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HYDROSPHERE, BIOSPHERE AND THE UNIVERSALITY
OF SPHERE-SPIRAL PRINCIPLE.
FLUID GEOMETRY LANGUAGE, STANDING WAVES
OF BIOLOGICAL ASPECT
This presentation classifies the entire morphological diversity not only
in its static transience but mostly by approaching the register of complex
cosmogonic transformations from macro to microcosm. The morphodynamic
generative matrix from which and through which, on the entire spectral plateau
of shape octave from sphere, is fully manifested in spiral and returns to sphere
in the ultimate depths of microcosm, reveals a unitary diversity within the
tracking of inextricably alternate causal chain consisting of the sphere-spiral
principle, which is established as an archetypal binder underlying morphologic
becoming’s.
Conceptualization journey follows step by step the diversity of
transformations analysing, capturing the essential elements that contribute
simultaneously to the entire morphodynamic range, following archetypal
insertions culturally infused at the artefact level belonging to the human
civilization, deepening the complex relationships between art and science
whose is the bond par excellence is the experiment.
Cuvinte cheie: sferă, vortex, hidrosferă, noosferică, biosferă, lichid,
soliton, undă staţionară
Keywords: sphere, vortex, hydrosphere, noosphere, biosphere, fluid,
soliton, stationary wave
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1. Hidrosfera-biosfera și universalitatea principiului
sferă-spirală
Influenţa câmpurilor undelor acustice asupra lichidelor relevă
surprinzătoare conformaţii morfo-dinamice ca răspuns al fluidului
străbătut de trenul undelor sonore ce induc şi întreţin unde staţionare,
modelând în chip nevăzut corpusul lichid atent selectat.
Metamorfozele materiei lichide, străbătută de energia vibrantă,
dezvăluie sub forma pattern-urilor dinamice, simetrii generate de
suprapunerile interferenţiale ale ventrelor şi nodurilor undelor staţionare
stabilizate periodic în masa fluidă. Astfel, la confluenţa interacţiunilor
sunet-vas-lichid avem ca rezultantă sunetul vizualizat. Dinamica
undelor staţionare apărute în pulsaţiile ondulatorii ale suprafeţelor
circulare lichide, stabilesc punţi de legătură unificatoare ce echivalează
legile armoniei muzicale cu geometria poliedrală a polimorfismul
simetriilor cristaline. Morfologiile materiei nevii, aflate sub auspiciile
autoorganizării, ale entropiei, par a avea corespondenţe nebănuite cu
morfologiile simetriilor lumii vii, radiolari, corola florilor, deja amintite,
dar care diferă profund prin faptul că sunt generate de codul genetic.
Modelarea materiei prin intermediul interacţiunilor vibroconvective ce conformează materia neînsufleţită structurând-o de o
manieră similară viului, surprinde fascinând asemeni unui deja-vu.
Dacă pattern-urilor naturale ale lumii nevii le lipseşte codul, limbajul,
luând naştere doar prin autoorganizare dată de dinamica inerentă
fenomenelor fizice, iar metamorfozele viului în toată amploarea
diversităţii morfodinamice situate la confluenţa interpătrunderilor
constructive dintre fenomenele fizice de tip autoorganizant şi cod,
atunci apare legitim întrebarea în ce proporţie la nivelul morfologiilor
viului regăsim oglindită autoorganizarea sau influenţa codului genetic.
Studiile privind morfologia aspectelor undelor staţionare în
lichide polifazice relevă aspecte incredibile, mai precis apariţia de forme
cu aspect umanoid, cu implicaţii nebănuite, şi care obligă la
reformularea întregului eşafodaj conceptual în clarificarea şi înţelegerea
originii formei naturale vii şi nevii.
Oscilaţiile, vibraţiile, pulsaţiile, sunt fluctuaţii temporale
constituite din alternări constante ce împart timpul regulat în cazul
oscilaţiei armonice, ori fenomene periodice cu variabilitate ciclică, sau
ritmicităţi aproape periodice dar care de fapt se repetă neidentic
datorită în mare parte ireversibilităţii temporale. Pulsaţia, în cazul unei
sfere elastice analizată îndeaproape, este de fapt o dilatare şi o
contractare periodică ce generează în spaţiu tridimensional unde
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concentrice alcătuite din comprimări-dilatări sferice care, o dată cu
deplasarea faţă de epicentru, cresc în diametru şi scad în intensitate.
Suprafaţa soarelui pulsează ritmic prin deplasări înspre şi
dinspre centru, alcătuind asemeni unei membrane elastice o reţea
hexagonală, suprapusă dinamicii curenţilor de convecţie plasmatici mai
acceleraţi pe brâul ecuatorial. Planeta Terra prezintă la nivelul scoarţei
zone de ridicare alternativă cu distribuţie neregulată dar care ţin cont de
dinamica plăcilor tectonice antrenate dinamic de convecţia cicloidă a
curenţilor magmatici.
Reamintind de oscilaţia membranelor celulare în domeniul
acustic şi electromagnetic, observăm similitudinea de la mare la mic
dintre cele trei sfere vibrante soare-planetă-celulă, relaţionate poate
într-un mod consonant, şi care pune în relaţie unitatea dintre vibraţie şi
principiul sferă-spirală expus pe larg. Mişcările de rotaţie şi revoluţie
induc fluctuaţii periodice ce alternează, inducând la nivelul atmosferei,
biosferei, litosferei, un spectru de frecvenţe specific planetei, unde
staţionare şi armonici. Rotaţia induce alternanţa ce poate fi tradusă prin
vibraţie, iar vibraţia induce rotaţie. Spirala, vortexul intermediază
conversia rotaţiei în vibraţie şi a oscilaţiei în ciclicitate.
Astfel, organismele entităţilor biologice în contextul biosferei
(atât la nivelul ciclurilor biocenozelor trofice cât şi la nivel individual ca
sisteme conţinute şi conţinânde) devin forme mărginite de coerciţia
undelor staţionare situate la baza oricărui biomorfem privit ca undă
staţionara bio-vibro-genetică.
Contextualitatea ierarhiilor undelor staţionare, pornind de la
inducţiile vibraţionale induse de fluctuaţiile gravitaţionale galactice,
modulate de compunerile rezultante ale interferenţelor sistemului solar
privit ca structură rotativ-oscilantă cvasiperiodică, ce conţine armonicile
sumelor fluctuaţiilor conexe planetare, influenţele undelor periodice atât
gravitaţionale cât şi electromagnetice amplificate staţionar, modulează
răspunsuri în straturile concentric atmosferice, generând serii armonice
de cavităţi toroidale vibrante ce interrelaţionează dinamic cu centura
15
Van-Allen , cu cavităţile rezonante Schumann ce induc trenuri de unde
coerente între suprafaţa terestră şi păturile oscilante atmosferice.
Reţelele vibrante, rezultante ce menţin forma chiar dacă
prezintă similitudini remarcabile cu aspect biomorf (trilobiţi, stadii ale
dezvoltării embrionare, fragmente faciale etc.) sunt totuşi private de
aportul modelator lingvistic prin care operează codul genetic în lumea
15

Centura de radiaţie Van Allen este un câmp plasmatic cu aspect toroidal aflat
în jurul Pământului, alcătuit din particule încărcate electric, ţinute laolaltă de
câmpul magnetic al planetei.
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vie. Mai mult ca sigur simfonia undelor staţionare ce întreţin
biodiversitatea conlucră îndeaproape cu anvelopa nevăzută
informaţională ce dirijează sinergic forma şi funcţia în cadrul diverselor
organisme vii.
2. Limbajul geometriilor fluide, undele staţionare
cu aspect biologic
Sigur că fiinţa umană se interpune periodicităţilor lente anuale,
mareice, diurne, influenţelor asimetriei climaterice sezoniere ce
16
perturbă şi în acelaşi timp întreţin stabilitatea climaxului fiziologic.
Astfel că influenţele fluctuaţiilor periodice-aperiodice exterioare
şi interioare contopite indisolubil cu manifestarea dezvoltărilor codificate
genetic conlucră strâns cu modulaţiile electromagnetice inimă-creier şi
implicit influenţează prin axa hormonală activitatea emoţionalintelectuală patronată de limbaj.
Referitor la apariţia, originea şi menţinerea formei, Ian Steward în
cartea sa [1] Numerele Naturii, descriind Morfomatica, aduce în discuţie
delicata relaţie dintre limitele interpretări matematice, cod genetic şi
diversitatea geometrică naturală: "Avem nevoie de o teorie matematică
efectivă a formei, motiv pentru care eu mi-am intitulat visul
Morfomatica. Din nefericire, multe ramuri ale ştiinţei sunt îndreptate în
momentul de faţă în direcţie exact opusă. De exemplu programarea
ADN-ului este considerată ca fiind singura responsabilă pentru formele
şi tiparele din organism. Totuşi, teoriile actuale ale dezvoltării biologice
nu explică în mod adecvat de ce lumea organică şi cea anorganică au
atâtea forme matematice comune. Poate că ADN-ul codifică mai
degrabă regulile dinamice ale dezvoltării, decât să conţină codul formei
dezvoltate până la capăt. Dacă acesta este cazul atunci teoriile actuale
17
ignoră partea crucială a procesului dezvoltării".
În concluzie avem trecerea de la linie-coardă la discmembrană, şi în final sferă-volum oscilant, corespondenţele cu
geometria fiind evidente, constituindu-se seria de la simplu la complex
linie, plan, volum şi în cazul vibraţiei la fiecare vom avea numărpoligon-poliedru.
16

Clímax, climaxuri, s.n. 1. Fază finală într-o succesiune ecologică, în care
există o relativă stabilitate a biocenozei şi o corespondenţă a ei cu clima şi cu
solul 2. Figură de stil care constă în desfăşurarea ascendentă a ideilor, acţiunii
etc. dintr-o operă. Din fr. climax.
17
Ian Stewart, Numerele Naturii pag. 134.
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Tabele clasificare unde staţionare
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S-ar putea spune astfel că din întâlnirea vibraţiei cu materia se
naşte numărul, poligoanele şi poliedrele dar nu într-o dependenţă
strictă şi rigidă, ci într-un mod relativ elastic, mai degrabă statistic cvasi
determinat, şi totuşi nu oricum ci având reguli complex
interdependente.
3. Concluzii
■ Sintetizând, vibraţia ce reprezintă energie fluctuantă în timp,
la impactul cu materia dezvoltă antipozi geometrici fie în plan
(poligoane convex-concave), fie în spaţiu (poliedre alternante
complementare, în care vârfurile devin centrele suprafeţelor şi invers în
mod alternativ, în conformitate cu formulele enunţate de Euler în cazul
poliedrelor regulate), deci vibraţia se transformă în număr şi numărul în
poliedru.
■ Poliedrele platonice devin astfel termeni seriali a trei perechi
de stări tranzitorii, ale undelor staţionare poliedrale, respectiv tetraedrutetraedru răsturnat, cub-octaedru şi în fine dodecaedru-icosaedru.
■ Vibraţia ca suport şi vehicul dinamic, direct legată de
temporalitate, purtătoare a energiei şi uneori a informaţiei mai ales la
nivelul viului, devine reciproc influentă în zona interfeţei materievibraţie, mai întâi ca număr apoi poligon şi mai apoi poliedru, iar în
lumea vie atât cod genetic în manifestare cât şi limbaj de comunicare,
cu rol cert în devenirea formei vii.
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