposibilitatea de-a rezolva deocamdată dihotomia 
spirit-materie şi toate dihomiile secundare, ce altminteri sunt cauzate 
funcţional de dihotomia spaţiu-timp cerută de evoluţia umană. Trebuie să 
depăşim dihotomia esenţiale printr-un ideal unic, pe nume Dumnezeu, 
constructiv prin reconfigurare continuă nu prin distrugere, uman dar nu 
umanist, şi a cărui căutare permite uneori fericirea dar nu prea-fericirea. 
 Societatea e doar memoria trecutului şi administrarea prezentului 
pentru a trăi împreună în respect reciproc spre înţelegere reciprocă, 
evoluând către fiinţe esenţiale într-o existenţă integrată. Om între oameni 
trebuie să redea un echilibru strategic, fără a ascunde sau chiar încălca, ca în 
prezent, faptul că societatea trebuie să slujească individul, întâi în a-l educa 
corect, suficient şi necondiţionat, apoi în a-l asista în căutarea şi cercetarea 
necunoscutului printr-o credinţă inteligentă într-un Dumnezeu unic, abstract 
dar complex, ce reprezintă libertatea absolută prin înţelegerea tuturor 
necesităţilor şi unitatea absolută prin închiderea tuturor divide et impera et 
intellige necesare căii de căutare a adevărului de-a lungul vieţii [20]. 
 Raţiunea e o extensie a Naturii. Natura nu e un context efemer, ci 
este materia din care suntem făcuţi pentru a evolua spiritual. Încercările de 
integrare a dihotomiei spirit-materie nu au fost decât extremiste - cum tinde 
astăzi societatea de un materialism devorator de orice urmă de ideal să 
devină tirană şi canibală. Democraţia nu e cel mai benign sistem social dacă 
oamenii nu sunt educaţi, dacă sistemul electoral nu e ierarhic, şi dacă 
separarea temporară a puterilor nu e corectă şi completă în autonomizarea 
strategiei - legi/ parlament), tacticii -aplicare/ guvern, şi criticii constructive 
- verificare conştientă. Democraţia ierarhică trebuie să se înalţe ca arborii ca 
societatea trebuie să poată fi înţeleasă şi condusă raţional. Arborele e 
simbolul natural al ierarhiei.  
Om = om (Oameni)   // clasa Om - informal "Om e om între Oameni"  
 om ∈ Credinţă × Inteligenţă → Credinţă × Inteligenţă   
 Oameni = ({oameni}, structură eternă/ evolutivă)    
 evoluţie ∈ (Foame × Frică × Iubire) × (Inginerie × Ştiinţă × Artă) 
        → Inginerie × Ştiinţă × Artă // Clasă :: funcţie proprie 
 Matematică ⊂ Artă = Om :: căutareFrumos (Ştiinţă, Tehnologie)  
 Fizică  = Ştiinţe (naturale ∪ sociale)      
  = Om :: cercetareAdevăr (Artă, Tehnologie)   
 Inginerie-Tehnologie = Om :: construireBine (Artă, Ştiinţă)  
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Einstweilen bis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, erhält sich 
 das Getriebe durch Hunger, Furcht und Liebe  Friedrich Schiller 

 
3. Tipuri ierarhice. Tipuri de ierarhii. Simulare ierarhică 
Tipurile ierarhice au structuri stratificate, ce reprezintă diferite domenii, cu 
obiecte abstracte sau concrete; diferitele nivele autonome sunt legate prin 
abstracţie: aceasta induce o relaţie de ordine -parţială relativ la obiecte, - 
totală relativ la nivele, în raport cu care se pot considera nivele superioare şi 
inferioare, i.e., latice. Principiul ierarhic, aplicat cunoaşterii şi simulării, 
menţine corectitudinea când complexitatea creşte: prin descompunerea 
problemei în subprobleme, pe mai multe nivele de abstracţie, complexitatea 
e mărginită local; prin sistematizarea proiectării ca efect al abordării 
ierarhice se aproximează corectitudinea prin construcţie. 

 (U, {Hi | i∈Mh}) = univers structurat de ierarhiile diferite Hi;  
H = (R_ech, {( Nj, Sj )| j∈Mn, R_ord, {Aj | j∈Mn}) 

// relaţie echivalenţă, structuri nivele, relaţie ordine, structuri abstractizare. 
În cazul sistemelor complexe trebuie considerate mai multe structuri 
ierarhice coexistente şi interdependente. Reprezentarea multiierarhică poate 
fi formalizată în teoria categoriilor şi exprimată obiect-orientat, interpretată 
simbolic şi abordată structural. În cadrul unui tip ierarhic apar relaţii 
intranivel, ce determină structura matematică a unui nivel, şi internivel, ce 
formalizează abstracţia ce leagă diferitele nivele de abstracţie în ierarhii. 
Dincolo de punctul de vedere ierarhic, sistemul poate fi structurat global, 
formalizând relaţiile intra- şi internivel spre o structură unitară; devine nivel 
autonom într-un sistem ierarhic superior. Ordinea parţială nestrictă indusă 
de abstracţie într-un sistem ierarhic - nuanţarea celei totale - defineşte 
strategii de bază complementare:  
1) descendent: operaţiile nivelelor inferioare sunt constrânse de rezultatele 

operaţiilor de pe cele superioare, nefiind însă univoc determinate de 
acestea, întrucât trecerea de la o reprezentare mai abstractă la una mai 
concretă cere eliminarea unor grade de libertate;  

2) ascendent: părţi consistente ale nivelelor inferioare constituie condiţii 
iniţiale pentru operarea pe nivele superioare, la urcarea în ierarhie 
trebuind compatibilizate părţile ce se compun într-un obiect mai 
abstract, ce corespunde eliminării unor atribute. 

Tipurile de ierarhii (concepte, simboluri, module) corespund (sintaxei, 
semanticii, pragmaticii) limbajului ierarhic în care se exprimă simularea 
inteligentă rezultată din integrarea simulării ierarhice cu ierarhia de 
cunoştinţe asociată. Integrarea atrage şi generarea conştienţei.  
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 Ierarhia de conştienţă reprezintă o abstracţie reflexivă ce converge 
la conştienţa de sine a simulării adaptabile intenţionate [17]. Absoluta 
funcţionalitate e simbolizată prin yin-yang, în timp ce undele sugerează 
nivele ierarhice tot mai structurate pentru simulare şi cunoaştere.  
 Ierarhia e o reţea ce poate reprezenta orice tip de structură 
matematică (algebrică, topologică, de ordine). Tipurile ierarhice sunt 
obiectele categoriilor echivalente (izomorfe functorial) de tipuri de ierarhii. 
Tipul ierarhiei de conştienţă comunică cu celelalte tipuri de ierarhii, 
conectate prin functori covarianţi, prin functori contravarianţi [21]. 

topologie
 simboluri
  semantică
   ştiinţă (= fizică)
    Adevăr

algebră
 clase
  sintaxă
   artă (⊃ matematică)
    Frumos

ordine
 module
  pragmatică
  tehnologie (artă, ştiinţă)
   Bine inteligentă

simulareFuncţie

Structură

☯

 
Ierarhiile de diferite tipuri corespund felului de abstracţie pe care-l reflectă 
(↑scopul abstracţiei): 
• Ierarhie de clase (↑concepte) ↔ cadru virtual obiect-orientat de 

reprezentare a oricărui tip, bazat pe dihotomia formă-conţinut, 
modularitate, moştenire, polimorfism [9]. 

• Ierarhie de simboluri (↑metafore) ↔ formalism treptat de simbolizare 
pentru orice tip [7]. 

• Ierarhie de module (↑strategii) ↔ administrare a tipurilor pe nivele 
diferite prin descompunere recursivă în module autonome [3]. 

• Ierarhie de construcţie (↑simulare) ↔ cadru de simulare (proiectare/ 
verificare/ optimizare/ testare) cu nivele autonome pentru diferite grade 
de abstracţie a descrierii [19]. 

• Ierarhie de cunoaştere (↑teorie, conştienţă) ↔ abstracţie reflexivă, 
ţintind de pe un nivel către cunoaşterea tuturor nivelelor inferioare 
inclusiv pe sine, asistând modelarea conştiinţei [22]. 
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4. Divide et impera et intellige: Frumos, Adevăr, Bine 
Filosofia nu e o specialitate, este un drept uman. Sigur că trebuie să existe 
şcoli speciale pentru învăţătorii neamului în ale filosofiei, dar nicidecum un 
dispreţ al celor cu mai multă carte pentru cei care caută calea pe una dintre 
ramurile partiţiei fundamentale artă-ştiinţă-tehnologie, şi reciproc.  
 E adevărat că în ultima vreme, de când divide et impera esenţiale 
nu se mai intellige, singurii filosofi importanţi sunt savanţii, fie ei artişti - în 
special matematicieni ori alţii ce compun matematic conştient sau nu, 
oameni de ştiinţă - mai degrabă fizicieni ori dintre cei ce nu uită că ştiinţa 
lor se trage din fizica ce e soră bună cu matematica, sau ingineri - de obicei 
cei din domenii ce ating limitele raţiunii pure.  
 Matematica e artă, dar muzica e cel puţin la fel de frumoasă şi 
expresivă, doar că prima nu cere un un talent deosebit, permite un dialog 
raţional asupra-i, şi are graniţe bine definite dar nu rigide [14]. Matematica 
trebuie educată cât mai devreme şi nu trebuie confundată cu meşteşugul ei. 
Muzica e cel puţin echivalentă matematicii dar îşi iese mai uşor din fire. De 
altfel, au evoluat alături: Bach, Vivaldi, Haydn erau matematicieni înzestraţi 
cu talent muzical care au preferat libertatea muzicii faţă de chingile raţiunii. 
Raţiunea ca zonă iniţială face matematica mai sigură dar mai puţin 
fermecătoare ca celelalte arte totale referitor la Realitate: muzica şi 
literatura. Nu contest artele vizuale, dar utilizarea simţului ce s-a dezvoltat 
în existenţa naturală creează handicap. Şcoala matematică e continuă, cea 
literară sau muzicală poate genera înainte vârfuri singulare mai înalte: 
Shakespeare, Beethoven. Arta e liberă. Dar matematica a exprimat întâi 
raţional, prin Pitagora, că Realitatea nu se poate cunoaşte prin raţiune pură.  
 Fizica e ştiinţa primordială, celelalte ştiinţe naturale/ sociale, 
capitole ale ei, chiar de încă nu realizează aceasta sau încearcă revenirea la 
matcă prin specialităţi intermediare în loc de punţi integratoare. Societatea, 
ca orice sistem artificial, e construită pe baze naturale şi se dezvoltă după 
legi naturale, modern forţate spre raţiune, recent scăpate de sub control şi 
explicit subraţionale. Fizica e esenţială în reconfigurarea credinţei. 
 Ingineria, ce nu arareori e atât artă cât şi ştiinţă, şi nu e cu nimic 
mai prejos în partiţia fundamentală a Realităţii pentru evoluţie, e mult mai 
periculoasă decât abordările alternative, de care trebuie strunită strict. 
Motivele sunt două: rezultatul ei e tehnologia, ce e definită prin complement 
- deci nu e superioară acestuia, şi nu impune apropiere spirituală între 
creator şi utilizator - deci poate fi aplicată în cu totul alt spirit decât a fost 
generată. Dar fiecare inginerie e complementul unei ştiinţe cu acelaşi nume 
care colaborează cu matematica, deci nu e nici o problemă dacă ştiinţele 
sunt integrate în fizică, iar matematica rămâne artă. 
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Credinţa şi Inteligenţa sunt ☯ în viaţa noastră. (Calea, Adevărul, Viaţa) 
De împărţim în două e ca să mergem mai departe gândind din mers, pentru 
că nu se pot Intellige dihotomiile spirit-materie (forţă-substrat, soft-hard) ⇒ 
real-natural (continuu-discret), adevărat-fals, real-posibil, perspectivă-
profunzime, frumos-adevăr (artă-ştiinţă, matematică-fizică), formă-conţinut 
(clasă-funcţie, categorie-functor, reprezentare-simulare, structură-funcţie) 
⇐ spaţiu-timp (evoluţie). Dar nu e echilibru în toate dihotomiile şi nu 
trebuie să fie. ☯ poate reda prin rotaţie orice dihotomie. 

Inteligenţa = Conştienţă × Adaptabilitate × Intenţie  
şi  

Credinţa = Inspiraţie × Intuiţie × Imaginaţie 
sunt părţi complementare ale minţii umane,  

separate prin 
Conştiinţă = Conştienţă × Inspiraţie 

Complementarităţile separate nedeterminist sunt structurate funcţional: 
(interfaţă, nucleu, ambasador al complementului).  
 Nu am ales întâmplător modelul format din 3 cercuri tangente pe 
perechi, ce evidenţiază centrele celor mai mici, apoi reţine doar esenţa, 
pentru a simboliza o dihotomie binară cu deplină integrare a părţilor fără 
pierderea autonomiei, realizată atât prin alăturare cât şi prin indicare 
reciprocă. Simbolul chinezesc indică existenţa unui altceva important, ce 
aminteşte de o definire a creaţiei drept iubire de altceva. Trei cercuri fiecare 
tangent cu celelalte e un model de partiţie a ceva înţeles pentru a merge mai 
departe, ne spune centrul Europei. Iar cerc doar în limba maternă e aşa 
perfect exprimat. Cer e infinitul, cerc e infinitul reprezentat finit prin 
legătură permanentă între (ne)început şi (ne)sfârşit. Numărul π e cel mai 
vestit real (Pitagora), poate alături de numărul e de la există. Cerc înseamnă 
perfecţiune, de care ne e permanent dor, de aceea există şi numerele întregi, 
ce au o frumoasă teorie fără să uite a merge mai departe, deci cercetare; alţi 
europeni ajung la ea prin recurenţa căutarii: rechercher/ research.  
 
5. Inteligenţă. Credinţă. Conştiinţă 
Divide et impera et intellige are 3 părţi ca alle guten Dinge sind drei al celui 
mai filosof popor european - la noi se zice "teoria chibritului". Matematica 
se dezvoltă din 3 tipuri de structuri de bază, integrându-le. Noi dividem 
existenţa în 3 componente interdependente: arte, ştiinţe, tehnologii, 
corespunzător lumii noastre de idei iubitoare de frumos, lumii noastre de 
eforturi căutătoare de adevăr, şi lumii noastre de construcţii orientate spre 
bine (în prezent exagerată spre exclusivitate).  
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 Matematica e cea mai accesibilă artă, ştiinţă a ideilor abstracte, 
tehnologie a frumosului. Ea descoperă şi studiază tipuri de structuri: 
(algebră, topologie, ordine) corespunzând (construcţiei, orientării, 
înţelegerii), fiind exemplu pentru ştiinţă şi tehnologie de integrare corectă şi 
completă. Artă pentru artă, se autodefineşte, creând frumosul, prin teză-
antiteză-sinteză, principiu dialectic ce se regăseşte în evoluţia prin închidere 
la inversă. Mathêma (gr.)= ştiinţă. 
 Fizica e ştiinţa paradigmatica, arta de-a reprezenta Natura - ca 
exerciţiu pentru reprezentarea Realităţii şi tehnologia adevărului. Ea trebuie 
să-şi integreze forţele fundamentale într-o teorie, dar şi toate ştiinţele 
naturale şi sociale drept capitole, călăuzindu-le spre o aplicare reală a 
matematicii. Ştiinţele sociale studiază un univers tot atât de complex şi 
nedeterminist ca cel natural, deci matematica este cel puţin la fel de 
importantă. Recunoscând fizica drept ştiinţa fundamentală, matematica s-ar 
inspira mai direct din ştiinţe. Ştiinţa ridică teama de necunoscut şi 
cercetarea inspirată de ea spre mai abstract, deci e definită ierarhic, cu frica 
lui Dumnezeu, căutând adevărul prin salturi calitative urmare unor 
acumulări cantitative consistente şi convergente. Fisn (gr.)= natură, univers, 
lume, peisaj. 
 Ingineria - arta construcţiei, ştiinţa simulării, tehnologia binelui - 
trebuie să evolueze mai aproape de matematică [25] (abordare, integrare a 
părţilor) nu doar privind tehnicile matematice, şi de ştiinţă (curaj, 
perspective multiple) nu doar de rezultatele ei. Concentrarea atenţiei doar 
asupra binelui din viaţă e foarte periculoasă, deoarece a 3-a parte a 
Realităţii, lumea mentală, e definită prin complement, deci nu e mai bună 
decât el, dacă nu e constrânsă îndeaproape de artă şi ştiinţă. Negarea 
negaţiei nu e un joc independent de context [10]. Tekhnè (gr.)=artă. 

Cum Realitatea conţine ideile abstracte, chiar dacă fizica ar putea 
explica totul ca fiind discret, puterea continuului nu poate fi uitată. O 
consecinţă e că ingineria analogică nu trebuie neglijată în modelare şi 
simulare[12]. Dar fizica se foloseşte permanent de dihotomia discret-
continuu [27], în timp ce tehnologia, scăpată în prezent de sub controlul 
artelor inspiratoare şi al ştiinţelor a căror conştientizare îi condiţionează 
existenţa, se adaptează intuitiv (ce poate şi orice formă primitivă de viaţă) la 
cerinţele societăţii de consum (caracteristică vieţii primitive). 
 Ca să ne orientăm fizic sau filosofic ne trebuie puncte cardinale 
[6]. Ca să ne inspirăm din cea mai pură artă aflăm de numere cardinale (dar 
sinceră fiind, matematica e prima pe calea de a arată că nimic nu-i pur, deci 
fără a lăsa ceva deoparte trebuie continuată calea). Nu-s altceva decât 
numere de elemente ale mulţimilor, doar că sunt extinse la mulţimi infinite. 
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Natura cere un infinit minim şi este definită prin (0, succesor, inducţie). 
Adăugarea e în definirea Naturii. Dar operaţia inversă, scăderea, cere şi 
negativele. Închidem Natura matematic la un întreg ce ne duce la o 
deschidere a fizicii (electroni) ce atrage minunate soluţii inginereşti în 
diverse tehnologii. Electronica e printre cele mai avansate inginerii, deci 
trebuie să fie practicată de oameni dintre cei mai conştienţi [24]. Adunări 
repetate sunt înmulţire, atât de important parametru în Natură. Matematica 
închide întregii la inversa înmulţirii, definind raţionalele [1]. Nu-s mai 
multe decât naturalele, dar putem face multe lucruri folositoare cu raţiunea, 
de la strategii [18] la calculatoare [26], aşa că ce ne mai trebuie altceva? zic 
mulţi, uitând că limitele raţiunii (zise) pure vin de la faptul că se mărgineşte 
la a închide adaptabilitatea la operaţii discrete.  
 Doar că matematicienii şi fizicienii nu cunosc prea-fericirea[5], ci 
descoperă în 3 feluri diferite (ordine, algebră, analiză) în care au învaţat 
împreuna a gândi, puterea continuului şi puterea răbdării. În acest context 
matematicieni şi fizicieni nu se referă doar la descoperitorii de noi teoreme 
sau legi naturale şi chiar de noi abordări, ci la inginerii ce au înţeles 
esenţialul din matematică şi fizică [2, 4, 8, 13, 15, 16, 28].  
 Nu trebuie să uităm o a treia importanţă a cuvântului "cardinal", ce 
aminteşte de o strategie intitulată "când doi se bat al treilea câştigă", 
însemnând intervenţie doar când se întrevede un dezechilibru al forţelor, de 
partea celui mai slab, nu pentru echilibrare ci pentru cucerirea tuturor 
combatanţilor. Pentru întregirea cuceririi, atât a pseudoaliatului cât şi a 
pseudoduşmanului, ei sunt ajutaţi, discret sau continuu, să o ia razna de 
prea(ne)fericire. Secolul trecut e un exemplu prea grăitor. 
 
6. Experimentul credinţei: Concentrare. Căutare. Construcţie 
Funcţia Ackermann-Peter – anticipată de ierarhia de funcţii recursive a lui 
Gheorghe Sudan - arată cum un model intuitiv de calculabilitate discretă, ca 
funcţiile primitiv-recursive (obţinute prin închidere la compunere şi 
recurenţă a unor operaţii elementare din mulţimea funcţiilor naturale de mai 
multe variabile naturale) nu e complet decât printr-o extensie funcţie → 
ecuaţie la funcţii parţial-recursive. Funcţia creşte mai rapid decât orice 
funcţie primitiv-recursivă. Construcţia recursivă a operaţiilor, arată că 
recurenţa puterii e prea complexă [11] pentru calculul secvenţial. Exemplul 
inspirator sugerează că există o legătură implicită între limitele calculului: 
complexitate şi calculabilitate [23]. Funcţia aps creşte cu x în funcţie de n = 
1-aditiv, 2-multiplicativ, 3-exponenţial. Deocamdată e vorba de calculatoare 
electronice, dar se încearcă copierea din Natura vie, i.e., emularea 
avantajelelor vietăţilor în îndeplinirea de sarcini în mod inconştient. 
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long unsigned aps (unsigned n, long unsigned x) {  
  return (!n) ? x+1 : (!x) ? aps(n-1,1): aps(n-1,aps(n,x-1)); } 
Domeniile de avangardă sunt biotehnologia şi inteligenţa computaţională, 
fără a fi înţelese nici viaţa nici inteligenţa. Realitatea nu se reduce la Natură 
- aşa cum cardinal (IN) este strict inferior lui cardinal (IR). Raţiunea e 
închiderea Naturii în raport cu operaţii primare - cum mulţimea numerelor 
raţionale e închiderea mulţimii numerelor naturale la inversele adunării şi 
înmulţirii; dar e densă în Realitate - cum numerele reale sunt închiderea 
analitică a lui IQ, i.e., mulţimea limitelor de şiruri de numere raţionale 
formează IR. Realitatea depăşeşte Natura şi raţiunea nu doar în calitatea 
cantităţii ci şi în puterea operaţiilor de transformare - aşa cum IR e 
închiderea raţionalelor la inversa ridicării la putere - ultima operaţie 
aritmetică obţinută prin recurenţa celei anterioare ce poate fi urmărită de 
raţiune. Iar închiderea în ordinea incluziunii - mulţimea tuturor 
submulţimilor din IN, Z/, sau IQ , în general, din mulţimi numărabile e 
mulţimea numerelor reale, nenumărabilă. IR e (de) puterea continuului; de 
la reale ideea de numere complexe devine o problemă de imaginaţie. Dar 
mai ştim că dacă n-ar exista vreun cardinal între cel al discretului natural/ 
întreg/ raţional şi cel al continuului real atunci logica ar include principiul 
terţului exclus, ceea ce pur şi simplu jigneşte Omul îndragostit de nuanţe. 
Deci putem demonstra neconstructiv că există un nivel intermediar între 
raţiune - închidere a Naturii la inversele operaţiilor naturale, şi Realitate - 
închidere a raţiunii la inversele operaţiilor artificiale, sau la infinitul dedus 
raţional, sau la o ordine asupra propriei fiinţe. Cum spuneau înţelepţii: 
există îngeri între Om şi Dumnezeu (Andrei Pleşu). Densitatea în Realitate a 
raţiunii înseamnă că orice real e limita unui şir de raţionale. Deci, se spune 
acum, dacă stăpânim raţiunea problema Realităţii e o problemă de 
complexitate - rapiditate a convergenţei. Densitatea lui IQ   în IR atrage şi 
rezultatul că între orice două reale există un număr raţional. Deci, Realitatea 
e mult mai bogată decât îşi poate raţiunea închipui, dar între orice două 
lucruri reale există ceva raţional - neintuitiv. Nici intuiţia nici raţiunea nu 
ajung pentru a ne închipui ceva ce matematica, ce nu se limitează la nici una 
din ele, dovedeşte elementar, lăsându-le să colaboreze prin conştiinţă, ca 
orice artă adevărată sau ştiinţă frumoasă a ideilor sau a fenomenelor. 
 Erau vremuri ale raţiunii când matematica era liberă, necesităţile 
creându-şi-le singură, şi chiar de uneori o mai ajuta fizica în a le 
conştientiza, întotdeauna îi urma calea spre Realitate. Acum nu există 
premiu Nobel pentru matematică, ci doar pentru matematică aplicată în 
economie. Acum nu există libertate prin necesitate înţeleasă, ci doar prin 
necesitate economică satisfăcută. Acum, raţiunea nu poate reda Realitatea.  
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  Ultima parte a frazei anterioare numeşte "matematica-fizica", pe 
care şcoala mai veche o considera alternativă "umanului", de parcă nu orice 
om trebuie sfinţit de singura cale de educaţie consistentă, care nu reduce ci 
amplifică receptivitatea şi imaginaţia pentru orice operă umană. De "şcoala 
nouă" ce să spunem, când înlocuieşte alianţa frumos-adevăr în forma cea 
mai pură cu un nume de reclamă "matematică-informatică", decât că se 
consideră parte a societăţii de consum - cea mai eficient distrugătoare de 
spirit şi de uman de care ştim. Informatica e doar un prim rezultat al 
colaborării artă-ştiinţă-inginerie, foarte inspirator, de drept, dar foarte 
exploatat, de fapt, în exagerarea grotesc materialistă cum că binele e tot ce 
ne trebuie, iar ingineria e singura activitate creatoare ce merită dezvoltată în 
orice direcţie tehnologică, de la jucării spirituale pentru toate vârstele, la 
droguri tehnologice, inclusiv arme de toate calibrele.  
 Experimentul credinţei a avut loc în evul mediu prin căutarea 
duhovnicească şi căutarea cavalerească mediate de construcţia masonică. 
Catedralele au fost simbolul revoluţiilor ce doreau instituirea credinţei 
constructive ca bază a societăţii umane. Constituţia americană şi codul lui 
Napoleon sunt mărturii că nu capitalismul era nivelul superior de evoluţie 
social-umană. 
 
7. Experimentul raţiunii pure: Spiritual. Social. Tehnologic 
Societatea vrea la fiecare pas să se eternizeze utilizând o măsură comună a 
tuturor lucrurilor, fie ele nemăsurabile, iar raţiunea pare a-i da şi forţa 
necesară. Dar iraţionalul în arte, în particular matematică, nu e subraţional 
ca în societate, ci deschiderea spre real prin închidere la inversa unei 
operaţii esenţiale şi radicale.  
 Stăpânirea noii puteri, a continuului, este însă deasupra intuiţiei şi 
raţiunii, dacă acestea nu se leagă prin conştiinţă şi nu colaborează prin 
imaginaţie şi intenţie. Experimentul istoric al raţiunii pure a fost condiţia 
intelectuală necesară a primei revoluţii sociale şi singurei deocamdată, ce 
urmărea iniţial o reintegrarea a căilor de căutare a spiritului dinspre materie 
(cavaleri) şi a materiei dinspre spirit (monahi) - eşuată prin conservarea 
armelor, războaielor, claselor sociale, împotriva cărora se ridicase, dar mai 
ales prin renunţarea la demnitatea umană pentru a restrânge mintea umană 
la adaptabilitate, alungând în facultativ conştiinţa şi credinţa.  
 Reducerea gândirii constructive la raţiune pură a pregătit 
posibilitatea de reducere a punctelor de vedere, ce trebuie să fie 3 - ultimul 
număr prim succesor al altui prim - total diferite dar convergente asupra 
Realităţii, la cel mai periculos dintre ele.  
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 Concentrarea minţii pe controlul raţional al adaptabilităţii a urmat 
conştientizării că Omul a ales evoluţia fără a dispreţui eternitatea şi fără a şti 
calea. A fost începută sincron de instituţia ce pretinde a-l sluji pe Dumnezeu 
- o contradicţie în termeni (Martin Luther, papii cavaleri), şi de cea mai 
umană abordare a Realităţii - arta (Il Rinascimento, René Descartes), având 
ca scop evidenţierea Omului. Concentrarea societăţii asupra componentei 
materiale a existenţei umane era necesară, dar nu pentru a atrage omul pe o 
cale secundară, ci pentru a-l elibera de problemele neomeneşti. Grecia 
antică e un model inspirator (sclavii→tehnologie). Experimentul raţiunii 
pure trebuia încheiat acum două secole:  
• când experimentul culminase cu un număr nemaiîntâlnit de genii 

contemporane, dovedind că oamenii trebuie să aleagă cu înţelepciune şi 
să construiască cu bună-înţelegere şi curaj o societate care să-i 
încurajeze/ asiste a evolua dincolo de unde ajunseseră: Beethoven, 
Mozart, Gauß, Cauchy, Fourier, Laplace, Goethe, Schiller, Franklin, 
Kant, Hegel; 

• când cei ce au construit catedralele au încercat ceva asemănător la scara 
unui întreg continent, neglijând că pe terenul de construcţie erau 
oameni cu istorie şi cultură ce nu se concentrau asupra lui "a avea" ci 
simplu asupra lui "a fi"; 

• când Napoleon Bonaparte a arătat că noua formă socială, raţională în 
planurile sale de geniu al artei strategiei sociale, nu poate fi impusă prin 
forţa împotriva căreia fusese revoluţia. 

După extinderea revoluţiei la Europa, alt geniu al strategiei, Otto von 
Bismarck, învăţând din experienţa predecesorului, ajunge mai aproape de 
unificarea Europei. Forţele materialiste stăpâneau însă meşteşugul 
exploatării instabilităţii şi se grăbeau să transforme Europa într-un laborator 
de compromitere a oricărei mişcări idealiste, ajutând generaţia acestor 
mişcări să devină teroristă.  
 Cum spuneam, experimentul raţiunii pure avea forma: completarea 
părţii mai bine cunoscute - Bonaparte, spre limitele sale - Bismarck, pentru 
a avea mai multe şanse dincolo de limite. Căderea şi rămânerea în 
materialism au distrus mult natura şi omul. Importanţa acestei încercări a 
fost multiplă, dar continuarea promovării ei după ce s-au putut interpreta 
rezultatele a ucis nenumăraţi oameni şi chiar culturi. În prezent devine din 
ce în ce mai apăsătoare şi ameninţă viitorul.  Gândurile nu pot fi explicate 
sau controlate doar prin raţiunea bazată pe adaptabilitate, chiar dacă 
secvenţialitatea e extinsă la paralelism nelimitat/ nedeterminism 
(echivalent). Raţiunea trebuie completată spre inteligenţă în contextul 
credinţei, care, conţine şi paralelismul/ nederminismul minţii umane. 
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Intuiţia şi adaptabilitatea nu ajung unei fiinţe pentru a depăşi materia prin 
spirit; doar integrarea lor prin Conştiinţă ne face Oameni. Consideraţiile 
anterioare ne inspiră a înainta teza, spriinită de metafore matematice:  

Conştiinţa e închiderea la inversa compunerii (cunoaştere o simulare) a 
Conştiinţei 

//  iniţial: Conştiinţă = Conştienţă 
Limita esenţială a calculabilităţii discrete, transmisă şi "inteligenţei 
computaţionale", e dată de necesitatea autoreferinţei pentru a integra 
cunoştinţele nivelelor cu cele ale metanivelelor în modelarea conştiinţei. Un 
tip ierarhic bazat pe abstracţie reflexivă poate reprezenta cunoaşterea 
conştientă. Aspectele Realităţii, şi ale minţii umane ce o reflectă, 
neexprimabile nici constructiv nici intuitiv, nu trebuie neglijate.  
 O cale intuitivă de la raţiune spre inteligenţă e integrarea 
conştienţei şi intenţiei, apoi mai departe, spre integrarea credinţei cu 
inteligenţa pentru a deveni conştienţi de Realitate, a imaginaţiei, inspiraţiei, 
şi intuiţiei - trezirea la Realitate. Puterea de abstracţie e adevărata măsura 
pentru mintea umană. Transformarea abstracţiei în construcţie 
comprehensibilă poate fi ţelul Omului între Oameni, Dumnezeu unic pentru 
diferite culturi de oameni liberi.  
 Libertatea e necesitate înţeleasă (Georg Wilhelm Friedrich Hegel). 
Trebuie să amintim conştiinţei noastre să reintegreze mintea noastră. 
Trebuie să ne amintim că societatea are datoria de a asista oamenii să 
vieţuiască între oameni.  
 
8. Om. Om cult. Om între oameni 
Trebuie să nu lăsăm societatea să devină mai importantă ca Omul, cum e pe 
cale să se întâmple transformându-se în furnicar/ roi/ turmă/ cireadă/ 
herghelie, ca să nu pomenim de haită/ hoardă/ banc. Un sistem de operare 
serveşte programelor autonome atât pentru legătura cu hard-ul cât şi pentru 
dezvoltarea soft-ului. Analog, sarcinile necondiţionate minimale ale 
societăţii sunt sănătatea şi educaţia oricărui om, încurajarea căutării şi 
cercetării pentru orice Om, i.e., om cu conştiinţă.  
 Istoria măsurii comune de-a lungul evoluţiei umane este:  

...← Filosofie ←...← Cultură umană ← Cunoaştere specializată  
← Forţă economică ← Forţă fizică 

Putem reduce abstracţia la tipurile simplificatoare (clase, simboluri, 
module) şi exprima apoi construcţia, sperând că ne îndreptăm către 
libertatea absolută, i.e., considerând pe Dumnezeu ca fiind cel mai simplu 
lucru din Realitate, total neconstrâns.  
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 Dar, putem simula/ construi/ trăi/ munci, asociind ierarhii de 
cunoaştere tuturor acţiunilor ce le facem, urmărind să înţelegem constructiv 
cea mai complexă absolută necesitate, astfel definind pe Dumnezeu. 
Abstracţia e darul uman pentru a depăşi limitele naturale şi a extinde 
raţiunea pură la inteligenţă reală. Ca orice pereche dihotomică, credinţa şi 
inteligenţa pot evolua convergent spre integrare, sau se pot distruge reciproc 
dacă nu sunt legate împreună constructiv prin conştiinţă de către filosofie. 
Metafora e o instanţă populară a abstracţiei. Putem detalia teza metaforică: 

Dumnezeu e abstracţia absolută → e ţelul evoluţiei pentru inteligenţa 
asistată de credinţă 

 
Das schöne wahre Gute 

Johann Wolfgang von Goethe 
Mergem mai departe respectând o regulă obligatorie cât timp evoluăm spre 
Oameni asemenea lui Dumnezeu. Conştiinţa e individuală (legătură 
credinţă-inteligenţă), socială (relaţii local-contextuale) şi universală 
(sentimentul Realităţii). A apărut prin divide et impera et intellige a 
conştiinţei comunitare proprie structurii umane eterne, e.g., din trecut: 
ciobani, fermieri, marinari, asiatici, africani, amerindieni, ... Fiecare individ 
se recunoştea pe sine în convieţuitori, fiind în plus foarte adaptabil şi plin de 
intuiţie. Evoluţia măsurii comune implică construirea de agenţi inteligenţi 
corespunzător stăpânirii nivelelor inferioare şi concentrării asupra celor 
superioare. De exemplu, industria a pemis mecanizarea agriculturii 
preparând concentrarea asupra economiei; preţul a fost prea mare: a rănit 
spiritul şi natura. Industria se înţelege perfect cu armata, fiind ipostaze ale 
aceluiaşi principiu de despersonalizare a omului pentru un scop materialist.  
 Evoluţia e un multiplu divide et impera et intellige pentru 
conştiinţă, asociat cu generarea componentelor minţii ce lipseau la început, 
apoi asistat de acestea:  
• Conştiinţă individuală-socială-universală  

(subiectiv-contextual-obiectiv)→inspiraţie/ conştienţă ↓ 
• Spaţiu-timp (structură-funcţie/comportament) → imaginaţie ↓ 
• Discret-continuu (natural-real) → intenţie ↓ 
• Frumos-adevăr-bine (artă-ştiinţă-tehnologie). 

simulare ∈ Simulare ⊆ Funcţie × Structură ⇐ Cunoaştere;  
Cunoaştere ⇐ Inteligenţă :: informaţie (); 

Intenţie ⇐ |Inspiraţie - Adaptabilitate|; Imaginaţie ⇐ |Intuiţie - Conştienţă|; 
Adaptabilitate ⇐ abstracţie_simplificatoare (Imaginaţie); 

Conştienţă ⇐ abstracţie_reflexivă (Intenţie). 
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 Relaţiile anterioare sunt prea simplificate pentru pornirea spre 
simularea inteligentă. Deşi sunt intuitive şi, sperăm, inspirate, pentru 
început neglijăm intuiţia şi inspiraţia, esenţiale dar prea primitive pentru 
înţelegere raţională, şi formalizăm abstracţia reflexivă prin ierarhie 
cognitivă, iar abstracţia simplificatoare prin ierarhie de simulare: 

Conştienţă = cunoaştere ° simulare (Conştienţă) 
Relaţia de punct fix sugerează modelarea conştiinţei prin asocierea unui 
nivel de cunoaştere oricărui nivel ierarhic din procesul simulării. Rezolvarea 
problemei de punct fix cere construirea unui spaţiu metric unde funcţia 
compusă (cunoaştere o simulare) e o contracţie, i.e., elementele implicate în 
construcţie se apropie progresiv în înţelegerea formală a construcţiei 
formale. Apoi ne aşteaptă:  

Conştienţă = cunoaştere (intenţie (Inspiraţie, simulare ( 
    imaginaţie (Intuiţie, Conştienţă)))) 

 O schemă generică de modelare defineşte universul modelelor ca 
teorie matematică sau ca paradigmă de simulare. Orice entitate are 
comportament (relaţii cu alte entităţi) şi structură (relaţii interne). 
Comportamentul poate fi funcţional (independent de context) sau 
procedural (dependent de context). Un algoritm e o entitate ce poate fi 
simulată pe computer, deci reprezintă calculabilitatea orientată spre 
comportament (înţelegere, verificare, învăţare)/ orientată spre structură 
(construcţie, proiect, plan).  
 
9. Eternitate. Evoluţie. Evoluţie inteligentă 
Eternitate înseamnă abstracţie de timp, din punctul de vedere al evoluţiei 
umane. Dar oamenii ce au trăit mult şi bine în eternitate, mai degrabă nu 
făcuseră partiţionarea spaţio-temporală a Realităţii. Şi totuşi căutau: 
cavalerii Graalul, duhovnicii Spiritul suprem, ciobanii oile pierdute. Şi 
numărau: cavalerii victoriile, călugării mătăniile, ciobanii oile, dar nu 
considerau aceasta operaţie esenţial-umană ci naturală. 
 
Doamne, Doamne, caută din Cer, şi vezi şi cercetează Via aceasta, pe care 

a sădit-o Dreapta Ta, şi o desăvârşeşte pre ea (în veci). 
Pantocrator ortodox 

 Abordarea algoritmică e echivalentă celei formale: Dacă o frază a 
unui sistem formal e adevărată, atunci există un algoritm ce poate confirma 
aceasta; reciproc, pentru un algoritm de verificare al frazelor matematice, un 
sistem formal poate fi definit, ce cosideră adevărate frazele din închiderea 
mulţimii rezultatelor algoritmului relativ la operaţiile logice considerate. 
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Sisteme formale axiomatice (David Hilbert), algoritmi de construcţie (Kurt 
Gödel), calcul-λ (AlonzoChurch), funcţii recursive (Stephan Cole Kleene), 
maşini combinatoriale (Emil Post), maşini (Alan) Turing, limbaje formale 
(Noam Chomsky - gramatici), algoritmi normali (Aleksandrî A.Markov) sunt 
cele mai cunoscute formalisme (echivalente) pentru calculabilitate 
secvenţială bazată pe raţiune pură.  
 Aceşti oameni minunaţi au iniţiat o actualizare a experimentului 
raţiunii pure, după ce artele - în special matematica, ştiinţele bazate pe 
fizică, şi ingineriile inspirate de matematică şi asistate de fizică, au evoluat 
independent de ordinea socială, datorită credinţei inteligente a savanţilor şi 
oamenilor liberi ce le-au dezvoltat înţelegându-le.  
 Inteligenţa în evoluţie e facultatea de a transforma (analiza/ 
sintetiza/ modifica) obiecte abstracte/ naturale/ artificiale, şi reprezentări, în 
lumile (artelor, ştiinţelor, tehnologiilor), în special: idei despre idei, cum se 
ajunge la idei, obiecte de transformat obiecte, reprezentări de reprezentări, 
cum se construiesc/ înţeleg reprezentări - toate ierarhice şi reflexive.  
 Evoluţia e legată de proiectul iniţial al facultăţilor mentale de 
supravieţuire a întregului sistem, dar şi de contextul spaţiu-timp de 
comunicare între agenţi inteligenţi. Căile alternative de extindere a 
conceptului de calculabilitate sunt sugerate de opere din filosofica literatură 
germană, ce exprimă idei esenţiale ce trimit la partea inconştientă a minţii, 
concentrându-se asupra lumii mentale a binelui administrată tehnologic, a 
lumii fizice a adevărului cercetată ştiinţific, şi a lumi ideale a frumosului 
descoperit prin arte. 
1. Faust (Goethe): euristici - riscă competenţa pentru performanţă, bazate 

pe imaginaţie. 
2. Das Glasperlenspiel (Hermann Hesse): paralelism natural nelimitat/ 

nedeterminism - rămâne la sugestii fizice ale intuiţiei, deci în Natură. 
3. Der Zauberberg (Thomas Mann): cunoaştere ierarhică autoreferenţială 

- necesită concilierea ierarhică a structurii discrete cu reacţia continuă, 
sperând să inspire calea spre Realitate. 

 Matematica e în toate căile alternative, cum e şi în toate lumile pe 
care ne sprijinim prezenţa în lumea unică: algebra combină spre frumos, 
topologia caută adevărul, ordinea relevă binele.  
• Spaţiile Hilbert fundamentează modelul comportamentului cuantic 

independent de intervenţia umană (din lumea abstracţiilor). Legătura 
cu modelul complementar necesar interfeţei spre lumea fizică nu e 
modelabilă algoritmic, sugerând că modelul nu e corect în Realitate.  

• Operatorii autoadjuncţi (numere şi vectori proprii) sunt o soluţie pentru 
concentrarea şi stabilizarea cunoştinţelor.  
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• Algebrele Banach introduc, suplimentar faţă de spaţiile vectoriale 
topologice, o înmulţire comutativă, ce reprezintă, printr-o transformare 
adecvată, compunerea funcţională, a cărei necomutativitate în modelele 
clasice e una din rădăcinile limitelor secvenţiale ale calculului.  

• Limitele inductive pot direcţiona convergenţa tipurilor (ierarhice), 
deziderat e legat de compatibilitatea simulărilor parţiale şi de 
corectitudinea prin construcţie a proiectelor.  

• Spaţiile reflexive conţin ingredientele necesare reprezentării 
conştiinţei, într-un context în care adaptabilitea e redată de 
variabilitatea dimensiunilor spaţiului.  

• Punctele fixe sunt utile în formalizarea scopului simulării.  
• Spaţiile neseparabile sunt instrumente necesare spre înţelegerea 

inspiraţiei şi intuiţiei.  
O calculabilitate extinsă spre continuu sau o modelare integrată matematic-
fizic-inteligibil (intellige al celor 3 abordări) sunt căi promiţătoare. 
Simulabilitate e calculabilitatea ce utilizează puterea continuului: 
electronica analogică, gândirea metaforică, matematica nerestricţionată. 
Măsurabilitatea matematică, de exemplu, Lebesgue, e o cale de formalizare 
a simulabilităţii. Măsura ce poate indica depăşirea nesimulabilităţii 
conştiinţei e decidabilitatea problemei opririi. Legătura între decidabilitatea 
relativă (la un sistem formal), i.e., posibilitatea existenţei unei formule 
independente, şi decidabilitatea absolută (echivalentă calculabilităţii), i.e., 
posibilitatea existenţei unei probleme de decizie indecidabile algoritmic, e a 
doua teoremă de incompletitudine a lui Gödel:  

"Fie C formula ce afirmă consistenţa sistemului T; se poate 
demonstra în T implicaţia C→G; deci C nu e demonstrabilă, pentru 
că ar implica demonstrabilitatea lui G, negată de prima teoremă de 
incompletitudine":  

'Dacă sistemul formal include logica şi aritmetica şi e consistent, 
i.e., nu se pot deduce teoreme contradictorii, atunci sistemul e 
incomplet, i.e., ∃ în sistem o formulă nedemonstrabilă G ce 
corespunde semantic unui enunţ adevărat'. 

 
Exemplu: Sistem formal ierarhic  
Fie (U, {Hi∈Sh}) un univers structurat de diferite ierarhii Hi şi Sh mulţimea 
de ierarhii definite pe U; H=(Releq,{(Nivelj,Structj)|j∈Sl},Relord,{Aj|j∈Sl}) e 
o ierarhie generică: Structj structura pe nivelul j, Releq relaţia de echivalenţă 
ce generează nivelele, Relord relaţia de ordine (totală) definită pe mulţimea 
nivelelor, şi Aj⊂Nivelj-1×Nivelj, j∈Sl relaţia de abstracţie, Sl mulţimea 
nivelelor ierarhice.  
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 U e o categorie, e.g., conţine spaţii Hilbert cu funcţii continui 
aproape peste tot - ca morfisme, permiţând diferite căi de simulare a 
conştienţei. Un sistem formal ierarhic poate fi definit. Considerând 
operatori autoadjuncţi ca obiecte de pe nivelele superioare ale ierahiei de 
cunoaştere, aceste nivele pot tinde la autocunoaştere, al cărei grad creşte 
odată cu cel de abstracţie a cunoaşterii, în contextul cunoaşterii nivelelor 
inferioare, şi având cunoştinţe calitative despre cele superioare. Problema 
corespondenţei, i.e., asocierea ierarhiei de cunoaştere celei de simulare, e 
rezolvată prin transformări naturale peste functori ai diferitelor ierarhii 
asupra sistemului simulat. Intenţia rezultată prin dialog om-sistem 
completează simularea inteligenţei. 
(U, {Hi∈Sh}), card(U) >ℵ0 // univers ierarhic 
Σ = F ∪ L ∪ A ∪ K  // obiecte funcţionale  
 F = {f | f : U*→ U}        // funcţii globale 
 L = {f | f : Levelj*→ Levelj}       // structuri pe nivel 
 A = {f | f : Levelj*→ Levelj+1}      // abstracţii 
 K = {f | f: Levelj*× Levelj+1→ Levelj+1}  // abstracţii cognitive 
I = Σ*∩ R   // funcţii iniţiale 
R ={r | r : Σ*× R*→ Σ × R } // reguli de transformare. 
1. Simulabilitatea cere formalizarea explicită a ierarhiei de cunoaştere în 

cadrul sistemului formal. Inferenţa e strategia discretă a inteligenţei de 
a avansa cunoştinţele; cea monotonă înseamnă conservarea concluziilor 
la adăugarea de noi ipoteze. Inferenţa cotidiană, ştiinţifică, inginerească 
e nemonotonă: la îmbogăţirea cunoştinţelor trebuie revăzute concluziile 
anterioare.  

2. Matematica fundamentează orice formă de inferenţă prin adecvarea 
formalismului. Informatica e matematica prelucrării algoritmice a 
informaţiei. Intelectica e matematica inteligenţei bazată pe a 
cunoaşterii, ce-i construită în jurul reprezentării cunoştinţelor.  

3. Inteligenţa simulată desemnează încercarea de a înţelege şi a realiza 
tehnologic hard-soft o generare/ prelucrare de cunoştinţe, conştient şi 
adaptabil. Am înlocuit prin acest termen pe cel standard inteligenţă 
artificială (AI), pentru a sublinia necesitatea înţelegerii simulării; în 
plus, tot ce ştim despre simulare ne aproprie de simularea inteligenţei şi 
de simularea inteligentă.  

4. Formalizarea impusă cere reprezentarea cunoştinţelor orientată spre 
calculator şi inferenţa compatibilă cu raţionamentul calculabil. Ipoteza 
actuală de lucru consideră omul singurul model de inteligenţă 
comportamental/ structural (diferit de o maşină sintactică).  
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5. Sistemul rezultat prin simularea inteligenţei trebuie: să se poată explica 
pe sine fără referire la reprezentarea internă, i.e., să fie conştient, şi să 
aibă un comportament cauzal, legat de structura internă şi independent 
de interpretarea exterioară, i.e., să fie adaptabil. Prin dialog poate 
deveni conştient de o intenţie, deci inteligent.  

6. Simularea inteligenţei e încercată funcţional/ structural, dar la modă 
acum e încercarea de emulare a ei (inteligenţă computaţională) fiind 
mai eficientă în special în învăţare, dar neinteresându-se de conştiinţă. 
Simularea ierarhică asistată de matematică, teoretizată şi formalizată, 
poate conduce la înţelegerea rezultatelor, deci la stăpânirea lor.  

7. Abordarea trebuie concentrată în jurul ierarhiilor de cunoaştere, pentru 
a simula metacunoştinţe, pentru adaptabilitatea sistemului, dar şi pentru 
căutarea drumului spre simularea conştiinţei cât mai bine în sistemul 
inteligent. Secvenţialitatea controlată recursiv a algoritmului şi a 
maşinii de calcul trebuie înlocuită prin simularea unei continuităţi 
controlate reactiv. Probabil doar raţionarea secvenţială distinge cele 
două limite ale calculabilităţii. 

 
Nichts ist mir wichtiger auf dieser Welt als mehr von 

Gottes Gedanken zu wissen.            Albert Einstein 
• Matematica e artă! Ştiinţa e fizica! Binele trebuie să fie frumos şi 

adevărat! 
Arta e pentru arta - autodefinire (teză-antiteză-sinteză). Ştiinţa evoluează cu 
frica lui Dumnezeu - a nebănuitului/ neştiutului/ neînţelesului (salt calitativ 
din acumulări cantitative). Ingineria se defineşte prin complement (negarea 
negaţiei), deci fără referinţa la frumos şi adevăr, e periculos de instabilă.  
• Dumnezeu e unic. 
Teorie vine din greaca veche (primul limbaj al matematicii): theos = 
divinitate, theôria = procesiune, theorein = a contempla. Conceptul, atât de 
important acum, conţine toate cele trei aspecte: Teoria e o ordine asupra 
cunoştinţelor în căutarea a ce numim prescurtat Dumnezeu, i.e., a construi/ 
înţelege inteligenţa, sprijiniţi de credinţă, pentru a trăi frumos, adevărat şi 
bine.  
• Căile Sale sunt nenumărabile.  
Cum comunitatea ştiinţifică e legată de termenul (clar şi încurajator) de a 
şti, putem considera că arta e ştiinţa lumii ideilor abstracte iar tehnologia 
ştiinţa lumii mentale. Dacă arta ne însufleţeşte, atunci ştiinţa e arta 
înţelegerii iar tehnologia arta de a îmbina frumosul cu adevărul pentru a 
face bine. Dacă ştim că alle guten Dinge sind 3 să avem bucuria fiecăruia 
chiar dacă ne concentrăm fiecare asupra unuia dintre ele. Constrângerea 
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oricărei abordări a inteligenţei simulate e bazarea tehnologiei (binelui) pe 
artă (frumos), în particular: matematică, şi pe ştiinţă/ fizică (adevăr). Acesta 
e doar un aspect al necesităţii convergenţei celor trei atribute fundamentale 
ale vieţii umane (frumos, adevăr, bine) către o măsură comună evoluând 
spre filosofie.  
• Ierarhice Îi sunt planurile. 
Convergenţa procesului de evoluţie cere lupta cu timpul, având ca aliat 
structura. Structura e însă uneori prea conservativă, deci trebuie 
reconfigurată, la nivele abstracte, e.g., un plan, ca şi la nivele concrete. 
Conştiinţa necesită reacţie continuă, nu doar recurenţă discretă. Conştiinţa 
socială şi cea individuală sunt mai degrabă divergente în zilele noastre, i.e., 
doar am divide et impera, neglijând et intellige. Corectarea acestei stări de 
fapt nu mai suferă amânare!  
• Mens sana in corpore sano. 
Democraţia trebuie să fie ierarhică, iar educaţia să dea prioritate deschiderii 
spre Realitate prin artă, cea mai inteligibilă fiind matematica, şi deschiderii 
spre Natură prin fizică şi sport. Deci trebuie să ne sincronizăm ca fraţii 
pentru a face o Revoluţie prin deschidere la evoluţie! 
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