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Trăim într-o lume a informației ce se dublează 
cu o viteză fenomenală și logica noastră devine 
incapabilă de a mai putea prelucra acest 
gigantic val.  Logica binară utilizată in rețelele 
computer nu mai face față. Avem totuși o 
alternativă nouă, anume alte logici mai 
sofisticate 

Logica trivalentă   

 



Marea taină de a gândi ține de descifrarea logicilor 
naturii. S-au încercat în timp mai multe logici: 
binară, tetravalentă (quantum computing), fuzzy, 
etc. dar nici una nu se apropie suficient de logica 
naturii. Încercarea de apropiere pe logica 
trivalentă o veți judeca singuri. Orice sistem de 
gândire nou se însușește cu dificultate deoarece 
creierul antrenat în alta logică nu are capacitați 
antrenate să proceseze. De aceea va fi necesar cel 
puțin  la început să analizați cu multă răbdare 
informația.  

 

 Logica trivalentă pornește de la mai multe surse 
istorice, de la triada biblică tatăl , fiul, sfântul duh și 
pana la cercetările pe sisteme disipative ale lui Ilia 
Prigogine, laureat al premiului Nobel pentru chimie. 
Din perspectiva acestuia din urmă orice fenomen se 
poate caracteriza: printr-o sursă, de unde își trage 
puterea, printr-un senzor ce evaluează influența 
fenomenului asupra mediului și printr-un decident 



ce arată soluțiile posibile de desfășurare ulterioară a 
fenomenului.  

                                             

 
Fig. 1 exemplu de trivalență 

În figurile de mai sus se observă că minciuna 
simte puterea, caracteristic mediului politic, de 
asemenea ca puterea se încarcă de simboluri. La o 
analiza mai atentă  se ajunge la concluziile 
următoare:  după ce minciuna a preluat puterea, 
aceasta îl copleșește și nu știe cum sa o folosească, 
de aceea se retrage intr-un simbol. Pe de alta parte 
în copilărie a fost mințit și s-a acționat cu putere 
asupra sa conducând persoana către nevoia de a se 
retrage intr-un simbol. Ultima valență arată că 
puterea și criza permanentă a simbolului la care 



este expus, îl conduc către minciună. Folosindu-se 
aceeași logică se pot analiza și celelalte triplete. 

Un detaliu esențial in logica trivalentă este 
următorul: orice două conținuturi de pe nodurile 
unui triunghi îl generează pe al treilea. De exemplu 
vinovăția și abandonarea generează orientarea 
către rău; vinovăția și orientarea către rău 
generează abandonarea; si orientarea către rău și 
vinovăția generează abandonarea. Se observă cu 
ușurință capacitatea logicii trivalente de a 
determina cauzele unui fenomen. Logica trivalentă 
generează o matematică calitativă ce are operatori 
specifici după cum urmează.  

                      

          



Fig. 2 sensurile si descifrarea acestora 

 Sensurile săgeților au o importanță extremă 
în înțelegerea fenomenelor semantice. De exemplu 
minciuna puterii este complet diferită de puterea 
minciunii din punctul de vedere al semnificației. De 
asemenea sensurile săgeților au logica lor complexă 

Minciuna puterii și minciuna crizei simbolului 
generează criza simbolului puterii. Aceasta 
aserțiune merită un comentariu. Simbolul cel mai la 
îndemâna este banul. Minciuna puterii legata de 
bani ține de faptul că puterea genereaza oricați bani 
dorește. Acest fenomen este mult mai puternic în 
momentul actual deoarece banul a ajuns imaterial 
fiind inlocuit de niște biți.  

Criza simbolului (banul) aplicată puterii  
generează criza simbolului puterii. Cu alte cuvinte 
inflația generează revolte sau revoluții. 

De asemenea conținutul semantic al celor trei 
vectori se generează reciproc: astfel  minciuna crizei 
simbolului (a banului ce desi este simbolic rezistă de 
milenii fără a fi vreodata in criză majoră), aplicat 



peste criza simbolului puterii (nu avem bani) 
generează minciuna puterii (cazul diagramelor 
comutative). Pe criza simbolului și pe minciuna 
puterii se bazează puterea (punctul de final al 
traseelor sagetilor) 

In cazul ciclurilor logica trivalentă ne ajută să 
înțelegem mecanismele de amplificare al unui 
fenomen. Astfel minciuna crizei puterii generează 
minciuna puterii care la randul ei generează criza 
simbolului puterii și ciclul se repetă. Aplicată la orice 
fenomen logica trivalentă este logica naturii. 

                                         

 
Fig.3 exemple de gândire trivalentă  



Dacă logica bivalentă ne-a îndemnat să ne 
întrecem permanent intre noi (mai mult, mai 
puternic, etc) logica trivalentă ne solicită mai 
degrabă comportamentul responsabil și cooperant 

 Modul in care gândim ne marchează 
existenta și acțiunile în permanență. De exemplu 
banul apărut ca un simbol al neîncrederii și al puterii 
si care a condus la competiție (mai multa 
neîncredere și mai multa putere) poate fi înlocuit. 
Pentru exemplificare ne putem imagina și  chiar 
dezvolta un ban al cooperării, care nu va fi 
acumulativ. Această monedă tot virtuală va fi într-o 
cantitate finită și va fi donata anual fiecărei 
persoane o data pe an, dar va avea durata de 
existentă de un an pentru banul neinvestit (sau alta 
perioadă determinată de practică). Neputând fi 
acumulat acest ban trebuie investit in programe si 
proiecte. Printre alte avantaje acest ban ajută 
oamenii să-și plătească datoriile reciproce, conduce 
la activități colaborative între oameni și dezvolta 
soluții și activități de re-echilibrare și rezolvare a 
crizelor. 



 Harta noastră mentală și asocierile pe care le 
facem în minte pot fi determinate și înțelese cu 
ajutorul logicii trivalente  

     

 
Fig. 4 banul rezolvării crizelor 

Analiza se poate relua cu fiecare dintre cele 
doua triplete semantice:  

-banul cooperării, atenția fata de probleme, 
acțiunile de rezolvare 

-neacumularea banului toxic, acțiunea de grup, 
acțiunea de dăruire 

Deja există astfel de acțiuni si ban in cantitate 
finită (bitcoin), deci există semințele rezolvării 



problemelor. Remarcabil este faptul ca  banul 
cooperării, nefiind legat de resurse sau munca, este 
de asemenea imposibil să intre în criză, însă 
produce efecte benefice conducând oamenii către 
implicare directă în rezolvarea problemelor 
existente. 

O concluzie parțială este că logica trivalentă 
este naturală vieţii, ființelor din orice specie 
incluzând omul, dar nu a fost niciodată antrenată 
pentru a face din om o ființă conștientă.  Pe de altă 
parte analizarea posibilelor consecințe ale unui 
demers făcută cu ajutorul logicii trivalente ne 
poate permite să evitam consecințe nefaste sau 
catastrofale            

 

Feedback-ul  

Avem nevoie de inteligența artificială pentru a 
rezolva problemele umane, dar există un mare risc, 
acela de a ne ignora propria inteligență și de a 
rămâne infantili.  Soluția este de a crea condițiile 



feedback-ului dintre oameni, tehnologie, societate 
si mediul natural, prin utilizarea logicilor naturale 

Feedback-ul intră de asemenea ca o 
componentă esențială în arta de a gândi. Schema 
simplificata a feedback-ului se datorează 
matematicianului din antichitate Papus și este 
următoarea: 

                                       

 
Fig. 5 feedback-urile 

 

Încărcarea cu sensuri a schemei lui Papus s-a 
făcut în mai multe etape 



- în prima etapa schema s-a orientat, știm acum 
căt de importantă este orientarea unei săgeți. 

- în etapa a doua a căpătat valori semantice pe 
două triunghiuri ce fiecare formează o structură cu 
logica trivalentă neorientată 

- în etapa a treia s-au fixat funcționalitățile 
nodurilor: sursa, senzor, decident pe fiecare nod din 
schema feedback-ului semantic 

- în etapa a patra s-au identificat 
funcționalitățile cauzale (ce, cum, de ce, unde, 
când) pentru care a avut loc un fenomen sau un 
comportament în feedback-ul semantic cu 
generatori funcționali.. De exemplu pe schemele de 
mai sus avem: 

-educația și soluțiile rezolva foamea 

-educația și hotărârea micșorează emigrarea 

-soluțiile și hotărârea micșorează sărăcia 

-sărăcia și emigrarea întăresc hotărârea 

-sărăcia și foamea determina căutarea soluțiilor 



-educarea și foamea întăresc nevoia de educaţie  

Remarcabil este faptul că unghiul din care 
privim realitatea ne relevă date ascunse (diagrama 
unicursală) 

Se observa la o analiză semantică ca schema 
logică aplicabilă este urmatoarea:  

       
Fig.6  

 

 -educația B/A și sărăcia A/B sunt polare 

  -emigrarea și soluțiile sunt polare 

  -foamea și hotărârea sunt de asemenea 
polare 

Fiecare dintre acești poli arată cum se pot rezolva 
problemele existente 



Deși pentru oameni acest mod de gândire este 
extrem de dificil, pentru inteligența artificială este 
uzual. Din acest motiv pe anumite domenii 
inteligența artificială poate fi extrem de utilă, chiar 
inevitabilă  

 

Schema hexavalentă   

Realitatea are fațete multiple, există 
caracteristici ce nu pot fi remarcate cu ușurință  
dar care deschid perspective diferite asupra 
realității. Detaliile semnificative si paternurile 
comportamentale sau structurale înlocuiesc 
numerele pe partea analizei calitative dată de 
logicile multiple.   

Schema feedback-ului și schema hexagonală, 
pană la un punct au conținuturi similare dar ulterior 
derivă fiecare proprietăți diferite la un alt nivel.  

Atunci când există două scheme triunghiulare 
cu logică trivalentă se obține o logică hexavalentă 
derivată din cea trivalentă ce generează noi 
funcționalități: 



 
 Fig. 7 schemele hexagonale    

 

 Se observă  că interferența a două structuri 
triunghiulare cu logica ternară generează alte doua 
triunghiuri cu logica ternară: 

-eforturile de a învinge sărăcia, foamea, 
emigrarea 

-inventivitatea, hotărârea de a învăța, dorința 
de a reveni acasă 

Evident și aici putem depista sursa, senzorul și 
decidentul ce se relaționează cu schema generală în 
modul următor: 



 
Fig. 8 generarea de noi itemi 

In interpretarea schemei apar conexiuni 
interesante, de exemplu la senzor 3 avem nivelul de 
inventivitate ce se corelează cu hotărârea de a 
reveni acasă. De asemenea la decident unde există 
un portofoliu de soluții apare o dublare a soluțiilor 
in D4 

a)   Hotărârea de a se întoarce acasă 
b) Dorința de a nu se mai întoarce acasă  

Din nou se poate remarca că logică 
hexavalentă conservă coerența informațiilor 
și permite analizarea acesteia. 
Analizarea fenomenelor poate fi făcută mult 
mai bine de o inteligență artificială 
programată sa fie in ajutorul umanității. Pe 



de altă parte cu aceiași algoritmi se poate 
programa să distrugă totul, căci inteligența 
fără conștiință nu are valori. Lorzii războiului 
ce caută profit din distrugere sunt un astfel 
de exemplu. De aceea cheile logicilor 
multiple nu trebuie niciodată lăsate libere 
pentru oportuniști. 
 

Nivelul 2 de complexitate 
 

  Concatenarea feedback-urilor 

 La nivelul 2 de complexitate feedback-urile se 
pot opera prin concatenare, adică prin punerea in 
comun a nodurilor cu același conținut, sau prin 
punerea  în comun a vectorilor cu aceeași orientare 
și cu noduri comune. 



 
Fig. 9 modele de concatenare 

 Fiecare dintre aceste modele de concatenare 
respectă aceleași reguli semantice ca și feedback-
urile simple. De exemplu concatenarea pe un nod cu 
conținut semantic va lucra conform următoarei 
scheme: 

 



Fig. 10 Drumuri inițiatice 

Cu alte cuvinte descoperim un drum inițiatic 
de viață ce poate fi urmărit pe pași : 

Sărăcia=>motivarea=>hotărâre=>munca 
intensă=>finalizarea=>ierarhizare=>  
organizare=>studiu=>experimentare=>munca 
intensă=>promovare=>ierarhizare 
=>acțiune=>studiu=>hotărâre=>încercări => 
emigrarea (decizie de a emigra sau 
nu)=>tentative=>educaţie(sursa)=>motivarea=>
foamea (cazul tinerilor cu studii înafara pe care 
nu-i dorește un regim 
tiranic)=>încercări=>soluții=>tentative=>sărăcia
=> motivarea=>hotărârea 

 Toate schemele cu feedback-uri 
concatenate dau astfel de drumuri inițiatice ce 
pot fi urmărite cu ajutorul săgeților: 



 
Fig. 11 alcătuirea de scheme logice semantice  

 O remarcă extrem de interesantă este 
următoarea: există un număr finit de scheme 
logice ce depinde de modelele de concatenare 
folosite. Acestea se combină ca un puzzle 
alcătuind totdeauna texte cu sens logic. Acest 
fapt ne permite să înțelegem cu ajutorul 
tehnologiilor IT mesajele tuturor ființelor din 
univers. Dacă se dovedește existența 
feedbackurilor și la obiectele nevii vom putea 
înțelege mesajele universului neviu. 

 O a doua remarcă extrem de interesantă 
este următoarea: dacă luăm linia inferioară al 
unui feedback și cea superioară a feedback-ului 
cu care s-a concatenat pe două nivele 



suprapuse, vom obține un alt feedback cu sens. 
Aceasta ne dovedește că poți ajunge la aceleași 
rezultate prin proceduri diferite. 

 
Fig.11 Rezultatul concatenării feedback-urilor 

Am dat aceasta situație tristă dar curentă in 
mare parte din lumea noastră ca un 
avertisment. Dacă nu vom proiecta și nu vom 
utiliza inteligența artificială  pentru a ridica si 
dezvolta inteligența umană, precum și 
sensibilitatea, înțelepciunea, cooperarea, 
bunătatea și alte calități; daca nu vom lupta 
pentru a avea o planetă fericită, atunci vor 
pieri. Worldmeter ne arată că anual se 
mărește declinul cu sfârșit sigur. Soluția este 
emanciparea umană, acesta se poate produce 



prin schimbarea modelului de gândire al 
oamenilor și prin realizarea unei rețele 
profesioniste care să poată realiza saltul. Vom 
auzi că suntem prea mulți pe planetă si că 
aceasta nu ne poate hrăni. Vom auzi că in 
curând nu vor mai fi locuri de munca datorita 
proliferării roboților și că nu sunt bani pentru 
oameni. Daca oamenii ce vor rămâne fără 
locuri de munca vor fi reprofesionalizați către 
ajutarea mediului natural să se recupereze și 
către ajutarea aproapelui lor, uriașa cantitate 
de bani speculativi ce sunt toxici la acest 
moment își va găsi un rost. Noile profesii ce nu 
vor mai fi productive vor fi pe societatea 
bazata pe cunoaștere  

 

  Feedback-urile de grad 2 

Feedback-urile de gradul 2 se datorează 
posibilităților de împachetare a feedback-urilor de 
gradul 1 in pachete de cate 6 feedback-uri (Litere cu 
sublitere), care la rândul lor se vor împacheta în 



pachete de  4 litere cu același model de organizare. 
Acest model de lucru ne conduce la o remarcabilă 
proprietate care spune că există un izomorfism 
structural între nivele, adică proprietățile se repetă 
pe nivele diferite de realitate, dar cu alt conținut și 
cu alta granulație. 

                                                                                      

 

Fig. 12 pachete de feedback-uri 



 Privit din altă perspectivă universul folosește 
același limbaj dar cu alt nivel de complexitate (ca și 
noi în limbaj uman). 

 

 

                                                             

 
Fig. 13 izomorfismul structural 

În cazul de fata F1, F2, F3, F4, F5, F6 sunt 
automorfismele dreptei proiective 
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Fig.14 tabelul de compunere al pachetelor de 
pachete de automorfisme ale dreptei proiective 

          

  Fractalizarea hexagoanelor sustenabile 

Nivelul 2 al artei de a gândi cere un nivel înalt de 
competențe și nu este accesibil decât specialiștilor. 
Însă rezultatele a acestui mod de a privi lucrurile sunt 
remarcabile și aplicabile pe multe domenii la nivelul 
rezolvării crizelor sau a explorării universului viu, sau 
poate chiar neviu. 



 

 
Fig 15.  fractalizarea și nivele de fractalizare 

Descoperim un  sistem poate mai complex decât un 
computer dar care va avea o interfață foarte 
prietenoasă. Aici sunt menționate doar o parte din 
mijloacele de a crea un sistem funcțional capabil să 
ne ajute să trecem cu bine peste cea mai grea 
perioada din istoria umanității și a planetei. Restul 
va fi deschis doar după ce se va crea rețeaua 



profesionista ai căror algoritmi suport IT sunt deja 
descoperiți. Sistemul însă cere eforturi mari, iar noi 
suntem încă puțini.  

Așteptăm ajutorul altor grupuri și sprijinul celor 
cărora le pasă 

    

 

 

 

 

 

 


