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Abstract 

On quantum windows or theorem windows: new approach to observer principle 

in physics 

We develop further cosciousness and mathematics and physics integration approach 

of (1; 2). 

We consider ground for quantum windows and theorem windows idea (3). We 

suggest to enter between mind and matter third agent that is responsible for 

interconnection between these two – quantum windows and theorem windows. Both 

notions denote the same. But. From physics side we speak about quantum windows, 

but from mind side – about theorem windows. Most essential quantum windows 

mechanics that would be easier to develop we suggest to be human vision. Thus, 

human vision would become two sided objectivity: from mind side as projective 

spaces, and, from physics side, as SRT. Gluing both together we get new observer 

level – quantum windows observer, that is not accesible by homo sapiens via cognitive 

activity, but homo sapiens is as if built in there. We may speak of all being built from 

these theorem windows which are thus mind functionality and material objectivity 

in the same time. These new observers that are built from theorem windows form 

hierarchical structure, and thus we may speak about higher level observer hierarchy. 

All they together may be considered as forming field of information where all 
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observers of different level reside. These hierarchies are both logical structure and 

cognitive aggregations but with material agents behind them, thus we find to be 

appropriate to consider them as complex time structures calling all this multitime.  

Quantum/theorem windows are ground for all in anthropology/cognition and in 

‘physical’  observable world. They build everything.  

Quantum mechanics we suggest to correspond to quantum windows building 

apparatus. In this way we see that consciousness via theorem windows approach 

and physics via quantum windows mechanics gives us way to understand what is 

mathematics and how all is built from there and how this all works in nature. The 

only unseen from us is – what is outside. Therefore, all what we apply here is purely 

instrumental approach that has sense only in the context we use. Nevertheless, we 

hope that our approach would help to understand many ‘theories’ of previous times 

that science had difficulties to accept. 

Key words: physics, mind, cognition, language, anthropology, vita principalis, 

principle of life, quantum mechanic, SRT, mathematics, theorem windows, quantum 

windows 

 

Ievads 

Ko darīt, ja jāsāk jauna zinātnes nozare, jauna fizika, kas vairs nav iepriekšējā fizika, 

bet it kā jāsauc vecajā vārdā – fizika? Jau virkni darbu esam mēģinājuši šajā virzienā 

rakstīt, bet galvenā grūtība jau tā, ka runa notiek it kā vecajos terminos, bet saprasts 

ar to tiek kaut kas jauns. Kā atrast savienojošo tiltu? 

Sāksim ar to – kas ir vecais un kas jaunais. Mēs izejam no fizikas, no kvantu 

mehānikas un matemātikas un dabas zinātņu vispārīgākajiem uzstādījumiem vispār. 

Bet ir kas pilnībā jauns, proti, parastajā dualitātē daba – saprāts pa vidu jāiestarpina 

‘kaut kas’, kas abas lietas savieno. Ja šī dualitāte tika ‘virpināta’ ilgi un visādi, bet 

galu galā nekas ārpus filosofijas neiznāca, ja faktu, ka abas puses ir kaut kā arī 

savienotas izsaka ar domu, ka patiesībā nekādas dualitātes nav, tad tagad ar to ir par 

maz. Ir jāpasaka citādi: starp abām lietām, matēriju un saprātu, ir trešais elements. 

Patiesībā šis trešais elements var izrādīties tas galvenais, no kā abu, daba un saprāts 

ir kaut kādā mums vēl nezināmā veidā atvasināts. 

Kas ir šis vidus elements un kāpēc to visu saistām ar fiziku? Jo, izrādās, fizika jau var 

piedāvāt visvairāk šī trešā elementa izdalīšanai. Sāksim ar nulles punkta enerģiju 

(zero point energy), informācijas lauku, vakuuma fizikas variantiem, un pieminot arī 

Akaš hronikas, aiz tā mēģinot ieraudzīt fiziķu piedāvātos mēģinājumus to skaidrot. 

Mēs piedāvāsim savu kā mums šķiet jaunu ideju – kvantu logu vai teorēmu logu 

pieeju. Sacīsim ka kvantu logs, ja skatās no saprāta puses, ir matemātiskais logs, ‘kur 

būvējam matemātiku’, bet no fizikas puses tas ir kolektīvā novērotāja forma. Mūsu 
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ideja ir ka abas šīs lietas, mentālo un fizikālo, savieno kaut kas eksistējošs, ko var 

saukt jaunā vārdā, sacīsim, par kvantu logu, vai arī par teorēmu logu. Abi vārdi ir 

labi un abus varam arī kaut kā motivēt un vienlīdz nozīmīgi lietot. 

Kvantu logs izteiktu ideju, ka šī kolektīvā novērotāja forma ir cieši saistīta ar kvantu 

mehāniku, kādu to atklājam to no KM aksiomātikas puses. Teorēmu logs izteiktu 

vairāt tā mentālo dabu, proti, ar to starpniecību mēs pierādām matemātiskos faktus. 

Bet ne tikai, teorēmu logi ir arī aparāts, kas piegādā mums informāciju mūsu 

jutekļos. Proti, primārie ir teorēmu logi, kas caur homo sapiens anatomiskajām 

funkcijām ir sadalīts vairākos it kā neatkarīgos sajūtu apgabalos, redzē, dzirdē, 

taustē, ožā un garšā. Bez šiem mūsu fizioloģija nodrošina vēl galvenos apgabalus, 

kognitīvo, lingvistisko, un visvājāk attīstīto, matemātisko.  

Mūsu pētījums turpina (2; 4; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11). Un vēl (12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

1). Varam atsaukties arī uz (20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28).  

 

Vita principalis 

Vita principalis raksturotu to, kas ir dzīvība (6; 9). Bet mums īsti šāda pieeja neder, jo 

mums nederēs ierastais iedalījums – dzīvā un nedzīvā daba. Kāpēc? Teiksim, ka 

zinātne nav gatava neko pateikt ārpus šī pretstatījuma, dzīvais – nedzīvais, un mēs to 

vērsīsim principā, ka pagaidām mums nav nepieciešams piesaukt dzīvību vispār vai 

piesaukt to tikai daļēji. Kādā veidā? Runāsim par principu vita principalis, kas tikai 

pasaka, ka funkcionalitāti, ko gribētu mēs piedēvēt dzīvībai attiecināsim uz kādu 

pastarpinātu jēdzienu, kas  darbojas kā aģents veidos, ko mēs gribētu attiecināt uz 

dzīvību, bet objektīvi mums jāsaka, ka neko, kam tieši būtu piesaite dzīvībai, mēs 

nemākam pateikt. Tad nu vienkārši: ja neko par dzīvību nevaram pateikt, tad 

runāsim par vispārēju principu vita principalis, par kuru mēģināsim jau runāt pilnīgi 

konkrētas lietas. Piemēram, tas būs atbildīgs par jaunu novērotāja ‘parādīšanos’, ko 

mēģināsim  aprakstīt turpmāk. 

Vita principalis ietvertu nedalāmības ideju. Tas atspoguļotu ideju, ka dzīvība nav 

dalāma, ti., redukcionisms dzīvību aprakstīt nevar. Bet patiesībā šādi runājot mēs 

ieejam izziņas sfērās, kur zaudējam jebkādu konkrētību, jo zinātne nekādus šādus 

spriedumus atbalstīt nevarēs. Tad nu sakām: vai dzīvība dalāma vai nē, vai vispār 

tāda spriešana ir iespējama, mēs atmetam, bet vita principalis rāmjos gan pasakām, 

vita principalis ietvers nedalāmības aspektus, bet kā – to jau pateiks šī zinātne pati, 

kad tā attīstīsies pēc savas iekšējās loģikas. 

Intuitīvi ar vita principalis mums būtu jāsaprot kāds vispārīgs dzīvības princips, kas 

darbojas dabā un pār to, un kam ir sakars ar Visumu vispār. Bet patiesībā pats 

princips nepieciešams, lai tikai lietotu fizikā kaut cik korekti lietas, kas līdz tam tur 

nevarēja parādīties. Nu kaut vai tā pati dzīvība. Vēl mēs gribam to izteikt tā, ka, lai 

fizikā runātu par dzīvību, mēs pieļaujam domu, ka mums nav it kā tā dzīvība kaut 

kā eksperimentāli jāpiefiksē un tad kā par kādu fizikālu lielumu tur lietot. Mēs 
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sakām, ka tas nebūs iespējams vēl ļoti ilgi, tāpēc it kā ieviešam starpstāvokli: mums 

kāds no dzīvības aspektiem fizikā parādīsies tieši par tik, par cik tas nepieciešams 

jaunajam novērotāja statusam. 

 

 

 

Matemātiskās darbības teorēmu logos piemēra līmenī 

Teorēmas logs no kognitīvā viedokļa it kā ir tikai prāta funkcija, bet mums tam 

atbildīs kvantu logs fizikālajā pasaulē.  

Aplūkosim neformāli, kā darbojas teorēmu logi. 

Darbosimies ar trīs veida objektiem: teorēmu logiem, kvantitātēm, kuras sauksim par 

(matemātiskajām daļiņām) un to slēgumiem, teorēmām. Lai ir kvantitāte un  ir 

teorēmas logs un  – teorēma: tad slēgums    ir teorēma . Šo veidojumu 

vispārīgi var saukt par Pitagora skaitli, kā to darījām darbā (3), bet te īpaši ar to 

nenodarbosimies. Pitagora skaitļa ideja te ir lietojama, jo šis veidojums, teorēma kā 

teorēmas loga un kvantitātes, daļiņas slēgums ir vispārīgs mehānisms, kā top 

‘matemātika’. Teorēma  uzlūkojama it kā divos stāvokļos,  un  , kur 

pirmais ir procedūra, kas pielietota kvantitātei teorēmas logā, un otrais ir rezultāts. 

Lai piemēra pēc pieskaitām skaitlim  skaitli : ņemam teorēmu   , ko uzlūkosim 

par teorēmas logu, veidosim slēgumu tam ar daļiņu  un iegūsim jaunu teorēmu.  

Par teorēmu  mēs ņemsim saskaitīšanas darbību, bet par rezultātu  - skaitļu 

saskaitīšanā iegūtos lielumus. No savas matemātiskās pieredzes jau zinām, ka jaunā 

teorēma būs .  

Iepriekš mēs sacījām, ka aplūkosim teorēmu logu darbību neformāli. Tagad sekos 

formalizācija? Nē. Tāda nav iespējama. Nekādas formālas metateorijas, kas būvētu 

teorēmu logus nevajadzētu būt. Cita lieta, ka var iespējams izveidot kādu tādu ērtu 

matemātisku rīku, sevišķi, ja vajadzēs lietot datoru, lai imitētu šīs darbības. Bet 

galvenais, ka teorēmu logu mehānisms ir psihe, no vienas puses, un fizika, no otras 

puses. Ievērojiet, matemātiskam formālismam te vietas patiesībā nav. Nav un nevar 

būt. Matemātika tiek radīta ar šo mehānismu. Tas, kā mēs veidosim 

‘metamatemātiku’ darbam ar teorēmu logiem, tiks ņemts tikai no mūsu 

matemātiskās pieredzes un vienīgais kritērijs būs eksperimentāls apstiprinājums, 

proti, mums jāiemācās ģenerēt  ex nihilo tieši tāda matemātika, kādu esam ieguvuši 

savā pieredzē pirms kvantu mehānikas rašanās. 

Tālāk mēģināsim izvērst darbību ar teorēmu logiem nedaudz detalizētāk, tomēr 

jāsaprot, ka šis mehānisms ir jāizstrādā un jāpēta un jāatklāj sistemātiski un 

pamazām kā eksperimentāla zinātne līdzīgi citām eksperimentālajām disciplīnām 

fizikā. 
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Teorēmu logi, daļiņas un teorēmas 

Teorēmas logs no kognitīvā viedokļa it kā ir tikai prāta funkcija, bet mums tam 

atbildīs kvantu logi kā fizikāli objekti. 

Lai ieskatāmies kādos iespējamos rezultātos.  Matemātiskās daļiņas var būt jebkuri 

matemātiskie objekti. Teorēmas var būt jebkuri objekti vai darbības. Ja veidojam 

slēgumus, kam nav matemātiskas jēgas, tad rezultātu mēs nevaram sagaidīt, ti., 

mums jāiegūst tāds pats rezultāts, kādu mums dod matemātiskā pieredze. Skaitlim 

ļaujas pieskaitīt cits skaitlis. Un tā tālāk. Legāla matemātiska darbība ir izveidojama 

teorēmu logos, jo mēs tā domājam. Tas ir mūsu domāšanas mehānisms. Matemātiku 

mēs ieguvām ar legālām darbībām, uzkrājot pieredzi.  

Teorēmu logi un teorēmas mums dod mehānismus, kā pierādīt teorēmas. Tikai tagad 

mēs ieraugām, ka teorēmu pierādīšana ir pamatdarbība, jo citu neko nedarām kā 

pierādām teorēmas.  

Par teorēmu logiem (3; 5).  

 

Multiplicitātes un ekvivalences teorēma 

Ir principiāli jautājumi jāatrisina, kā teorēmu logi tiek galā ar multiplicēšanu un galu 

galā ar bezgalībām. Patiesībā ir tikai šis viens jautājums par multiplicēšanos, jo 

bezgalības izrietēs jau pakārtoti.  

Ja mēs reizinām divus skaitļus, sāk darboties multiplicēšana. Vienkāršāk ir tikai 

skaitlim pieskaitīt citu skaitli neierobežoti daudz reizes. Lai   ir kvantitāte no 

teorēmas loga un ņemam tādu pašu kvantitāti vēlreiz un pieskaitām, dabūsim kā 

rezultātu . Lai  paliek teorēmas logā un atkārtojam pieskaitīšanu ar , iegūstot 

, utt. Procesu turpinot, veidosies teorēmu un teorēmas logu virkne  . 

Mēs arī šo lielumu varam jau saukt par jaunu kvantitāti vai matemātisku daļiņu, 

proti, šo virkni. Matemātiski prātojot, mēs it kā pielietojam abstrakciju, reizinātāja 

vietā liekot abstraktu skaitli , proti, cik reizes skaitli saskaitījām vai ar ko skaitli 

pareizinājām, jau lietojot jaunu operāciju – reizināšanu. Proti, rezultātu  it kā 

mākot panākt divos veidos,  reizes sasaitot  un  pareizinot ar . Mums te ir 

svarīgi – kā mēs nonācām pie reizināšanas ar patvaļīgu skaitli, kas jau nozīmēs 

multiplicēšanu pēc būtības. Kad pieskaitām kvantitātei to pašu kvantitāti, mums tā 

bija jādubulto. Atkārtojot pieskaitīšanu, jāveic vēl dubultošana. Kad to veicam jau 

abstraktu skaitu reizes, ar nefiksēto lielumu , mēs jau vairs neveicam atsevišķu 

pavairošanas operāciju, bet jau esam ieviesuši ekvivalences klasi ar objektu . Tā ir 

jauna operācija un rezultāts, kas principā atšķiras no vienkāršākām kvantitātēm. 

Multiplicitāte mums ir iedota matemātiskajā domāšanā kā dotums, bez kura mēs 

nebūtu bijuši spējīgi sekmīgi attīstīt to. Kaut gan, kas ir te primāri iedotais – 
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ekvivalences attiecība vai multiplicitāte vai abas slēpj vienu domāšanas paradigmu, 

to ir jāatbild pētot rūpīgāk. Mēs paliksim pie ekvivalences attiecības, jo tā ir it kā 

vispārīgāka un ar tās ieviešanu matemātika sāk strādāt jau ar pilnu jaudu. Tā 

piemēram, skaitlis  top par legālu daļiņu, jo vairs nebūs vienkārša kvantitāte, bet 

ekvivalences klase, piemēram, virtuālas daļiņas ar masu .  

Sk. vēl (14).  

 

Teorēmas logi un antropoloģija 

Tradicionālajā zinātnē homo sapiens kognitīvajā un apziņas kontekstā ir apveltīts ar 

sajūtām, un spēju domāt un spēju iemācīties un lietot valodu un spēju komunicēt un 

integrēt sabiedrību ap sevi. Tālāk tradicionālā zinātne neiet, proti, cilvēka anatomiju 

aplūkojot atsevišķā empīriskā zinātnē. Tā mūsdienu cilvēks epistemoloģijā ir 

saskaldīts pa grūti savienojamām daļām, proti, ģenētiskajā, anatomiskajā, 

kognitīvajā, antropoloģiskajā (vēl definējot kontekstu) utt cilvēkā. 

Ievedot teorēmu logus, cilvēks kļūst vienota būtne, kuras pamatfunkcionalitātē vita 

principalis līmenī darbojas teorēmu logi un tikai. 

Teorēmu logi ļauj darboties homo sapiens sajūtu kompleksiem, redzei, dzirdei, taustei, 

ožai, garšai. Teorēmu logi darbina organisma funkcijas visos fizioloģiskajos līmeņos, 

kuru ir bez gala. Teorēmu logi darbojas organisma šūnu un gēnu līmenī. Galu galā 

teorēmu logi darbojas atomārā un subatomārā līmeņi, proti, visos matērijas līmeņos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls shematiski rāda, ka visos līmeņos darbojas viena fizika un domas 

konstruējošais mehānisms – teorēmu logi vai kvantu logi. Empīriskā pieredze mums 

nevarēja sniegt šīs ziņas tik vienkārši, jo homo existentialis ir ar sadalītu 

funkcionalitāšu spektru. Homo sapiens ir nodalīta atsevišķi redze, dzirde, utt. 

Organisms ir nodalījies savā funkcionalitātē no sociālā cilvēka funkcionalitātes. 

Teorēmas logi vai kvantu logi 
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Mums nav dots ietekmēt mūsu asinsriti. Bet ko tas dotu mums, ja mēs to varētu? Mēs 

būtu pakļauti neskaitāmi vairāk riskiem, ja mācētu regulēt to paši ar savu gribu. 

Daba mums to ir aizliegusi, nošķirot šo jomu no mūsu voluntārajām jomām. Bet dabā 

viss darbojas kopā. Dabā šī nodalījuma nav, jo visu vada teorēmu logi. 

Sk. vēl (9; 4; 29).  

 

Redze kā teorēmu logs 

Vissvarīgākā šodienas fizikai ir redzes rekonstrukcija teorēmas logu kontekstā. Ir 

iespējams, ka liela daļa no attiecināmā uz relativitātes teoriju patiesībā attiecās uz 

redzes funkcionalitāti teorēmas logu kontekstā.  

Kā tas varētu tā iznākt? 

Einšteins speciālajā relativitātes teorijā interpretē Lorenca transformācijas un gaismas 

ātruma konstantumu un, ieviešot inerciālo sistēmu ekvivalenci, nonāk pie vienkārša 

relativitātes principa. Vai šis princips tiešām strādā dabā? Un kā? Patiesībā no 

šodienas fizikas viedokļa iznāk, ka par ārējo dabu mēs neko pateikt nevaram. Tad kā 

iznāk, ka vesela teorija kā SRT vai pat VRT tik labi apraksta fizikālo realitāti? Ja nē, 

tad ko tās apraksta? Izrādās ka apraksta gan, bet ne gluži tieši to, ko gribēja 

Einšteins. Varbūt Puankarē to nojauta, izstājoties no spēles ātri pirms 1905. gada, kad 

Einšteins izvirzīja savus pamatdarbus SRT pamatiem.  Relativitātes teorija apraksta 

redzes funkcionalitāti teorēmas logos vai kvantu logos. Kāpēc to nearēja ieraudzīt jau 

tajā laikā, kad notika ideju duelis starp Einšteinu un Puankarē? Nebija vēl kvantu 

mehānikas, tas pirmkārt. Otrkārt, toreiz dominēja divas pieejas, vispirms – ētera un 

tad Einštiena – pilnās relativitātes. Bet patiesība bija starp abām. Ētera teorijas vietā 

vajadzēja būt kvantu logu teorijai, kurai durvis veras tikai tagad – 21. gadsimtā. 

Kvantu logu teorija nevarēja priekšlaicīgi būt, jo tā ir daļēji it kā atgriešanās atpakaļ 

Ptolemaja sistēmā. Daļēji. Ptolemaja novērotājam ir ievērojama loma. Matemātiski tas 

aprakstās ar projekciju telpām. Iespējams tai jābūt CP(2) kā Pitkanena teorijās (30; 31; 

32). Skaidrs, ka, lai ietu atpakaļ pie Ptolemaja, vajadzēja būt būtiskam argumentam. 

Tie nu ir iekrājušies un rāda, strādā it kā dualitāte, kur gan Ptolemaja, gan galilejiskā 

pasaules ainas strādā kopā.  

Kas ir aiz redzes fukcionalitātes dabā ārpus mums? Pilnīgi iespējams, ka pastāv kāds 

komformisma princips un viss tur viņpus ir apmēram, vai vismaz līdzīgi, kā fiksē 

mūsu redzes funkcionalitāte kvantu logos. Bet šodien to mēs pateikt nevaram. 

Varbūt viss ir otrādi. Ko redzam lielu, ir mazs, un otrādi. Tiešām dzīve rieksta 

čaumalā, kā to tēloja S.Hokings. Bet kaut kādai homogenitātai jau ir jābūt tā vai 

citādi. Tā ka pasaule tur ārpusē iespējams ir daudzveidīgāka un mums ierādītā 

‘dzīves telpa’ ir iekārtota ērtāk, lai mēs izdzīvotu. To pašu principu jau mēs redzam 

visur citur. Vai Visumā mums ir kur dzīvot? Nav. Lai kā mēs meklētu. Tad nu šis 

neērtuma aspekts ir ne tikai laik-telpiskajā, bet vispār, jebkurā strukturālajā līmenī. 
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Mēs esam iekārtojušies savā pasaulītē nesalīdzināmi ērtāk, nekā to spējam iztēloties. 

Kas to izdarīja? Dievs? 

Skat. (33; 34; 35).  

 

Valoda kā teorēmu logi 

Svarīgs kognitīvais aspekts, kas mums iedots caur kvantu logiem, ir valoda. Valodas 

matemātisko dabu zinātne daļēji grib atzīt, daļēji nē. Valodai ir īpaša funkcionalitāte, 

kas to radikāli atšķir no  matemātiskās. Vispirms pēdējā mums piešķirta nav, bet 

tikai atsevišķiem indivīdiem atsevišķu spēju līmenī. Bet valoda ir piešķirta visiem. 

Valoda lieto fukcionalitāti, ko lieto arī mūsu šūnas un aminoskābes, bet jau kā 

‘lietotāji’, nevis iebūvētie šajā fukcionalitātē. Valoda jau ir uzbūvējums īpašs, kas 

nepieciešams mūsu gēnu mašinērijai. Tā ir augstāka līmeņa izveidojums kā paši 

kvantu logi viszemākajā līmenī. Tam iepretim matemātika jau būvējas no apakšējiem 

kvantu logu slāņiem, tā ir uzbūvēta no nekā – ex nihilo. Kā tad matemātiku uztver  

ģēniji, kam ir gan valoda pieejama gan matemātika? Valoda jau piespēlē daudz ko no 

kvantu logiem. Mums tikai jāuztver to loģiku, kā tā ir radīta kvantu logos. Ģeniālās 

personas acīm redzot uztver šos loģikas mājienus un pēc analoģijas veido 

atvasinājumus no nekā, ex nihilo, kā rezultātā rodas matemātika. Pārēji homo sapiens 

samierinās ar valodas lietojumu lietotāja līmenī. Bet arī ar šo fenomenu pietiek, lai 

pabrīnītos, kā visvienkāršākais cilvēks spēj tik pilnīgi lietot valodu. Iedomājieties, kā 

tas izskatītos, ja mums arī matemātika tā atvērtos visiem visos līmeņos! Benjamin Lee 

Whorf taujāja, kāpēc visvienkāršākais cilvēks lieto valodu tikpat pilnīgi kā Einšteins 

(36). 

 

Domāšana kā teorēmu logs 

Kaut kas no matemātiskās domāšanas mums tomēr visiem ir dots un tā ir kognitīvā 

spēja. Jā, tā ir dažāda dažādām personām. Ja šo domāšanu attīsta, tā veido 

matemātisko domāšanu. Daudzi šai nostādnei nepievienosies, jo saskatīs domāšanas 

dimensijas ne tikai matemātiskajā virzienā. Nekā neparasta nav. Attīstītie prāti, kas 

neveidoja savas spējas matemātisko sakarību agregējumos attīstījās tāpat, balstoties 

uz kvantu logiem, teorēmu logiem, tikai tie lietoja citus abstrakcijas līmeņus. Šo 

abstrakciju dažādība ir plaša, un pētot šos aspektus, mums par pamatu jāņem 

antropās pieredzes un tās klasificējot reizē klasificēt abstrakciju pasaules. Mēs 

mākam matematizēt vēl ļoti šauru šo abstrakciju pasauļu daļiņu, kuru arī saucam 

par matemātiku. Nākotne rādīs, ka arī aiz dzejas, aiz filosofijas, aiz māksliniecisko 

radošo aktivitāšu daudzveidības plešas plašas abstrakciju pasaules, kas mums vēl 

nav pieejamas. Varbūt mums jālasa, ko saka par eņģeļu valodām Svedenborgs? (37; 

38).  
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Kvantu logi un fizika 

Kvantu mehānika tieši izsakās kvantu logu mehānikā. Ir jāizveido pāreja no 

mikroskopiskās KM, ko fiziķi pēta tagad kā mikropasauli uz makropasauli, 

izsakāmu ar kvantu logiem. Tur jau nav problēmu aprakstīt šīs fizikas sadaļas kā 

teorēmu logu kārtībās. Pašu Ņūtona mehāniku jāuzliek kvantu logu sakārtojumā. Kā 

to izdarīt?  

Ieviešam jaunu novērotāja principu (10). Stiprais princips saka, ka dabā bez 

novērotāja, ko saprotam kā homo sapiens, eksistē vēl novērotāju līmeņi, kurus 

ieviešot, mēs varam izskaidrot kāpēc fizika uzvedās tā, kā mēs to novērojam. Šajā 

rakstā šos novērotāju līmeņus apzīmēsim kā kvantu logus. Caur šiem kvantu logiem 

pie mums nonāk informācija par dabu tādā veidā, kā to rāda mūsu empīriskā 

pieredze, veidojot fizikālo zinātni. Vājais novērotāja princips saka, ka par šādu 

novērotāju līmeņu eksistenci mēs neko nezinām, bet daba uzvedas tā, it kā tie 

eksistētu (10; 39). 

Pateicoties šiem kvantu logiem mēs varam runāt par it kā realitātes līmeni – 

prespacetime, priekšoperatoru laik-telpu. Vai tāda eksistē? Mums nav nekādu 

līdzekļu nedz to pierādīt, nedz noliegt. Bet ieviešot tos, mēs brīnumainā kārtā varam 

sākt visu izskaidrot tā, it kā tā tieši tas ir. Kā tas ir patiesībā, kā tas ir ‘tur ārā’, mums 

no zinātnes viedokļa pārmērā satraukties nevajadzētu. Mums ir jāveido produktīvās 

teorijas, kuras apraksta mūsu pieredzi. 

Savienojošais elements fizikai ar kvantu logiem vajadzēt būt kvantu mehānikai. Tieši 

KM vajadzētu visvienkāršāk attēlot kvantu logos, lai tad šo pieredzi mēģinātu 

atveidot, veidojot pašus kvantu logus, kas kaut kā aprakstītu klasisko pasauli. 

Patiesībā  tas, kas ir dīvains KM, neattiecas uz mikropasauli, bet uz kvantu logiem. 

Tie ir tie dīvainie elementi, kas it kā neļauj interpretēties kā ierastie fizikālie lielumi. 

Tā, piemēram, fakts, ka nevis novērojamie lielumi, bet novērojumi paši ir svarīgāki 

KM, ļoti dabīgi izsakās kvantu logu kontekstā. Tiešām, novērojumi ir kvantitātes 

kvantu logos un KM darbojas ar tiem, kamēr mēs darbojamies kvantu logu 

kontekstā. Kvantu epistemoloģija ir kvantu logu ‘algebra’ vai ‘metamatemātika’, kas 

mums aizvieto KM kā fizikālo zinātni. Mēs it kā redzam tikai šos logus, visa 

mehānika šajos logos saskaņojas fantastiski ar eksperimentu, bet jautāt, kas ir pašā 

mikropasaulē aiz kvantu logiem nav jēgas, jo to mēs uzzināt, vismaz pagaidām, 

nevaram. Kas ar realitāti ārpusē? Līdzīgi kā milzīgajā visumā: pateikt to nevaram. 

Šāda situācija ir izveidojusies tāpēc, ka ilgu laiku, pārāk ilgu laiku, esam gājuši 

maldu ceļu. Tagad mums pacietīgi jānoiet apzināts pētīšanas posms. Ja mums 

sekmēsies, mēs ātri atgūsim zaudēto un, ejot uz priekšu, sāksim pa īstam iepazīt to 

realitāti, kurā dzīvojam.  

Mums vienmēr jāapzinās, ka ir kādi cilvēki, kas jau to sen dara, par ko mēs tikai 

varam sapņot. Līdzīgi arī šajā situācijā: ja zinātnei kopumā problēmas ar tās attīstības 

virzienu noteikšanu, tad atsevišķi indivīdi, ļauti daudz tādu indivīdu, to jau sen 
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sekmīgi dara. Norādīsim dažus: (40) (38) (41) (36) (35) (42) (43) (43) (44) (45) (46) (47) 

(48) (37) (49) (50) (51) (52). 

 

Matemātiskā domāšana kā teorēmu logi 

Kaut kas jau ir dots no matemātiskās domāšanas. Cilvēks dabiski skaita, bet kāpēc 

dabiski? Kvantu logi ir iedoti dabīgi, ko cilvēks pats no sevis nevarēja radīt, kas 

nebūtu pieejams. Cilvēks dabiski uztver ģeometriskās lietas. Tās, lūk, ir iedotās lietas 

kā teorēmu logi. Šie teorēmu logi iespējams ir pakārtoti citiem teorēmu logiem, jo 

galu galā viss mūsu organismā ir uzbūvēts no teorēmu logiem, kas attiecās uz 

loģiskajām kvantitatīvajām attiecībām. Par Puankarē ir zināms, ka bērnībā pēc 

slimības viņš skaņu uztvēris ar krāsu izjūtām sasaistītu. Viņa divas funkcionalitātes, 

kuras ‘veselam’ cilvēkam ir nodalītas, pārklājās. Galu galā jau teorēmu logi veido 

gan vienu, gan otru, bet slimības gaitā nodalījums kaut kā bija nojucis. Rezultātā viņš 

ieguva vidējam cilvēkam nepiešķirtu pieredzi kvantu logu izteiksmē, ko viņš varēja 

lietot savu matemātisko spēju attīstībā. Matemātiskās spējas esot novirze no 

normālās cilvēka uzbūves. Nu lūk, kvantu logi vieglāk uztveras cilvēkam, kas ir uz šī 

nojukušā līdzsvara, un tie dod iespēju attīstīt matemātiskās spējas neparastā veidā 

un apjomā.  

Bet ir vienkārši spējīgākie un mazāk spējīgi. Droši īstenība ir tāda, ka visiem ir kāda 

dabiska novirze no kāda vidusstāvokļa. Pateicoties šai novierzei cilvēki atklāj sevī 

atšķirīgu kvantu logu kompleksu būvēšanas spēju, ko arī ļoti labprāt dara, jo tas 

sagādā prieku un labsajūtu. Ja vēl cilvēks pēc tam atklāj, ka šīs spējas viņu izšķir citu 

vidū, tad jau viss darbojas, un cilvēks motivēts attīstīties sev atvēlētajā virzienā. Tie, 

kas sevī īpašās kvantu logu formas neatpazīst, īsti nezina, ka viņiem tāda iespēja ir 

dota. Nākotnē mēs varētu iedomāties, ka cilvēki zināmā vecumā tiek vesti īpašās 

skolās, kur viņi atklāj, kuri kvantu logu aparāti viņos vislabāk darbojas. Var 

izrādīties, ka tad visi būs ģēniji. Kāpēc nē? Mēs nemākam atklāt savas spējas: kvantu 

logu valodā tas nozīmē, ka mēs nemākam atklāt, kuri kvantu logu veidošanas 

aparāti mums dabiski ir piešķirti kā neparasta spēja, jo neesam absolūti vidēji 

statistiski veidojumi. Jā, daba mums pati ļauj būt ar novirzēm, kas nozīmē neparastu 

spēju apgabalus. 

 

Kvantu loga salīmēšana ar teorēmu logu 

Sacījām, ka kvantu logs un teorēmas logs ir viens un tas pats. Lai to aplūko jam caur 

salīmēšanas operāciju. Lai kvantu logam atbilst teorēmas logs. Tas nozīmētu, ka, ja 

mums būtu pieejams kvantu logu aparāts, tad dabu mēs redzētu kā atspoguļojumu 

kvantu logā, bet atbilstošo prāta konstrukciju kā teorēmas logu. Mēs, kas sevi šajā 

līmenī varētu saukt par enģeli vai dievišķu personu, domājot satvertu domājamo. 

Mūsu doma nebūtu domājamā attēls, bet mūsu doma tieši būtu satvērusi domājamo, 
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tādā veidā veicot domāšanas procesu. Atgādināsim, ka homo sapiens šis līmenis nav 

pieejams, un mēģināsim rekonstruēt, kā process noris homo sapiens līmenī.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai attēls paskaidro, ko darām. Teorēmas logs nonāk pie homo sapiens kognitīvās 

funkcijas apgabalā. Kvantu logs nonāk homo sapiens redzes funkcijas apgabalā. 

Salīmējot to, ko ‘enģelis’ redzēja kā sastāvošu no divām daļām, mēs redzam, ka arī 

homo sapiens var nonākt pie līdzīga rezultāta, bet ne tiešā veidā, bet caur daudziem 

pastarpinājumiem, jo attiecīgās kongnitīvās un redzes funkcijas noiet lielu 

veidošanās ceļu. Tas, ko enģelis redz tieši, homo sapiens principā arī var ieraudzīt 

pie labvēlīgiem apstākļiem, - pasacīsim tā. Bet nu principiāla lieta. Mēs runājam par 

divu logu salīmēšanu, bet dabā jau šai salīmēšanai nav jāatbilst kaut kam konkrētam. 

Dabā tur ir teiksim ‘kaut kas’ kas atbilst šim logu pārim, kurus vienu saucām par 

teorēmas logu un otru – par kvantu logu. Salīmēšana mums vajadzīga, jo daba 

izveidoja mums ‘atlīmētus’ divus mehānismus, kas darbojas atsevišķi un neatkarīgi: 

redzi un domāšanu.  

Divas lietas mums jāapgūst no šī prātojuma. Pirmkārt, mums, homo sapiens, līmenī 

notiek šī sadalīšanās, doma nost no lietas, kaut arī dabā eksistē ‘enģeļa’ līmenis, kur 

abas lietas pārstāvētas ar vienu kopēju.  Otrkārt, eksistē novērotāja līmenis, kur 

nevar atšķirt kognitīvo funkciju no, teiksim, redzes funkcijas, jo novērojamas un 

apdomājamais ir viens un tas pats, bet jau pēc būtības, ne tikai objekts ārpusē. 

Kā mums pārliecināmies, ka sevi nemānam, kad izgudrojam šādu mehāniku, kas 

patiesībā ir ļoti vienkārša? Vai tiešām eksistē augstāki līmeņi, kas redz vairāk, nekā 

mūsējais? Lai to ieraudzītu, jāpalūkojas uz sevi pašu kā dzīvu būtni. Kas pārvalda 

visu to, kas ir mūsu organismā? Tā ir kāda funkcionalitāte, ko mēs saucam par 

dzīvības funkcionalitāti. Redukcionisms uzskata, ka katras dzīves būtnes 

funkcionalitāte darbojas neatkarīgi: cik cilvēku, tik anatomiju, utt. Mēs uzskatām, ka 

dzīvības funkcionalitāte visiem cilvēkiem ir viena un tā ir kopēja un tās pamats ir ie 

vīta principalis. Kā vita principalis var nodrošināt kopīgu funkcionalitāti visiem 

Teorēmas 

logs 

Kvantu 

logs 

kognitīvā funkcija  

redzes 

funkcija 
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organismiem, ja tie telpā un laikā ir atšķirti cits no cita? Mēs šo iespēju kopīgi 

organismam funkcionēt skaidrojam ar kvantu/teorēmu logu mehāniku kā 

neatkarīgu novērotāju, vai novērotāju ‘enģeļa’ līmenī. Redukcionisms to skaidro 

citādi: lūk, katrs organisms funkcionē kā māk, autokrātiski. Mums tas liekas tīrākā 

fantastika, ka vienā organismā, lai tas komplicēts cik būtu, nevar būt ielikts ‘viss’. 

Viss ir tikai visā, kā to mums pasaka arī Bibele. Un te nu lūk Rakstiem ir taisnība. 

Zinātne jau to arī ir centusies sacīt. Nosauksim dažus: (34) (40) (42) (51) (38) (35) (53) 

(54) (30) (36) (6). Un vēl reliģiozos: (55) (35) (56) (45) (37) (24) (29) (47) (50) (49) (57). 

 

Informācijas lauks kā teorēmas logu mehānika 

Informācijas lauks, par ko runājām (1), nu ir aprakstāms konkrētāk. Mēs runājām par 

tā matemātisko dabu. Tagad ir skaidrs, ka informācijas lauks ir kvantu logu un 

teorēmu logu eventuāli agregējumi. Mēs esam informācijas lauka bedrē tajā nozīmē, 

ka novērotājs kas saistāms ar homo sapiens, ir iedomājamās informācijas bedres 

dibenā un augstāk izkārtojas kolektīvais novērotājs vai kolektīvo novērotāju 

hierarhija.  

Ievērojot šo augstāko novērotāju hierarhiju, mums viegli ieraudzīt vēl jaunu iespēju 

ieraudzīt mūsu saprāta organizācijā, proti, multiplicēšanos daudzajos homines 

sapientes no vienas kognitīvās mašīnas. Lai informācijas bedres virspusē 

iedomājamies tikai vien eksemplāru, kas ir novērotājs augstākajā līmenī. Šeit mēs 

nejautāsim, vai realitātē ir šāds viens vienīgs novērotājs. Shematiski pieņemam, ka 

tas ir un ir pašā augšā. Tālāk šis novērotājs multiplicējas zināmā skaitā nākamā 

līmeņa novērotāju. Un tā tālāk. Mēs domājam, ka reāli šo hierarhijas līmeņu nav 

daudz, teiksim, ar kārtu 10. Kaut arī mums informācijas vairāk par to nav. Kāpēc 

domājam, ka ap 10 vai pat mazāk? Tas ko mēs ieraugām kā BB, patiesībā varētu 

atspoguļot šo hierarhiju, un attiecīgi, cik līmeņos mēs ieraugām matēriju rodamies 

BB sintēzē, tik ir arī mūsu apziņas līmeņi ar atšķirīgu kolektīvā novērotāja statusu. 

Tā tikai spekulācija? Bet ļoti ticama un sagaidāma. 

Tādējādi kvantu logu un teorēmu logu pieeja sola dot iespēju virzīties tālāk, lai 

izskaidrotu mūsu apziņas mehānismu un kā tā ir saistīta ar matērijas struktūru 

(mūsu references sistēmā). 

 

Kā veidot mums pazīstamo fiziku un matemātiku teorēmu logos un kvantu logos? 

Daļēji jau tas notiek. Vistuvāk ir kvantu mehānika, kas patiesībā jau ir kvantu logu 

mehānika. Daudzpasauļu interpretācija, multiverses, tas viss ir tikai jāpārliek kvantu 

logu un teorēmu logu skatījumā. Matemātiski superpozīcijas princips ir tas, kas 

pasaka: visu veidosim attiecībā pret teorēmu logiem it kā klājot jaunus logus 

iepriekšējiem logiem virsū vai līdzīgi. Operatoru rēķini vistuvāk ir teorēmu logu 

nostājai. Tas kas ir fonā, ir pats teorēmas logs, un tas ko darām, it kā klājam virsū. 
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Tas, kas ir jāizdara no jauna, visa matemātika ir jāpārraksta šādā operacionālajā 

kārtojumā: kaut kas mums ir fonā, ti, logā, kaut ko mēs klājam virsū it kā attiecībā 

pret šo fonu. Līdz šim mēs šo fonu, vai logu, ignorējām, proti, ņēmām skaitli, tad 

otru skaitli, tad tos saskaitījām. Tagad mums būs jāuztur ‘grāmatvedība’, ko no kā 

mēs paņemam, lai uzturētu teorēmu logus kārtībā. Kad mēs domājam, tad mēs šos 

logus it kā ignorējam, jo esam iemācījušies veikli operācijas veikt, izlaižot kādus 

starpposmus, kurus mūsu saprāts veic, bet mēs to nepamanījāmies piefiksēt. Ievedot 

teorēmu logus, mēs mācīsiemies precīzi jau imitēt, ko tas dara veicot matemātiskas 

darbības. Tādējādi teorēmu logu mehānika ir mūsu domāšanas mehānika. Bet 

vienlaicīgi mums jāatceras, ka esam jau ceļā uz to, ka atklājam aiz visa tā arī fiziku. 

Tad nu iznāk, ka matemātika, mūsu prātošana matemātiskā veidā, ir patiesībā mūsu 

domāšanas un fizikas salīmējums. 

 

Kas ir matemātika un kas ir fizika kvantu logu skatījumā? 

Lai mēģinātu atbildēt, prasīsim, kā sākt veidot kvantu logus. Vispirms ir jāizveido 

tas, ko iepriekš saucām par fiziku. Tas ir pamats teorēmu logiem, vai citādi runājot, 

pamatmehāniku teorēmu logiem veido tas, ko saucām par fiziku, kas atbildīs fizikai. 

Teorēmas logu fizikas daļa parāda, kā mēs esam uzbūvēti. Savukārt matemātiskā 

daļa teorēmas logiem rāda, ko var uzbūvēt no teorēmu logiem vispār.  

Tas arī mums pasaka, kas ir matemātika un kas ir fizika. Matemātika, vismaz kā to 

mēs spējam ieraudzīt no šodienas, skata, ir iespēju pasaule būvēt teorēmu logus. Ja 

teorēmas logu būvēšana ir domāšana vispār, tad matemātika ir domāšana. Te tikai 

jāpiebilst, ka no dabas viedokļa tiešām – jebkura domāšana ir teorēmu logu 

agregējumi, un tātad – it ka matemātika. Bet mēs saucam par matemātiku to šī 

domāšanas mehānikas daļu, kas ir sistemātiski attīstīta un attīstāma un kas mums 

nav iedota gratis. Savukārt fizika no matemātiskās daļas ir tā, kas nepieciešama 

minimāli, lai mēs uzbūvētu.  

Bet, ja esam tik tālu tikuši, tad varam arī pateikt, ka mums tā arī ir jāsāk būvēt 

kvantu logu un teorēmu logu mehānika – atvedinot it kā no mūsu fizikas zināšanu 

pieredzes.  

Kā to visu veikt praktiski, tas jau skar jautājumus. Vienīgā cerība mums, ka pieredze 

matemātikā un fizikā mums pietiekama, lai sāktu. 

 

Par David Bohm multilaiku 

Daudzas iepriekšējas pieejas top pieejamākas ar teorēmas/kvantu logu palīdzību. Tā 

David Bohm implikatīvā kārtība un multilaiks (40) – idejas, kuras teorētiskā fizika 

īsti nemāk pieņemt. Jau (27; 17) ieteicām D. Bohm multilaiku lietot drošāk saistot to 

ar procesiem, kurus mēs lineārajā laikā ieraugām kā evolucionārus. Nu multilaikam 
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var atvēlēt drošāku vietu, lietojot teorēmu logus. Mēģināsim teikt, teorēmas logu 

hierarhijas, kas atbilst dažādo līmeņu novērotāju hierarhijai, apraksta tieši faktu, ka 

informācijas lauks strukturējas saskaņojoties ar multilaiku. Šeit tāpat kā citur 

multilaika jēdzienu lietojam nosacīti, jo tieši to neviens definēt nav vēl spējis. Tā nu 

lietosim šādus jēdzienus: kolektīvā novērotāja hierarhija izvietojas multilaikā, 

attēlojot tā struktūru vita principalis referencē. Tas pats līdzīgi sakāms par 

informācijas lauku kopumā: tas attēlo multilaiku vita principalis referencē. Tālāk, 

kad viss šis priekšmets attīstīsies, mēs iespējams ieraudzīsim, ka kādi mūsu lietotie 

jēdzieni ir lieki un dublē cits citu, bet šobrīd, kad tikai speram pirmos soļus, mēs no 

tā izvairīties nevaram un arī necenšamies, bet cenšamies pēc iespējas nosaukt visu, 

kas iepriekš bijis, kam būs sakars ar teorēmu logiem. 

 

Par vita principalis attēlošanos multilaikā 

Mēs dzīvību ieraugām četrās pamatformās saskaņā ar Vernadski (51), vai četrās 

pasaulēs: minerālajā, augu, dzīvnieku un antropajā.  Visa dzīvība rezidē teorēmas 

logu hierarhijā un augstāko novērotāju līdz pat homo sapiens hierarhijā. Tāpat kā 

homo sapiens ir teorēmas/kvantu logu agregācijas, tā arī citas dzīvības formas, bet 

izvietojoties pa slāņiem, ti, nesaujaucoties, novērotāju hierarhijā. Tā minerālā pasaule 

diez vai ko ‘dara’ mūsu lineārajā laikā vai multilaika projekcijās. Pat augu valsts būs 

krietni atšķirīgi izvietojusies laika projekciju hierarhijās. Augiem iespējams lineārais 

laiks nebūs vajadzīgs un tie to ‘nemāk’ izmanotot un neizmanto. Iespējams, ka aigu 

valsts uzreizi lieto divdimensiālas laika projekcijas. Dzīvnieki tuvāk mums, bet jau 

viņiem ir pieejamas laika dimensijas, kuras mēs sen esam aizmirsuši, ka mums tādas 

bijušas senatnē, kad bijām citādi izvietojušies pret dabu. 

 

Matemātisko kustību funkcionalitāte un teorēmu logi 

Jau šodien lūkojoties uz matemātiku, ka galvenais tajā nav gatavās teorijas, jēdzienu 

sistēmas, aksiomātiskās pieejas, bet kas cits – tas kas apraksta, kā matemātikā kaut 

kas darbojas. Kā matemātika strādā un kas ir tas, kas tur strādā – tas ir tas 

netveramais vai grūti tveramais, ko matemātiķis iemācās satvert tikai ilgstošā 

pieredzē. 

Bet iznāk tā, ka matemātiku mācāmies pa disciplīnām: algebra, diferenciālā 

ģeometrija, varietāšu teorija, Li grupas. Bet tas, kas ir jāiemācās, ir – kā kas strādā 

šajās disciplīnās, kas arī ir īstais matemātikas saturs.  

Matemātika šodien, tā izkaisītā bezgala daudzajās grāmatās, rakstos, teorētiskajās 

variācijās – tā ir ļoti nepārskatāma un grūti pārvaldāma, vai pat nepārvaldāma 

vienam prātam. Bet cilvēkam vajadzētu to visu satvert ar savu prātu, jo tas ir 

ārkārtīgi svarīgi. 
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Ko te palīdzēs teorēmu / kvantu logi? Patiesībā nav paredzams, ka uz reiz būs kāds 

būtisks progress, jo teorēmu/kvantu logi jau vienīgi izskaidro, kā mūsu apziņa 

matemātiku būvē. Bet varbūt kāds progress mums paspīdēs? 

Lai kaut kā tuvinātos šai problēmai vispār, paskatīsimies, kas ir matemātiskā brīvība 

un tās fukcionalitāte. Mēs esam pieraduši, ka matemātiku mūs māca no vienkāršākā 

uz sarežģītāko, un šai pieejai, lai arī kopš Dekarta ir savi nenovērtējami labumi, nāk 

arī līdzi sliktumi. Jo matemātika pati par sevi negrib tā sakārtot – no vienkāršākā uz 

sarežģītāko. Lai paskatāmies ar tiem pašiem skaitļiem. Sākam ar veseliem un 

naturāliem skaitļiem, tad racionāliem, reāliem, kompleksiem, hiperkompleksiem, 

oktāvām. Citi virzieni ir algebraiskie, kas pakāpeniski sarežģās. 

Bet matemātikā kompleksais skaitlis nav sarežģījums no reālā kā no kā vienkāršāka. 

Komleksais skaitlis strādā funkcionalitātē, ko atklāj vienkāršākās Kliforda algebras, 

kur parādās bivektors. Kompleksais skaitlis ir apakštelpa pseidoskalāram un 

bivektoram, un arī šajā izteikumā tas ir tikai viens no variantiem, kā ievest 

komplekso skaitli. Vispārīgāk mums būtu jāiedomājās kāda minimāla 

funkcionalitāte matemātiskai brīvībai, kas fiksē kompleksā skaitļa funkcionalitāti. To 

mēs visu varam arī attēlot teorēmu logu agregācijās.  

Līdzīgi visas matemātiskās kustību formas, kas uzrādā kādās savās reprezentācijas 

sevi kā matemātiskie objekti, jāierauga sevi no šīs puses, tieši no kustības 

raksturošanas iespējas.  

Vai kustības ir tiešāk izsakāmas ar teorēmu/kvantu logiem? Pagaidām nekas par to 

neliecina. Jāuzkrāj pieredze būvējot kvantu logu sistēmas.  

Bet pašu kustību fiksāciju var jau veidot tagad. Tā mēs no parastiem skaitļiem 

saistoties vaļā nonākam p-adisko skaitļu pasaulē, kur esam atteikušies no Arhimēda 

aksiomas. Sk. piem. (58). Bet iespējama cita shēma, kā iziet ārpus Arhimēda 

matemātika, tai kur strādā Arhimēda aksioma, un ar to darbojas fizikā E.E. Rosinger 

(59). Aizgājuši no it kā dabiskas aksiomas, mēs ieejam jaunās divās, krasi atšķirīgās 

pasaulēs, kur abas fizikai kaut ko spēj dot un dot pamatīgi un ļoti efektīvi, kā rāda 

abas publikācijas (58; 59).  

Aizejot no tradicionālajām simetrijām, ieejam jaunu simetriju pasaulēs, piemēram, 

kalibrējošās brīvības pasaulēs: sk. (44; 60; 33).  

Daudz iespēju matemātisko kustību paplašinājumā dod modernā diferenciālā 

ģeometrija, piem. (43; 61; 30).  

Fizikālās disciplīnas pašas atkāj matemātisko kustību formas, kas labāk izsakās 

jaunās fizikālās teorijās kā patstāvīgās matemātiskās disciplīnās. Jāskata cauri visi 

labākie fiziķu darbi, lai visu to mērotu no jauna un mēģinātu izskaidrot. Piem. (62) 

(44) (58) (63) (32) (46) (30). Bet šos sarakstus varētu turpināt neierobežoti: tieši 

mūsdienu fizika attīstās šajā virzienā, lai arī pašiem fiziķiem dažbrīd samulst prāts, 

sk. (64; 65).  
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Noslēgums 

Kvantu/teorēmu logi iespēs daudz, kad tie tiks lietoti sistemātiski. Veidosies jauna 

pieredze, kas izskaidros iepriekš neizskaidroto, piem. (47) (66).  

Pienāks laiks arī Gēdela teorēmas pieņemamākiem skaidrojumiem, kas balstīsies pēc 

būtības uz Kantora argumentu (67). Izskaidrosim vienkārši Diraka, Vignera 

paradoksu (10; 68; 69).  

Bet galvenais ieguvums būs kvantu mehānika, kas pārstās būt neparastā zinātne, kas 

visu ‘sajauc’, bet kas visu atkal noliks jaunā un skaistā kārtībā (62) (35) (70) (71).  

Un pienāks arī dīvaiņu reabilitācijas laiks (52) (40) (29) (30) (59) (54) (72) (6) (7) (2) (1) 

(10) (73). 
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