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Ongerijmde wetenschap: Pi, e en Fibonnacci

Introductie: Framing en sense making is een theorie (Weick) die er van uitgaat dat in een gegeven kader (frame)  
een zinnige werkelijkheid geschapen kan worden. Dat houdt dus min of meer in dat op 100% onzin gerekend  
kan worden als men datzelfde kader binnenstebuiten keert en tegengesteld aan zichzelf maakt. Dat laatste is  
vermoedelijk de béta wetenschappers ten deel gevallen zoals blijkt uit het volgende.    

Framing en sense making is een theorie (Weick) die er van uitgaat dat een kader geschapen kan worden 
waarin de werkelijkheid op een bepaalde manier als zinnig beleefd kan worden. Bijvoorbeeld scalaire energie  
zoals warmte en vectoriële energie zoals kracht worden beiden als zinnig ervaren in ons universum (frame). Een 
frame is  gesloten en dat  houdt  in dat  zowel de levende als dode materie in dat  universum op elk moment  
gezamenlijk de werkelijkheid op een rationeel gedachte manier vormgeven en beleven. Die belevenis komt tot  
stand door het  zintuiglijk  actief  ingrijpen  in een gesloten frame.  En dus wat  betreft  onze beleving van het 
universum zou het ervaren van de werkelijkheid wel eens omgekeerd en tegengesteld kunnen zijn aan de reele 
werkelijkheid. Dit vermoeden, ook wel theorema genaamd, heeft nogal wat implicaties want het betekent zoveel 
als dat we bedrogen worden door onze zintuigen. Met bevestiging van het theorema wordt dan ook alle tot nu toe  
gevoerde  bèta-wetenschappelijke  bewijsvoering  op  slag  ongerijmd.  Irrationeel  en  absurd,  en  dat  gaan  we 
hieronder verder onderzoeken. 

Als zoals gezegd de wetenschap er 100% naast zit met haar aanspraken op de werkelijkheid dan kunnen  
diezelfde aanspraken gebruikt worden om dat aanemelijk te maken. Theoretisch fysici bijvoorbeeld verdienen  
hun brood met de gedachte dat onze 3-D wereld ontstaan is vanuit een klein snaartje met giga energie, we  
noemen het snaartje singulariteit H. Gaan we er nu vanuit dat singulariteit H in 3-D in werkelijkheid als niets,  
dus  zonder  lengte  of  energie,  vanuit  datzelfde  niets  tot  expressie  wil  komen,  dan  moet  het  zo  zijn  dat  de 
negatieve potentiële 4-D volume energie (Calorie) van de singulariteit gelijktijdig gesmoord moet worden door 
de positieve 3-D kinetische energie (Joule) van diezelfde singulariteit.  Want niets is tenslotte niets en graag 
houden we dat  zo.  Met deze voorstelling hebben we zojuist  een volledig omgekeerde en tegengestelde,  en  
daarmee ongerijmde, fysische gang van zaken geschetst. Dit zijn echter wel de randvoorwaarden van het frame 
waarbinnen het theorema bevestigd kan worden. Want als nu onder deze omstandigheden de 3-D massa opgaat  
in 4-D energie dan is de kans dat massa aangetroffen wordt in 3-D gelijk aan 0.05 (=(10³/10 )/2). Oftewel de⁴  
statistische waarschijnlijkheid dat er inderdaad niets is in 3-D is 95%. Nu is het ondertussen wel zo dat dat fysici  
zelf al jaren beweren dat 95% van alle massa, aangeduid als donkere materie, in het universum zoek is. Waarmee  
ze dus zelf ons vermoeden bevestigen dat ze er met hun beweerde aanwezigheid van massa in het 3-D universum 
volledig naast zitten. Want onze berekening laat zien dat de 3-D statistische kans op massa evengroot is als de  
kans op geen massa. 

        In de vorige paragraaf staat dat de oplossing van het wereld vraagstuk gevonden kan worden als er van  
uitgegaan wordt  dat de negatieve surplus-energie (in 4-D) van een lichaam als positieve 2-D energie wordt  
teruggekoppeld op datzelfde lichaam. De 4-D en 2-D energie staan dan respectievelijk voor verandering en  
beweging. Eminente wiskundigen (o.a Hawking) beweren iets soortgelijks voor 3-D, want het wekt namelijk de 
suggestie dat dingen in beweging gezet kunnen worden. Op zich lijkt dat namelijk een voorwaarde voor leven op  
aarde te zijn, ofschoon bewegen (Joule) en veranderen (Calorie) twee verschillende zaken zijn (Leibniz). Laten  
we  de  discussie  daarover  even  in  het  midden  dan  kan  zo'n  bewering  algoritmisch  met  twee  algoritmes 
beschreven worden. Ze zijn onderdeel van een gesloten 4-D 3-Sphere, waarin 4ΔH de absolute surplus energie 
symboliseert:

3x6ΔH + 4ΔH = 22ΔH     (2-D)                                  - ½ x (8x6ΔH - 4ΔH) = -22ΔH   (4-D) 

, zoals we zien is de som van beide algoritmes gelijk aan nul, dat wil zeggen niets beweegt in het gesloten 4-D  
systeem en eigenlijk wisten we dat al dankzij de ouden (Parmenides). Echter er is iets bijzonders aan de hand 



want de surplus energie  4ΔH, en daarmee singulariteit H, keert niet spontaan terug naar zijn uitgangssituatie  
('infinite recurrence') als de singulariteit H schinbaar in 3-D tot expressie komt. Nu weten we dat anti-afgeleid  
van zichzelf (-H/ΔH) betekent dat singulariteit H, absurd als het is, in 2-D schijnbaar tot expressie zal komen en  
niet in 3-D zoals theoretisch fysisci denken. Daardoor komen de algorimes er in het echt als volgt uit te zien: 
 
3x7ΔH+1ΔH = 22ΔH          (2-D)                                                       -½ x (6x7ΔH-4ΔH) = -19ΔH    ( 3-D → 4-D)
(Pi = Π + ½ x 1/4ΔH x 10-2  =  22/7)                     (-e  =  -e + 4ΔH.10-3 = -19/7)      

In bovenstaande algoritmes zien nu dat er getalsmatig wederom niets gebeurt want de toename in 2-D 
(+1/7) wordt gecompenseerd door de gelijktijdige (Bergson) afname in 4-D (-2/7). Maar intussen hebben we wel  
van doen met een spontane getalllenillusie want het lijkt alsof in 2-D een cirkeloppervlak lijkt te ontstaan en in  
4-D een volume, beiden met dezelfde diameter, waarin H (=6ΔH) stationair wordt. En tevens blijkt het grondtal  
van de natuurlijke logaritme in het 3-D vacuüm nu gewoon een diëlectrische inductieconstante te zijn, omdat de  
surplus energie 4ΔH 'gelijktijdig' rondgepompt wordt van 4-D naar 2-D en weer terug. 

Het 3-D waarin we ons bevinden is dus een diëlectrisch vacuüm. Vanuit dat vacuüm, de 0 zoals de  
indiers het gedoopt hebben (Bhaskara I), kunnen allerlei getalsillusies ontstaan die ieder op zich weer gekoppeld 
kunnen worden aan fenomenen. De getalsillusies worden daarbij 10-logaritmisch opgebouwd en in principe zijn  
daarbij een oneindig aantal variaties van illusies mogelijk. De beweging wordt geïllusioneerd door verandering. 
Wiskundig hebben we te maken met een proces dat bekent staat als omgekeerde of anti-afleiding. De nul is in dat 
proces uitgezonderd, en dat geeft de moglijkheid allerlei fysische constanten gewoon te berekenen zonder dat  
men er enige empirie voor nodig heeft. De berekening van Pi en e hebben we al laten zien, en hieronder geven 
we als extra voorbeelden de Faraday constante en de Joule/Calorie ratio. 

Faraday = (10 /10³) / (1+0,036) -⁸ 4ΔH.10-4 = 96485Coulomb                                      (1/ (e+0,06) = 0,036 x 10) 
Joule/Calorie  =  ½ x log10 /log10³ x 22/7 – 4.10⁸ -2 = 4,14    

Bij het berekenen van de Faraday constante is er van uitgegaan dat het equivalent van één Coulomb H  
geprecipiteerd wordt als één gramequivalent kinetisch energie (Joule). In wezen zet dat proces de tijd stil, wat  
ook gebeurt met het smoren van de surplus energie in 3-D. Dat laatste levert de illusie van een dubbele tijd-
spiraal bestaande uit 3- en 4-D DNA nucleotiden. Alles volgens de eveneens aan fysici bekende kurkentrek-
kerregel  waarbij  één  streng  niet  'afgelezen'  wordt  (4-D).  Tevens  kan  men  hier   eveneens  weer  van  alles  
berekenen zonder enige empirie, bijvoorbeeld er zijn ongeveer 19636 genen (18000x1,2/1,1), het aantal spiralen 
per  nucleosoom is  gelijk  aan  e½,  (=1,65),  en  het  nucleosoom bestaat  uit  198DNA nucleotiden  (18x(3+8)). 
Kortom, door alle experimenten in 'water' uit te voeren komen de moleculair biologen zich, anti-afgeleid en  
tegengesteld  aan  zichzelf,  vanzelf  weer  tegen.  Wiskundig  kennen we  het  principe  als  de  getallenreeks  van 
fibonacci waarvan de limiet gelijk is aan 1,65, en waarvoor tevens geldt dat 1/(1,65- 4ΔH.10 -2) gelijk moet zijn 
aan 0,61. Als zodanig is de getallenreeks volop in de 'natuur' aanwezig, en alles wat we zien in de natuur is 
dientengevolge  anti-afgeleid  en  tegengesteld  aan  zichzelf.  Anders  gezegd,  alle  in  het  universum aanwezige 
informatie moet door het genoom. De geleerden worden dus dus op een geweldige manier bedrogen door hun 
zintuigen. Als het er op aankomt is er gewoon niets. Alles wat we zien zien zijn fenomenen die gekoppeld aan 
unieke getallenillusies. Samen levert dat niets op, dwz in de eeuwigheid staat de tijd gewoon stil (Augustinus). 
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