
Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex  / The Universality of  the Vortex-Sphere Archetype

1

Gabriel Kelemen



Gabriel Kelemen

2

Gabriel Kelemen



Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex  / The Universality of  the Vortex-Sphere Archetype

3

Universalitatea 
Arhetipului 
Sferă-Vortex / 
The Universality of 
the Vortex-Sphere 
Archetype 



Gabriel Kelemen

4

Referenți Științifici
Prof.Univ.Dr. Eur. Ing. Tiberiu Dumitru Babeu
Prof. Univ. Dr. Alexandra Ionescu Titu

Ilustrații: Gabriel Kelemen
Redactare: Virgil Gaga
Tehnoredactare: Virgil Gaga
Layout: Armand Acea
Copertă: Armand Acea

Editura S.C. ArtPress S.R.L.
Strada Petrov Cermena, 
Timișoara, România
www.artpress.com.ro
2014

Traducere  S.C. Politard S.R.L.
Str. Vasile Alecsandri nr. 3
Timișoara, România
+4 0728 951 541
contact@politrad.com
www.politrad.com



Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex  / The Universality of  the Vortex-Sphere Archetype

5

Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex 
The Universality of  the Vortex-Sphere Archetype 

Introducere / Introduction

Studii / Studies

Concluzii / Conclusions

Cuprins / Summary

6

10

153



Gabriel Kelemen

6



Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex  / The Universality of  the Vortex-Sphere Archetype

7

Introducere/Introduction



Gabriel Kelemen

8

Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex -
Cod natură semn limbaj

Urmărind întreaga expunere postulăm ca expicitate clar filiaţiile origini 

diversităţi morfologiilor naturale, artificiale, ca expresie manifestă, 

avănd în subsidiar elementaritatea arhetipală a dualităţii principiului 

sferă-spirală complementaritate dinamică din a cărui simbioză 

indisolubilă se nasc dispar, şi mai apoi renasc totalitatea diversităţiilor 

formale volumetrice. 

Astfel geometriile dinamice poligonale ori poliedrale alternează ritmic 

între antipozii geometrici complementari fiind în fapt ipostaze ale 

aceleiaşi unde staţionare, inducţia prin aport vibraţional a oscilaţiei 

staţionare periodice la nivelul materiei pulverulente ori fluidă se 

instiuie ca sediu al devenirilor reale, palpabile indubitabil şi totodată 

elegant suprapunînd deopotrivă empirismul experimental cu estetica 

devenirilor geometrice, toate sub corola inefabilă a armoniilor cinetice 

iscate la confluenţa diafană dintre experiment şi creativitatea artistică. 

Mai apoi elucidarea structurilor semantice desprinse din urmărirea 

cronologică a devenirilor formei naturale şi elaborarea unui construct 

conceptual ierarhizat  ce pune în relaţie cronologiile apariţiei şi 

deveniri formei îtrunind laolaltă creşterille agregatelor sferice ce devin 

poliedral-spirale, pe măsura creşterii numărului de elemente, şi în fine 

raportate acestui alfabet al deveniri formei, ce condensează laolaltă 

triunviratul sferă-spirală-undă staţionară, cu neliniaritatea aleatorie 

haosului. 

Spre exemplu urmărind sucesuinile dezvoltărilor biologice de la nivelul 

devenirilor vegetale vom deduce lanţul cauzal ca naraţie morfo-

lingvbistică.

Dezvoltarea succesivă a creşterilor naturale, ca sucesiune cauzală 

presupune un limbaj.dacă considerăm SEMN un stadiu ce precede 

alt stadiu diferit termenului anterior, iar stadiul următor devine semn 

pentru etapa următoare. (prin semn se înţelege o pictogramă naturală 

ce premerge o altă formă diferită de cea iniţială, şi care devine la 

rândul său precursoare respectiv semn al stadiului următor). Spre 

exemplu din sămânţă SEMN se deduce planta, iar din mugure SEMN 

se deduce frunza, tot astfel din mugurele floral semn se deduce floarea 

SEMN, iar floarea SEMN reprezintă precursoarea fructului, pattern la 

rândul său pentru sămânţă.

Iată o frază naturală ciclică, compusă din succesive deduceri cauzale, 

deci o propoziţie logică a n semne naturale devenită frază, pattern 

vizual.

Dacă considerăm ciclurile dezvoltărilor biologice de la sămânţă 

respectiv ou în cazul regnurilor vegetal-animal deduse ca manifestarea 

macroscopică a codului genetic, atunci având în subsidiar aportul unui 

cod alcătuit din litere-cuvinte-propoziţii(proteine)-fraze-paragrafe-

capitole(organe)-organismul devine prin analogie corespondentul unei 

CARŢI. Aceste automate biologice ciclice autoscrise pe baza codului 

genetic, suprapuse nodal, interacţionând reciproc la nivelul cilurilor 

trofice ne putând exista în afara lor nu reprezintă doar o sumă de 

The Universality of the Vortex-Sphere 
Archetype - Code nature sign language

Following the entire presentation, we postulate that the origin lineage 

of  the various natural and artificial morphologies has been explained 

as a manifest expression, having in the subsidiary the archetypal 

elementariness of  the duality of  the spiral-sphere principle, a dynamic 

complementarity whose inseparable symbiosis makes the entirety of  

volumetric formal diversities be born, disappear, and then be reborn.

Therefore, the dynamic polygonal or polyhedral geometries 

rhythmically alternate between complementary geometric antipodes, 

being, in fact, instances of  the same standing wave; the induction 

by a vibrational contribution of  the stationary periodic oscillation 

in the pulverulent or fluid matter institutes itself  as a center of  

real becomings, undoubtedly tangible and yet elegant, overlapping 

experimental empiricism with the aesthetics of  geometric becomings, 

all under the ineffable corolla of  kinetic harmonies started at the 

gracious confluence between experiment and artistic creativity.

Then, elucidating the semantic structures detached from the 

chronological pursuit of  the natural shape becomings and the 

development of  a hierarchical conceptual construct that relates the 

chronologies of  emergence and the development of  the shape, 

bringing together the spherical aggregates’ growths that become 

spiraling-polyhedral with the increase in the number of  elements, and 

finally related to this alphabet of  the becoming of  the shape, which 

condenses together triumvirate sphere-spiral-standing wave with the 

random nonlinearity of  chaos.

For example, following the biological developments’ successions in the 

plant developments, we deduce the causal chain as a morpho-linguistic 

narrative.

The successive development of  natural growths as a causal sequences 

involves a language. If  we consider the SIGN a stage that precedes 

another different stage of  the previous term, the next stage becomes 

a sign for the one following it (the sign represents a natural pictogram 

preceding another form, different from the original, which, in turn, 

becomes a precursor, or sign of  the next stage). For example, the 

plant is inferred from the seed SIGN, and the leaf  from the bud SIGN. 

Similarly, the flower is inferred from the floral bud SIGN, while the 

flower SIGN is the precursor of  the fruit SIGN, in itself, a pattern for 

the seed.

This is a cyclical, natural phrase composed of  successive causal 

deductions, so a logical sentence of  n natural signs, turned into a 

phrase, a visual pattern.

If  we consider the cycles of  biological developments from seed, or egg 

for the plant-animal kingdoms derived as a macroscopic manifestation 

of  the genetic code, then having in the subsidiary the input of  a 

code consisting of  letters-words-sentences (proteins)-phrases-

paragraphs-chapters (organs)-the organism becomes by analogy the 

correspondent of  a BOOK. These cyclic biological automatons self-
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patternuri naturale ci mai mult decât atât, reprezntă de fapt o vastă 

bibliotecă naturală compusă din totalitatea speciilor, organismelor 

CARŢI conţinute. In consecinţă fiecare pattern aparţinând lumii vii, 

reprezintă un semn din alfabetul divin al MATRIXULUI  vieţii terestre 

create etapizat prin logos-iubire.  

Cunoaşterea doar prin aportul raţiune-intuiţie este astfel insuficientă, 

cheia pătrunderi o constituie fără doar şi poate tripla concordanţă 

dintre raţiune-intuiţie-iubire, toate aflate sub auspiciile legilor armoniei 

morale, spirituale, decurse din însuşirea şi aplicarea decalogului. Jocul 

transformărilor la nivelul  lumii nevii se reduce în final la transformarea 

reciprocă dintre parte şi întreg  manifestate dinamic prin fuziune-

fisiune urmărite pe larg în prima parte a lucrării, dualitatea principiului 

sferă-spirală rămânând oarecum constantă pe parcursul întregului 

palier dimensional de la macrocosmos până în nanodimensionalitatea 

ambiguităţilor cuantice ale microcosmosului. 

Conlucrând  armonic acest cuplu indisolubil morfodinamic străbate 

ivindu-se permanent, complementaritatea interşanjabilă de tip yin-

yang, dualitate antagonică ori armonică, constructivă ori distructivă 

sursa gerneratoare a spargerii lui unu în multiplu şi al coagularilor 

structurante geometric a multiplului haotic in ordinea poliedrala. 

Redus la esenţa acest cuplu armonic, constituie matricea arhetipală 

elementară din care la toate nivelele scări dimensionale aparţinând 

octavei morfologice, apare ca manifestare cuprinsă între macro şi 

microcosmos. 

Principiul sferă spirală străbate dinspre mineral prin organic în lumea 

viului unde contopirea indisolubilă dintre logos şi materie apare 

evident patronată astfel de algoritmii naturali ai limbajelor codărilor 

genetice a căror submultipli armonici îl reprezintă activitatea cerebrală 

răspunzătoare de comunicare adaptare. Iată cum paseismul traseelor 

arhetipurilor sferă spirală devin străbătând dinspre dezordinea pre 

cosmică prin metamorfozări reciproce duale sediu al inserări limbajului 

ce operează prin excelenţă cu convenţionalităţi legiferate în subsidiar 

de  algoritmi computaţionali simbolici.  

Comuniunea tripartită dintre sferă, spirală si limbaj implică un salt 

conceptual ce clarifică relaţiile ierarhiilor formei ca devenire, dinspre 

sferă prin spirală spre şi în simbol, legătura exemplificată sistematic 

pe parcursul demersului narativ conceptual ce clarifică sistematizând 

originea, esenţa şi ierarhia diversităţii formei la nivelul lumii minerale, 

biologice cât şi pe palierul artefactului animal cât şi mai ales cel de 

origine umană creativitate bazată aproape exclusiv pe pârghiile gândiri 

simbolice.   

written based on the genetic code, nodally superimposed, interacting 

with each other in the trophic cycles and not being able to exist 

outside them, are not just a sum of  natural patterns, but more than 

that: they actually represent an extensive natural library composed 

of  all species, BOOK organisms contained. Consequently, since each 

pattern belongs to the living world, it is a sign of  the divine alphabet of  

the terrestrial life MATRIX, created in stages by logos-love. 

Knowing only through reason-intuition is thus insufficient; the key to 

insight is undoubtedly the triple correspondence between reasoning-

intuition-love, all under the auspices of  the laws of  moral and spiritual 

harmony, as a result of  the appropriation and application of  the 

Decalogue. The play of  changes in the non-living world is finally 

reduced to the mutual transformation between part and whole, 

dynamically exhibited by fusion-fission, widely followed in the first 

part of  the work, the duality of  the spiral-sphere principle remaining 

somewhat constant throughout the entire dimensional level starting 

from the macrocosm to the nano-dimensionality of  the quantum 

ambiguities of  the microcosm.

This harmonious couple working together inextricably, the 

interchangeable yin-yang complementarity morphodynamically 

permeates emerging permanently, an antagonistic or harmonious 

duality, constructive or destructive, a generating source of  the 

breaking of  the one into the multiple and of  the geometric structuring 

coagulations of  the chaotic multiple into the polyhedral order. 

Reduced to the essence of  this harmonic couple, it constitutes 

the elementary archetypal matrix from which, at all levels of  the 

dimensional ladder belonging to the morphological octave, it appears 

as a manifestation between the macro- and microcosm.

The spiral-sphere principle pervades from the mineral through the 

organic to the world of  the living, where the indissoluble fusion of  

the logos and matter is evidently overseen by the natural algorithms 

of  the genetic coding languages whose harmonic submultiples are 

represented by the brain activity responsible for communication and 

adaptation. This is how the passeisme of  the spiral-sphere archetypes 

becomes by crossing from the pre-cosmic disorder through the dual 

mutual metamorphoses a center of  the insertion of  the language 

operating par excellence with conventionalities regulated in subsidiary 

by symbolic computational algorithms. 

The tripartite communion between the sphere, spiral and language 

involves a conceptual leap clarifying the relationships of  the hierarchies 

of  shape as becoming, from the sphere through the spiral to and 

into the symbol, a connection systematically exemplified during 

the conceptual narrative approach that clarifies by systemizing the 

origin, essence and hierarchy of  the diversity of  shape in the mineral, 

biological, animal, and especially human world, a creativity almost 

exclusively based on symbolic thinking levers.    
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Planşă ce descrie pornind de sus în jos unitatea indisolubilă a 

principiului sferă-spirală, ilustrând de la nivel macrocosmic, trecând 

prin cel mezocosmic (nivelul de percepţie vizual uman) şi ajungând la 

nivel microcosmic. Este o planşă de sinteză ce prefigurează întreaga 

structură conceptuală care va fi detaliată în continuare.

Pornind de sus în jos observăm discul galactic dublu spiral alcătuit 

din formaţiuni globulare - stelele, în mişcare rotativă, evidenţiindu-se 

nucleul galaxiei. În continuare, pe axa centrală a imaginii, urmărind 

sfera solară, observăm acelaşi principiu rotativ al deplasării maselor de 

plasmă stelară, accelerate ecuatorial.

Coborând la nivel planetar pe octava formei, principiul este ilustrat 

la nivelul secţiunii prin globul terestru. Se conservă principiul 

concentricităţii atmosferă-hidrosferă-litosferă, observându-se curenţii 

Coriolis şi curenţii de convecţie a magmei. În stînga şi dreapta globului 

terestru avem prefigurarea principiului vortexului convectiv în cazul 

unui copac (stânga) şi în cazul unui nor (dreapta).

La nivelul biosferei, în cazul morfogenezei embrionare, remarcăm 

schematizat acelaşi principiu al curenţilor de creştere biologici de tip 

vortex, pornind de la ovulul concentric sferoidal.

La nivelul celulelor, care au o structură alcătuită din formaţiuni 

concentrice se urmăresc foarte succint etapele diviziunii celulare 

de la o celula-ou sferică la morulă, după care apare lanţul ADN, iar 

apoi se ajunge la structurile cristaline ale materiei minerale, alcătuite 

din pleiada speciilor de atomi sferici din tabelul lui Mendeleev. Orice 

structură cristalină are la bază sfere atomice. Se ajunge până la limita 

impalpabilă a particulelor subatomice de tip quarc. 

În partea din dreapta jos a planşei este ilustrată, de asemenea 

schematic, relaţia de tip vortex convectiv, bazată pe ciclul apei 

în natură: evaporare (aer-apă), erupţie vulcanică (aer-pământ) şi 

formarea stalactitelor şi stalagmitelor (apă-pământ).

A drawing describing from top to bottom the indissoluble unity of  the 

spiral-sphere principle, illustrating it starting with a macrocosmic level, 

going through the mesocosmic one (the human visual perception level) 

and reaching the microcosmic level. It is a summarizing  drawing that 

projects the entire conceptual structure that will further be detailed.

Starting from top to bottom, we see the double spiral galactic disc 

consisting of  globular formations – the stars, in a rotary motion, 

highlighting the core of  the galaxy. Further, on the central axis of  the 

image, following the solar sphere, we see the same rotary principle of  

stellar plasma moving masses, equatorially accelerated.

Corroborating at planetary level on the shape’s octave, the principle 

is illustrated in section by the terrestrial globe. The principle of  the 

atmosphere-hydrosphere-lithosphere concentricity is preserved, 

observing the Coriolis currents and the convection currents of  

magma. To the left and right of  the terrestrial globe, the convective 

vortex principle is foreshadowed in a tree (left) and in a cloud (right).

In the biosphere, for embryonic morphogenesis, we note the same 

schematic principle of  vortex-type biological growth currents, starting 

with the spheroid concentric egg.

In the cells, which have a structure made up of  concentric formations, 

the stages of  cell division are very succinctly traced from the spherical 

egg cell to the morula, followed by the DNA chain, the crystalline 

structures of  mineral materials, composed of  the myriad of  species of  

spherical atoms in the periodic table. Any crystalline structure is based 

on atomic spheres.

It reaches the impalpable limit of  quark-type subatomic particles.

The bottom right of  the drawing illustrates, again schematically, the 

convective vortex type relationship, based on the cycle of  water in 

nature: evaporation (air-water), volcanic eruption (air-earth) and the 

formation of  stalactites and stalagmites (water-land).
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În partea centrală avem heliosfera ce conţine în mod concentric sferele 

corespunzătoare fiecărei orbite planetare aparţinând sistemului solar. 

Diagrama sferelor concentrice planetare similară cu presupusul nor 

Oort. De asemenea, este reluată similitudinea principiului vortex-sferă 

observat de la mare la mic.

În stânga jos avem sferoidul plasmatic stelar în plină rotaţie, ilustrând 

dinamica curenţilor plasmatici ecuatoriali de tip vortex care formează 

două brâuri de vârtejuri staţionare specifice fiecărui corp plasmatic 

în rotaţie. în detaliu apare o încercare de cuantificare a acestui tip de 

manifestare convectivă sub forma unei corzi cu două bucle spiraloide.

În stânga sus este reluată secţiunea prin globul pământesc observând 

prin analogie  asemănările/diferenţele dintre sfera sistemului solar, 

sfera solară şi cea planetară.

În continuare, la nivelul biosferei, în partea din dreapta sus avem sacul 

vitelin şi dezvoltarea embrionului uman, urmărind dinamica curenţilor 

de creştere celulari ce urmăresc principiul vortexului convectiv. 

În fine, în partea dreaptă jos avem secţiunea prin sfera bobului de 

strugure, unde de asemenea se observă curenţii vortexului sferic având 

în zona centrală seminţele de strugure situate oarecum similar cu 

planetele în raport cu norul Oort. Ca detaliu regăsim principiul sferă-

vortex ilustrat la nivelul morfologiei seminţei de strugure.

In the middle, there is the heliosphere concentrically containing the 

spheres corresponding to each planetary orbit in the solar system. A 

diagram of  planetary concentric spheres similar to the alleged Oort 

cloud. Also, the similarity of  the sphere-vortex principle seen from 

large to small is resumed.

In the left bottom corner, there is the full rotating stellar plasmatic 

spheroid, illustrating the dynamics of  vortex-type equatorial plasmatic 

currents forming two stationary vortex belts specific to each rotating 

plasmatic body. In detail, there appears an attempt to quantify this 

type of  convective event as a string with two spiraling loops.

The upper left corner resumes the section of  the terrestrial globe 

noting by analogy the similarities/differences between the solar system 

sphere, the solar and the planetary sphere.

Next, in the biosphere, at the top right, there is the yolk sac and the 

human embryonic development, following the dynamics of  cell growth 

currents that follow the convective vortex principle.

Finally, the bottom right displays a grape berry section, where, again, 

the spherical vortex currents are observed, having in the central area 

grape seeds located somewhat similar to the planets in relation to the 

Oort cloud. As detail, we find the vortex-sphere principle shown in 

the grape seed morphology.
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Planşă ce ilustrează în continuare unitatea şi continuitatea principiului 

mai sus menţionat, dezvoltând observaţiile la nivelul globului terestru, 

evidenţiindu-se nucleul şi circulaţia curenţilor magmatici. Se observă 

similitudinea dintre aceştia şi curenţii atmosferici. De asemenea, întreg 

edificiul este conţinut în anvelopele concentrice ale scutului magnetic 

terestru format din centurile Van Allen. Sunt reluate la o scară mai 

mică vortexul convectiv al norului de tip cumulo-nimbus, al creşterilor 

arborescente ale copacilor, fructului de strugure, meduzei şi în final al 

embrionului mamiferelor.

A drawing further illustrating the unity and continuity of  the above-

mentioned principle, developing the terrestrial globe observations, 

highlighting the core and movement of  magma currents. Note the 

similarity between them and the atmospheric currents. Also, the entire 

edifice is contained in the concentric tires of  the terrestrial magnetic 

shield consisting of  the Van Allen belts. On a smaller scale, the 

convective vortexes of  the cumulonimbus-type cloud, the arborescent 

tree growths, the grape fruit, the medusa and, finally, the mammalian 

embryo are resumed.
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Continuând periplul de la mare la mic de-a lungul octavei formei, la 

nivelul biosferei terestre avem principiul dezvoltărilor plantei ilustrat 

pornind de la sămânţă, situată în zona centrală, la confluenţa dintre 

pământ şi atmosferă şi care se dezvoltă dublu spiralat prin meandrele 

rădăcinii cât şi prin arborescenţa tulpinii ce urmează principiul expansiv 

spiral. Pe orizontală este ilustrată descompunerea principiului de 

creştere spiral levo şi dextrogir. 

Pe axa centrală în partea de sus se află cupa florală ce prefigurează 

oprirea expansiunii, creşterea gradului de simetrie, policromie şi 

parfum, pregătind momentul fecundaţiei implozive ce se opune 

creşterii de tip exploziv de până atunci, confirmând ritmica principiului 

explozie (creştere) - implozie (fecundare), în fine revenindu-se la 

sămânţă. 

Deasupra, în partea centrală avem discul solar, sursă dinamică ce 

animă ciclul apei în natură, ilustrat prin cei doi nori (stânga - dreapta) 

din care pică stropi ce intră în pământ şi alimentează planta, punându-l 

astfel în comun cu ciclul de creştere a plantei. 

In partea de jos, central, foarte schematic apare ciclul dezvoltării 

plantei de la sămânţă, mugur, lujer, floare, fruct şi din nou sămânţă 

(diagramă circulară).

Continuing the journey from large to small along the octave of  shape, 

in the terrestrial biosphere, there is the principle of  plant growth 

illustrated from the seed, located in central area, at the confluence of  

the earth and atmosphere, which develops in double strands though 

the meanders of  the root and through the stem’s arborescence 

that develops according to spiraling expansive principle. The 

horizontal illustrates the decomposition of  the principle of  levo- and 

dextrorotatory spiraling growth.

On the central axis, at the top, there is a floral cup which foreshadows 

the stop of  the expansion, increasing the symmetry, polychromy and 

fragrance degree, preparing the time of  implosive fertilization that 

opposes the until then explosive growth, confirming the rhythmic 

of  the explosion (growth) – implosion (fertilization) principle, finally 

returning to the seed.

Above, in the middle, there is the solar disk, a dynamic source that 

animates the cycle of  water in nature, illustrated by the two clouds 

(left – right) rain down drops falling to the ground and feeding the 

plant, thereby putting it together with the plant growth cycle.

At the bottom, in the center, the development cycle of  the plant is 

very schematically presented, starting from the seed, bud, stalk, flower, 

fruit and again seed (circular diagram).
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Studiu de observaţie cu iz naturalist având ca protagonişti floarea şi 

fructul plantei Datura Inoxia. Coexistă reprezentarea naturalistă a 

pâlniei florale cu geometrizarea ei, cât şi secţiune prin capsula fructului. 

Nu sunt accentuate elementele de creştere ale principiului sferă-

spirală, fiind prima planşă din expunerea gradată a acestuia.

A naturalistic observation study having as protagonists the flower and 

fruit of  the Datura Inoxia plant. The naturalistic representation of  the 

floral funnel coexists with its geometrization, also showing a section of  

the fruit capsule. The growth elements of  the spiral-sphere principle 

are not emphasized, as this is the first drawing of  a series depicting its 

gradual exposition.
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Continuare a planşei anterioare prin sinteză de tip computaţional ce 

analizează etapele deschiderii florii de la stadiul incipient de cel final (1-

6) şi urmăreşte structura geometrică a capsulei septifrage a fructului. 

Se distinge situarea seminţelor în straturi orizontale succesive dispuse 

în partea terminală a unor spirale duble cu aspect cruciform. Aceste 

spirale duble amintesc şi prefigurează similitudinile ce se iscă între 

diagramele structurilor vegetale si undele staţionare din lichide. 

Continuation of  the previous drawing by a computational-type 

synthesis that analyzes the stages of  a flower opening from the early 

to the final stage (1-6), following the geometrical structure of  the 

septifragal capsule of  the fruit. The seeds’ location is distinguished in 

successive horizontal layers arranged at the back of  cruciform double 

spirals. These double spirals are reminiscent and foreshadow the 

similarities that arise among the diagrams of  plant structures and the 

standing waves in liquids.
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Planşă de observaţie, studiu naturalist, imagine ce surprinde din mai 

multe unghiuri caliciul floral al Bignoniei Catalpa ilustrând simetria 

bilaterală de ordin 5 cât şi geometria staminei şi a pistilului în relaţie cu 

simetria inserării frunzelor pe tulpină care are simetrie de ordinul 3. 

Se încearcă descoperirea unui algoritm comun în creşterile similare din 

lumea vegetală. 

An observation drawing, a naturalistic study, an image which captures 

from several angles the floral calyx of  the Bignonia Catalpa, depicting 

the bilateral symmetry of  the 5th degree, and the geometry of  the 

stamen and pistil in relation to the symmetry of  the leaves insertion on 

the stem which has symmetry of  3rd degree. The artist is trying to find 

a common algorithm in the similar growths in the plant world.
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Planşă ce ilustrează în continuare surprinderea numitorului comun 

pornind de la observaţiile de tip botanic, glisând spre structuri şi 

modele conceptuale. Este analizată minunată floare Passiflora Caerulea 

(Floarea Patimilor), extrăgându-se elementele anatomice ce subscriu 

principiului sferă-spirală: secţiunea prin floare (stânga sus), prin stamină 

(dreapta), simetria de ordin 3 a granulelor de polen (dreapta jos). Pe 

axa centrală jos avem diagrama principiului de creştere a mugurului 

floral de tip expansiv cât şi momentele fecundării implozive o dată cu 

oprirea creşterii florii.

A drawing further illustrating the capture of  the common denominator 

starting from botanical-type observations, and moving towards 

conceptual structures and models. The beautiful flower Passiflora 

Caerulea (Passion Flower) is analyzed, extracting the anatomical 

elements that are subscribed to the spiral-sphere principle: the flower 

section (top left), the stamen (right), the 3rd degree symmetry of  the 

pollen grains (bottom right). On the central axis, at the bottom, we 

find the diagram of  the principle of  growth of  the expansive floral bud, 

and the implosive fertilization stages once the flower stops growing.
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Planşă ce analizează în detaliu anatomia vorticială a frunzei în general - 

pe de o parte principiul sferă şi pe de cealaltă parte principiul spirală, 

ele în mod natural coexistând la nivelul frunzei. 

În stânga, frunza ilustrează celulele cu aspect sferic ce alipite într-un 

conglomerat structurii foliare devin poliedrale (1).

În continuare spre dreapta, printr-o altă ipostază a aceleiaşi frunze, se 

ilustrează dinamica vortexurilor de creştere spiraloide (2).

Continuând de la stânga la dreapta se observă curenţii de creştere 

expansivă a frunzei, fiind redată prin săgeţi care se deplasează spre 

exterior. Se remarcă în cazul peţiolului vortexurile de inserţie pe 

tulpină, specifice fiecărui tip de peţiol. În continuare, în momentul 

uscării, urmează o etapă de tip contrar expansiunii, suferind o mişcare 

inversă.

În partea de jos stânga este ilustrată în avans, pentru exemplificarea 

similitudinii, o undă staţionară în lichide vâscoase ce prezintă curenţi 

fluidici cu o structură de tip ramificat foliar.

A drawing analyzing in detail the vortical anatomy of  the leaf  in general 

– on the one hand,

the principle of  the sphere, and, on the other hand, the principle of  

the spiral, these coexisting naturally in the leaf.

On the left, the leaf  illustrates spherical cells which, united into a foliar 

structure conglomerate, become polyhedral (1).

By using another instance of  the same leaf, the spiraling increase 

vortexes’ dynamics is illustrated further to the right (2).

Continuing from left to right, one can note the expansive growth 

currents of  the leaf, illustrated by arrows moving outward. For the 

stem, one can note insertion vortexes on the stem, specific to each 

type of  petiole. Further, during withering, a phase type contraty to 

expansion follows, involving a reversed motion.

At the bottom left, to exemplify the similarity, a stationary wave in 

viscous liquids is shown in advance, showing fluid currents with a foliar 

branched-type structure.
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Planşă ce continuă geometria inserării pe tulpină a frunzelor diferitelor 

plante. Foliaţia devine astfel similară în plan undelor staţionare fiind 

ilustrată simetria de ordinul 2, 3, 4 şi 5. Într-un mod schematic ţinând 

cont de sensul creşterii înşurubate în jurul axei tulpinii. Se disting 

diagramele foliaţiei cu rotire levo şi dextrogiră (creşteri spirale spre 

stânga respectiv spre dreapta). Fiecare buclă reprezintă o frunză. 

Pentru fiecare tip de simetrie epitaxială sunt reprezentate 4 diagrame - 

două de tip circular închise având o buclă spre interior (de tip feminin, 

culoare verde) sau spre exterior (de tip masculin, culoare portocalie) 

şi alte două, corespunzând primelor, dar fiind sisteme deschise cu 

creştere spirală (înşurubări în jurul axei de creştere). 

În dreapta sus, în mod teoretic este inserat şi modul mono-foliar de 

creştere, ce nu se întâlneşte în realitate în natură şi care ar însemna 

un şir unic de frunze pe o singură parte a axei de creştere, ilustrând 

creşterea spirală de la stânga la dreapta cu bucla (frunza) spre interior 

sau spre exterior (1). 

În partea centrală şi stânga sus avem creşterea în jurul tulpinii spre 

interior/exterior (2) a foliaţiei cu simetrie de ordinul 2, continuându-

se în aceeaşi manieră cu cea de ordin 3 în registrul central al planşei. 

Simetriile de ordinul 4 şi 5 apar în partea de jos doar cu reprezentările 

de tip feminin.

Planşa mai conţine detalii de sinteză, situate în partea centrală, 

ilustrând simplificat geometric trecerea de la elementele simple 

triunghiulare la pătat, pentagon, hexagon, octogon etc. ajungând în 

final la cerc. 

În colţul din dreapta jos avem reprezentarea în spaţiu a foliaţiei 

elicoidale de ordinul 5 de la mare la mic.

A drawing continuing the geometry of  the insert on the stem of  

various types of  leaves. Foliation thus become similar in plane to 

standing waves, as shown in symmetry of  2nd, 3rd, 4the and 5th 

degree. Schematically, taking into account the twirling growth 

orientation around the axis of  the stem. We distinguish the diagrams 

of  the levo- and dextrorotatory (spiraling growth to the left, and to 

the right, respectively) rotating foliage. Each loop is a leaf.

For each type of  epitaxial symmetry, there are four diagrams – two 

circular, closed, having an inwardly (female type, green) or outwardly 

(male type, orange) loop, and two corresponding to the first, but open 

systems with a spiraling growth (twirling around the growth axis).

The top right shows the theoretical mono-leaf  growth mode, which is 

actually not found in nature, and which would be a unique number of  

the leaves on one side of  the axis of  growth, illustrating the spiraling 

growth from left to right with an inwardly or outwardly loop (leaf ) (1).

The central and upper left sides present the inwardly/outwardly 

(2) growth around the stem of  the 2nd degree symmetry foliage, 

continuing in the same manner with the 3rd degree symmetry foliage 

in the centre of  the drawing. Symmetries of  4th and 5th degree 

appear at the bottom only with the female type representations.

The drawing also contains synthesis details in the centre, illustrating in 

a simplified geometrical manner the transition from simple triangular 

elements to quadratic, pentagonal, hexagonal, octagonal elements, 

etc., finally arriving at the circle.

The lower right corner shows solid representation of  the 5th degree 

helical foliage, from large to small.
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Planşa ilustrează principiul explozie-implozie în cazul corolei florale de 

nalbă, indicându-se curenţii de creştere şi deschidere, de tip exploziv a 

bobocului floral (cu săgeată neagră) şi traseele polenului ce porneşte 

din şi coboară prin pistil fecundând ovulul viitoarei seminţe (cu roşu), 

creând un contra curent de tip imploziv.

În dreapta sus şi jos se observă secţiunea prin sămânţa de nalbă care 

conţine atât traseul de creştere (cu săgeată neagră) cât şi cel de 

fecundare (cu săgeată roşie) ce rămân inerte până la posibila germinare 

şi reluarea ciclului sub forma unei noi plante.

În partea stângă jos se observă în secţiune dezvoltarea fructului şi a 

seminţei de măr în 3 etape care respectă acelaşi principii. 

Este de remarcat că la nivelul seminţei cele două procese se află în 

echilibru static aşteptând din nou întâlnirea, prin condiţii favorabile, cu 

ciclul apei.

The drawing illustrates the principle of  explosion-implosion for the 

hollyhock flower corolla, indicating the explosive-type growth and 

openness currents of  the floral bud (black arrow) and the pollen 

routes starting from and going down the pistil, fertilizing the egg of  the 

seed to come (in red), creating an implosive-type counter-current.

The top and bottom right shows the section of  a hollyhock seed 

that contains both the growth (black arrow) and the fertilization (red 

arrow) routes that remain inert until the possible germination and re-

start of  the cycle as a new plant.

In the bottom left, there is a section of  the apple fruit and the seed’s 

development in three phases which follow the same principles.

It should be noted that, in the seed, the two processes are in static 

balance, awaiting to meet again, through favorable conditions, the 

water cycle.
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Este ilustrată principiul explozie/implozie la plante prin punerea în 

evidenţă a vortexurilor de creştere comune seminţei, fructului şi florii. 

Se trece de la o reprezentare naturalistă la elementele computaţionale 

de tip sincretic ilustrate în diagrama circulară din stânga şi cea liniară 

din partea de jos.

În partea centrală avem diagrama simbolică a curenţilor de creştere 

din sămânţă. În stânga avem tulpina, principiul spiral al lujerilor vegetali, 

în dreapta sus floarea cu staminele şi peţiolul, sub aceasta o vedere 

de sus a florii, cu principiul centrifug de creştere a petalelor cât şi 

contracurentul de tip centripet care porneşte dinspre stamine spre 

centru.

În colţul din dreapta jos avem principiul vortexului spre exterior/

interior indicat prin săgeţi, ilustrat pe sferă prin transparenţă şi care va 

fi urmărit în continuare la nivelul biosferei.

The principle of  explosion/implosion in plants is illustrated by 

highlighting the vortexes of  growth common to the seed, fruit and 

flower. There is a transition from a naturalistic representation to 

syncretic type computational elements illustrated in the circular 

diagram on the left and in the linear one from the bottom.

The centre depicts the symbolic diagram of  the seed growth currents. 

On the left, we have the stem, the spiral principle of  plant stalks, in the 

top right, the flower with stamina and petiole, under it, a view from 

above of  the flower, with the centrifugal principle of  the growth of  

petals, and the centripetal counter-current starting from the stamina 

to the center.

The lower right corner shows the inwardly/outwardly vortex principle 

indicated by arrows, illustrated on the sphere by transparency, and 

which will be pursued further in the biosphere.
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O planşă ce grupează sincretic ilustrarea principiului vortexului în cazul 

câtorva subansamble aparţinând biosferei. 

În dreapta sus avem secţiune prin cord, unde este ilustrat traseul 

fluxului sanguin ce străbate inima şi unde valvele tricuspide se deschid 

spre interior şi se închid o dată ce fluxul părăseşte cavităţile pompei 

cardiace. Este reprezentat simplificat principiul vortexului ce acţionează 

la nivel anatomic.

În dreapta centru avem o secţiune prin craniul uman unde prin coloana 

vertebrală se observă curenţii care dezvoltă protuberanţa encefalului 

cât şi curenţii cicloizi de creştere celulară care dezvoltă globii oculari, 

buzele si comisurile bucale etc. într-o reprezentare foarte simplificată 

ce va fi reluată ulterior.

Tot în registrul dreapta sus se continuă cu secţiune prin sămânţă unde 

este ilustrat  în cazul seminţei dicotiledonate acelaşi principiu al dublei 

spirale embrionare. 

Formaţiunea sferică ilustrează în vedere spaţială, prin transparenţă 

diagrama curenţilor vegetali de creştere situaţi pe fluxul vaselor 

liberiene la fructele cucurbitaceelor de tip baciform (melonida, 

Citrullus lanatus, etc.). 

În stânga jos avem o secţiune prin acelaşi tip de fruct care ilustrează 

simetria de ordinul 3 pe care se grefează curenţii cicloizi cuplaţi 

doi câte doi (în total 6) la capătul cărora se regăsesc dispuse spiral 

viitoarele seminţe, reprezentate mărit alăturat.

În continuare, spre dreapta, acelaşi demers ilustrativ al vortexurilor de 

creştere aste reluat în cazul secţiunii prin  Cucumis sativus  cu simetrie 

tot de ordinul 3. Aceşti curenţi vor fi urmăriţi în continuare şi sunt 

asemănători curenţilor ce apar în cazul undelor staţionare lichide. 

În diagrame geometrice simplificate este reluat principiul sferă-vortex 

de împachetare recurentă a sferei spre interior, de la mare la mic 

(stânga sus). 

A drawing syncretically illustrating the principle of  the vortex in groups 

belonging to the biosphere.

The top right shows a section of  the heart, where the blood flow is 

illustrated crossing the heart and the tricuspid valves open inwardly 

and close once the flow leaves the cardiac pump cavities. The vortex 

principle acting on anatomic level is represented in a simplified manner.

The center right shows a section of  the human skull where, through 

the spine, one can note the currents developing the bulge of  the brain, 

and the cyclic cell growth currents that develop the eyeballs, lips and 

mouth corners, etc., in a very simplified representation to be resumed 

subsequently.

The upper right part continues with a section of  a seed which 

illustrates the same principle of  the embryonic double spiral for the 

dicotyledonous seed.

The spherical formation illustrates spatially, through transparency, the 

diagram of  plant growth currents located in the flow of  liberian vessels 

in bacciform type cucurbit fruits (melonide, Citrullus lanatus, etc.).

The bottom left shows a section of  the same kind of  fruit illustrating 

the 3rd degree symmetry on which cyclic currents are grafted, coupled 

in pairs (a total of  6) at the end of  which are found arranged in a spiral 

the future seeds, represented enlarged on the side.

Further to the right, the same illustrative approach of  the growth 

vortexes is resumed in the section of  a Cucumis sativus, again with 

a 3rd degree symmetry. These currents will be followed further and 

are similar to the currents which occur in the case of  liquid stationary 

waves.

The vortex-sphere principle of  the recurrent packing of  the sphere 

inwards, from large to small (top left), is resumed in simplified 

geometrical diagrams.
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O planşă ce continuă analiza principiului sferă-vortex, pornind de la 

observaţiile naturaliste pe floarea de măr şi secţiunea prin fructul de 

măr, urmărind analogia dintre mugure floral/pupa fluturelui şi floare/

fluture. 

Prin observaţia curenţilor de dezvoltare din interiorul fructului de măr 

este ilustrată relaţia dintre vortex, sferă şi tor precum şi extragerea 

modelului geometric aflat la bază prefigurând arhetipul sferă-vortex.

Modelul geometric situat în partea stângă a planşei analizează relaţia 

dintre sfere concentrice (jos), spirala care leagă aceste sfere (centru) şi 

torul concentric/spiral (sus). 

A drawing continuing the analysis of  the vortex-sphere principle, based 

on the naturalistic observations of  the apple blossom and the section 

of  the apple fruit, following the analogy between floral bud/butterfly 

pupa and flower/butterfly.

By observing the development currents inside the apple fruit, the 

relationship between vortex, sphere and torus, and the extraction of  

the underlying geometric model foreshadowing the vortex-sphere 

archetype are shown.

The geometric model located to the left of  the drawing analyzes the 

relationship between concentric spheres (bottom), the spiral linking 

these spheres (center) and the concentric/spiraling torus (above).
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Morfogeneza fluturelui Inachis Io (Ochi de păun) având pe coloana din 

dreapta extragerea elementelor geometrice simplificate puse în relaţie 

de tip computaţional.

De sus în jos observăm pe rând diagramele texturii suprafeţei oului, 

pattern-ul epidermei omizi, suprafaţa crisalidei şi în final modelele 

aripii de fluture. În colţul din dreapta jos se ilustrează schematic 

transformările geometrice inerente ciclului de viaţă a fluturelui.

The morphogenesis of  the Inachis Io (Peacock) butterfly, having on 

the right column the extraction of  the simplified geometric elements 

brought together in a computational manner.

From top to bottom, one can note in turn the diagrams of  the egg 

surface texture, the pattern of  the caterpillar’s epidermis, the surface 

of  the chrysalis, and, finally, the butterfly wing patterns. The lower 

right corner illustrates schematically the geometric transformations 

inherent to the butterfly’s life cycle.
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Continuând observaţiile de până acum privind relaţia dintre principiul 

sferă-spirală, ciclul apei şi biosferă, redăm legătura tripartită dintre 

ciclul apei, circulaţia apei în plantă şi circuitul alimentar în sistemul 

digestiv.

Pe coloana centrală este reprezentată secţiunea prin corpul uman 

într-o manieră schematizată, surprinzând de sus în jos traseul bolului 

alimentar cu joncţiunea lui cu sistemul circulator. Se observă dinamica 

fluxului digestiv interconectat biosferei prin intermediul fructului care 

este îngurgitat. 

Este un ciclu de asimilare - dezasimilare strâns legat de relaţia trofică 

cu imperiul vegetal ca sursă de hrană, ambele grefate în ordine 

cronologică dinamicii apei în natură. În concluzie avem de-a face cu 

reprezentarea a 3 structuri dinamice interconectate în buclă deschisă 

de la mare la mic: ciclul apei în natură, circulaţia apei prin plante şi 

circulaţia substanţelor nutritive prin organismul uman.

Deasupra avem sfera solară ce radiază antrenând dinamica apei 

concomitent cu procesul de fotosinteză la nivelul plantelor simbolizat 

prin frunza-ochi. Întreaga diagramă este flancată de doi copaci prin 

care curentul este ascensional, alimentând în sens descendent curenţii 

digestivi animali situaţi pe axa centrală.

Astfel fiinţa umană consumă ca sa subziste structuri naturale - toată 

diversitatea fructelor şi seminţelor - de tip convectiv, similare undelor 

staţionare. 

Continuing the observations made so far on the relationship between 

the spiral-sphere principle, the cycle of  water and the biosphere, the 

tripartite relationship between the cycle of  water, water movement in 

the plant and the food circuit in the digestive system is shown.

The central column is the section of  a human body in a schematic 

manner, showing from top to bottom the route of  the food bolus 

with its junction with the circulatory system. Note the digestive flow 

dynamics interconnected with the biosphere through the fruit that is 

swallowed.

It is a cycle of  assimilation – deassimilation closely related to the 

trophic relationship with the plant kingdom as a source of  food, 

both grafted in the chronological order of  the dynamics of  water in 

nature. In conclusion, we are dealing with the representation of  three 

interconnected open-loop dynamic structures from large to small: the 

water cycle in nature, water circulation in plants and the movement of  

nutrients through the human body.

Above, there is the solar sphere radiating, engaging the water 

dynamics along with the photosynthesis process in plants, symbolized 

by the eye-leaf. The entire diagram is flanked by two trees through 

which the current is ascending, fueling downwardly the animal 

digestive currents situated on the central axis.

Thus the human being consumes to subsist natural structures – all of  

the diversity of  fruits and seeds – of  the convective type, similarly to 

standing waves.
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Se continuă planşa anterioară urmărind dinamica vortexurilor 

anatomice la nivelul diferitelor organe umane. 

Este ilustrată similaritatea dintre formarea embrionului uman ( cu sacul 

vitelin şi amnios), pavilionul urechii şi rinichi.

Acelaşi principiu al dinamicii de tip vortex este exemplificat în cazul 

testicul (centru stânga) şi ganglion limfatic (centru dreapta), iar în 

registrul inferior este reluată diagrama prin transparentă a corpului 

uman (vedere faţă şi laterală) ilustrând traseul axei digestive.

În extrema dreaptă jos avem ilustrată secţiunea prin rădăcina firului de 

păr cu aspect de bulb. 

The previous drawing is continued following the dynamics of  

anatomical vortexes in various human organs.

It illustrates the similarity between the human embryo formation (with 

yolk and amniotic sac), the auricle and the kidney.

The same principle of  the vortex-type dynamics is exemplified in the 

case of  the testis (center left) and lymph node (center right), while 

the bottom part resumes the transparent diagram of  the human body 

(front and side view) showing the digestive axis route.

The far right corner shows the section of  a bulb-like hair root.
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Diagrama ilustrează anatomia vorticială a fătului uman în relaţie cu 

alte formaţiuni spiraloide ori melcate la nivelul anatomiei umane. Se 

observă curenţii de creştere şi diferenţiere a viitoarelor organe fetale: 

rinichi, cord, tub digestiv, coloană vertebrală, encefal, indicând cu 

săgeţi negre direcţiile de creştere.

Alături avem reluate pavilionul urechii, structura melcată a cohleei, 

vârtejul pilozităţii capilare, iar în stânga de sus în jos unde staţionare cu 

aspect embrionar, urmărindu-se similaritatea.

The drawing illustrates the vortical anatomy of  the human fetus in 

relation to other spiraling or snail formations in the human anatomy. 

Note the growth and differentiation currents of  the future fetal 

organs: kidneys, heart, gastrointestinal tract, spine, brain, indicating the 

growth directions in black arrows.

Next to it, there are the auricle, the snail structure of  the cochlea, 

the capillary pilosity vortex, and on the left from top to bottom, 

embryonic standing waves, aiming at similarity.
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Planşă ce reia problematica embrionului analizând alte aspecte ale 

principiului vortexului anatomic. 

În centru se redă imaginea embrionului uman cu alte detalii. 

În jurul lui, de la stânga la dreapta, în sensul acelor de ceasornic, 

avem dispuse relaţia rinichi, vezică urinară, testicule, apoi structura 

musculaturii cordului cu aspect melcat, morfogeneza tuburilor ce 

formează viitorul cord, relaţia dintre globii oculari, mandibulă şi 

pavilioanelor urechilor şi, în fine, este reluat vortexul biologic renal 

(stânga jos)

A drawing which resumes the issue of  the embryo analyzing other 

aspects of  the principle of  the anatomical vortex.

The center shows the human embryo with other details.

Around it, from left to right, clockwise, the relationship between 

kidneys, bladder, testes is displayed, then the snail-like heart muscle 

structure, the morphogenesis of  tubes forming the future heart, the 

relationship between the eyeballs, jaw and auricles, and, finally, the 

renal biological vortex is redrawn (bottom left).
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Omul “bicefal”. După analizarea relaţiei om-biosferă din planşa 16 cât 

şi a etapelor dezvoltării embrionare este exemplificată corespondenţa 

prin simetrie a capului în raport cu restul corpului, văzut el însuşi ca 

un cap. Prin prisma analogiei dintre organe, se observă următoarele 

corespondenţe: creier-intestin, ureche-rinichi, sferele globilor 

oculari-testicule, nas-penis, gură-anus, unghii-dinţi. Sunt scoase în 

evidenţă mâinile împreunate cu unghiile aliniate pe axa mediană 

atât la membrele superioare cât şi la cele inferioare, similare cu 

aliniamentul dinţilor de pe cele două maxilare, dar care sunt orientate 

perpendicular pe axa mediană.

The “bicephalic” man. After analyzing the relationship between 

man and the biosphere in drawing 16 and the stages of  embryonic 

development, the correspondence by symmetry of  the head in 

relation to the rest of  the body, also seen as a head, is exemplified.

Through the analogy of  organs, one can note the following 

correspondences: brain-intestine, ear-kidney, eyeball spheres-testes, 

nose-penis, mouth-anus, nails-teeth. The hands are highlighted, 

brought together with nails aligned on the median axis on both upper 

and lower limbs, similar to the alignment of  the teeth of  the two jaws, 

which are, however, perpendicular to the median axis.

The right shows the schematic simplified diagram of  the dental and 

nails from hands and feet alignment.
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Reluarea omului bicefal. În dreapta s-au evidenţiat cele două cavităţi 

- craniană şi toracică - punând în relaţie de similaritate aliniamentul 

dentar de pe maxilarele superior/inferior cu întâlnirea coastelor la 

nivelul sternului, axa mandibulară fiind perpendiculară pe axa sternală.

De jur împrejur sunt dispuse o serie de scheme ilustrative ce 

suplimentează înţelegerea în detaliu a relaţiei dintre anatomie, 

principiul sferă-spirală, cât şi diagrame geometrice  menite să 

construiască un algoritm.

În partea de sus avem modelele geometrice bazate pe creşteri de sfere 

de acelaşi diametru, în plan, ce vor fi reluate în planşele ulterioare, 

ale feminin (stânga), respectiv masculin (dreapta). Sunt observaţii 

subiective care facilitează înţelegerea fenomenului complex al relaţiilor 

dintre populaţiile de sfere şi creşterile spiraloide.

La mijloc, între cele două diagrame avem situaţia neutră din care 

derivă cele două conformaţii, un pentagon regulat alcătuit din 5 sfere 

periferice tangente la a şasea centrală. Săgeţile cu dublu sens indică 

transformările.

Pe coloana din stânga planşei este ilustrată în secţiune diagrama 

anatomică stilizată a cuplării dintre organele feminine şi cele masculine, 

cât şi rinichii care sunt organe comune pereche, alături de ele fiind 

reprezentate supradimensionat principiul masculin al multiplicităţii 

dinamice, a cărui unitate este spermatozoidul, cu caracteristici 

conforme principiului spiral, prin contrast cu principiul nemanifest al 

unităţii celulei ou cu o structură constituită din sfere concentrice.

Ca un detaliu suplimentar în extrema dreaptă centru sunt alăturate 

cele două modele formate din sfere, de tip masculin/feminin menite să 

simuleze geometric mecanismul acuplării.

A resumption of  the bicephalic man. The right highlights the two 

cavities – the cranial and the thoracic – placing in a relationship of  

similarity the dental alignment on upper/lower jaw with the junction 

of  ribs at sternum level, the jaw axis being perpendicular to the 

thoracic one.

A series of  illustrative sketches are arranged around it, supplementing 

the detailed understanding of  the relationship between anatomy, the 

principle of  spiral-sphere, and geometric diagrams designed to build 

an algorithm.

The top shows geometric models based on growths of  spheres of  

the same diameter, in plane, which will be repeated in subsequent 

drawings, for the female (left) and male (right).

These are subjective observations which facilitate the understanding 

of  the complex phenomenon of  relations between populations of  

spheres and spiraling growths.

In the middle, between the two diagrams, there is the neutral position 

from which the two conformations derive, a regular pentagon 

consisting of  five peripheral spheres tangent to the central sixth. The 

two-way arrows indicate the transformations.

The left column illustrates the section of  the stylized anatomical 

diagram of  the coupling between male and female organs, and the 

kidneys, which are common pair organs, with them being represented 

the oversized masculine principle of  the dynamic multiplicity, whose 

unit is the sperm with characteristics consistent to the spiral principle, 

in contrast to the unmanifested principle of  the unity of  the egg cell 

with a structure consisting of  concentric spheres.

As an additional detail, the central far right joins the two models 

consisting of  male/female spheres designed to simulate geometrically 

the mechanism of  mating.
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Anatomia vorticială a capului uman ilustrată din semiprofil în vedere 

laterală cât şi frontală, urmărind curenţii de creştere la nivelul nasului, 

gurii şi bărbiei cât şi structură sferică a globilor oculari.

The vortical anatomy of  the human head in half  profile, from the side 

and front, following the growth currents in the nose, mouth and chin, 

and the spherical structure of  the eyeballs.
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Analizarea relaţei dintre vortexurile de creştere ce sunt detaliate 

în continuare la nivelul anatomiei capului uman, ţinând cont de 

dezvoltările musculaturii, tendoanelor cât şi osaturii craniene, toate 

îmbrăcate în melanjul indisolubil al principiului sferă-spirală ce devine 

astfel liant comun cu dinamică undelor staţionare.

Analysis of  the relationship between growth vortexes which are 

further detailed in the anatomy of  the human head, taking into account 

the muscles, tendons and skull bones, all garbed in indissoluble blend 

of  the spiral-sphere principle that becomes a common binding with 

the dynamics of  standing waves.
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Reluarea detaliată prin transparenţă în care primează curenţii de 

creştere în detrimentul reprezentării musculaturii şi osaturii, ilustrând 

în particular dinamica formării coronamentului molar de tip spiralic, 

alături de pavilionul urechii şi proeminenţa nazală. Se desprind 

consecinţe ce clarifică coincidenţa dintre globul ocular şi ovulul ca 

manifestare a componentei predominant sferice, comparativ cu 

molarul spre exemplu, ilustrat în partea de jos, unde predomină 

componenta spirală. Luate în ansamblu, cele două componente 

definesc tandemul inseparabil al principiului sferă-spirală.

A detailed, transparent resumption in which the growth currents 

prevail at the expense of  presenting the muscles and bones, 

particularly illustrating the dynamics of  the development of  the 

spiraling molar crown, with the auricle and the nasal prominence. 

Consequences are drawn clarifying the coincidence between the 

eyeball and the egg as a manifestation of  the predominant spherical 

component, as compared to the molar, for example, illustrated at the 

bottom, where the spiral component prevails. Taken together, the two 

components define the inseparable duo of  the spiral-sphere principle.
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Continuare a anatomiei capului uman, vedere semiprofil şi profil. 

În stânga jos este reprezentată o secţiune prin globul ocular ca şi 

receptacol al luminii, alături de vortexurile autoîntreţinute din prejma 

lui 0 absolut ce se formează în cazul fluidelor suprarăcite (heliu-4), 

fenomen cunoscut pentru existenţa liniilor discrete de vorticitate .

Continuation of  the anatomy of  the human head, half  profile and 

profile view. The lower left shows a section of  the eyeball as the 

receptacle of  light, with the self-sustained vortexes around absolute 

zero that form in the case of  supercooled fluids (helium-4), a 

phenomenon known through the existence of  discrete vorticity lines.
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Continuând seria analizei anatomiei vorticiale  asupra corpului uman, 

sunt ilustrate pe rând globul ocular, pavilionul urechii, curenţii de 

creştere în molar, formarea buzelor şi a piramidei nazale, cât şi, 

prin transparenţă falangele în relaţie cu osatura craniană la nivelul 

extremităţii palmare. Se remarcă componenta de tip dublu vortex la 

partea proximală şi distală a fiecărei falange. 

Continuing the series of  the vortical anatomy analysis of  the human 

body, the eyeball, the auricle, the growth currents in the molar, the 

formation of  lips and the nasal pyramid are illustrated in turn, and, by 

transparency, the phalanges in relation to the cranial bone at the level 

of  the palm extremity. Note the double vortex component in the 

proximal and distal portion of  each phalanges.
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Este reluată şi mai în detaliu din vedere frontală alura spiraloidă a 

faciesului uman urmărind şi elemente de anatomie musculară şi osoasă 

combinate cu traseele de tip vortex. De jur împrejur sunt dispuse în 

detaliu anumite elemente în cadrul cărora sunt redate cu săgeţi negre 

traseele vorticiale. 

Pornind din stânga de sus în jos avem globul ocular cu muşchii 

adiacenţi, curenţii de creştere din pavilionul urechii, baza nazală cu 

secţiuni în care se văd sinusurile cu alură spiraloidă şi din nou pavilionul 

urechii într-o reprezentare naturalistă.

În dreapta, de sus în jos, se reia globul ocular observând fascicolul de 

lumină ce pătrunde prin cristalin focalizându-se conic pe retină, apoi o 

secţiune detaliată a direcţiilor de creştere în cadrul unui molar şi în fine 

protuberanţele cărnoase ale buzelor, animate de curenţii spiraloizi de 

creştere.

The spiraling allure of  the human facies is resumed in more detail, from 

the front view, also tracing the muscle and bone anatomy elements 

combined with the vortex-type routes. Certain elements are detailed 

all around, showing in black arrows the vortical routes.

Starting from the left, top to bottom, there is the eyeball with adjacent 

muscles, the growth currents from the auricle, the nasal base with 

sections depicting the spiraling-like sinuses and again the auricle in a 

naturalistic representation.

At the right, from top to bottom, the eyeball is redrawn noting the 

beam of  light that enters the crystalline and conically focuses on the 

retina, followed by a detailed section of  the directions of  growth in 

a molar, and, finally, the fleshy protrusions of  the lips, animated by 

spiraling currents of  growth.
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Planşă ce analizează detaliat componenta vorticială a palmei umane. 

Prin transparenţă sunt arătate carpienele, falangele şi ligamentele, iar 

în detalii este analizat un deget cu falangele proximală, intermediară 

şi distală aât şi conexiunea de tip dublu vortex ce leagă două falange 

consecutive printr-un ligament.

În partea stângă este arătată alura spirală dintre metacarpiene şi 

falange în momentul flectării degetului, lungimile lor respectând 

raportul secţiunii de aur.

A drawing analyzing in detail the vortical component of  the human 

hand. Using transparency, the carpal bones, phalanges and ligaments 

are shown, while the details analyze a finger with its proximal, middle 

and distal phalanges, and the double vortex connection that ties the 

two consecutive phalanges by a ligament.

The left shows the spiral allure between the metacarpals and phalanges 

when bending the finger, their lengths observing their golden ratio.
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Planşă de sinteză ce ilustrează principiul comun al vortexului reportat 

lumii vegetale şi animale, urmărind relaţia dintre cavitatea sferică 

deschisă spre exterior (masculină) şi cea deschisă spre interior 

(feminină).

Aste analizată plierea sferei spre interior pornind de la ovul, trecând 

prin etapele morulă - blastulă - gastrulă (proces de tip feminin). Apoi 

este reluată eruperea mugurului floral (proces de tip masculin) corelat 

cu procesul de fecundare deja discutat anterior (de tip feminin). 

Este analizat un caz simplu din lumea animală - tipologia viermilor 

inelaţi, unde se remarcă detaşat aparatul bucal de tip invaginat spre 

interior, sugerând curenţii de intrare alimentari, cât şi în partea caudală 

vortexul cu deschidere spre exterior, de tip masculin.

Sunt ilustrate de asemenea o cavitate sferică neutră, fără deschideri, 

cât şi un tor neutru, tubular, precursori al modelului de tip masculin/

feminin deja descrişi. În partea cea mai de jos este ilustrată prin 

secţiune manifestarea spre interior/exterior a cavităţii toroidale.

În dreapta jos, este aplicat acest model al torului, respectiv sferei 

deschise, în cazul secţiunii prin sacul vitelin, amnios, la confluenţa 

cărora se dezvoltă embrionul animal.

A synthesizing drawing illustrating the common principle of  the vortex 

compared with the plant and animal world, following the relationship 

between spherical outwardly (male) and inwardly (female) opened 

cavity.

It reviews the sphere’s folding inwards starting from the egg, through 

the morula – blastula – gastrula stages (a female process). Then, the 

eruption of  the floral bud (a male process) is resumed, correlated with 

the fertilization process already discussed (female).

A simple case from the animal world is considered – the typology of  

ringed worms, where one can note the detached inward invaginated-

type mouth, suggesting the food input currents, and, in the caudal part, 

the masculine outward opening vortex.

Also, the drawing shows a neutral spherical cavity, with no openings, 

and a neutral, tubular torus, precursors of  the already described male/

female models. The bottom part illustrates a section of  the inwardly/

outwardly manifestation of  the toroidal cavity.

The bottom right shows this model of  the torus, i.e., open sphere, for 

a section of  the yolk and amniotic sacs, at the confluence of  which the 

animal embryo develops.
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Cu această planşă se deschide un nou interval de observare asupra 

relaţiei complexe la scară mezocosmică (stare intermediară între micro 

şi macrocosmos) dintre principiul sferă-spirală şi undele staţionare.

Pe de altă parte, pornind de la o sferă fluidă supusă vibraţiei se observă 

formarea curenţilor lichizi de tip cicloid, ilustraţi prin secţiune, ce 

combină într-un corpus omogen sfera şi torul. Sunt ilustrate cele 

două sensuri posibile de deplasare dinspre axa centrală spre periferie, 

observaţii desprinse experimental din dinamica reală a fluidelor supuse 

vibraţiei. Se observă în partea de jos că, dacă se măreşte intensitatea 

sonoră, componenta toroidală devine dominantă în detrimentul 

celei sferice. Mai mult decât atât, apare o bifurcaţie în sensul apariţiei 

unui alt tor de dimensiuni mici în partea superioară, asemeni unei 

înmuguriri, datorită vitezei excesive a curentului ce vine dinspre 

periferie şi a incapacităţii lui de a pătrunde total pe culoarul axei 

centrale în sens descendent, astfel apărând o bifurcaţie ce îl menţine 

deasupra. Curenţii fluidici din torul nou apărut se deplasează în sens 

contrar primului. În concluzie, planşa surprinde concret în lichid relaţia 

dinamică dintre sferă şi tor. Cu cât energia cinetică injectată sistemului 

este mai mare, cu atât componenta toroidală este mai pregnantă.

This drawing paves the way to a new observation interval on the 

complex mesocosmic relationship (an intermediate state between the 

micro- and macrocosm) between the spiral-sphere principle and the 

standing waves. On the other hand, starting with a fluid sphere subject 

to vibration, one can note the formation of  cycloid liquid currents, 

illustrated by a section that combines in a homogeneous corpus the 

sphere and torus. The two possible movement directions are shown 

from the central axis to the periphery, observations experimentally 

made from the real dynamics of  fluids subject to vibration. Note that, 

at the bottom, the loudness increases, and the toroidal component 

becomes dominant to the detriment of  spherical one. Moreover, there 

is a bifurcation in the sense of  another smaller torus emerging at the 

top, similar to a budding, due to the excessive speed of  the current 

coming from the periphery, and its inability to completely enter on 

the downward central axis corridor, thusly emerging a bifurcation that 

keeps it above. The fluidic currents in the newly emerged torus move 

contrary to the first. In conclusion, the drawing concretely captures 

the dynamic relationship between the sphere and the torus. The 

higher the kinetic energy injected in the system, the more the toroidal 

component is stronger.
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Vedere de sus a interferenţei a trei epicentre ce oscilează simultan 

formând ventre şi noduri într-un vas circular, ilustrând trei dintre 

etapele acestui ciclu, realizat în lichide volatile (propanonă C3H6O). 

Sunt ilustrate în partea de jos trei posibile ipostaze ale modelului 

complex de comportare a lichidului. Prima relevă rezultanta 

interacţiunii a două surse concentrice emitente, a doua diagrama de tip 

radial a două epicentre învecinate şi în fine , cea de a treia în dreapta 

jos combină comportamentul concentric radial cu cel de tip granular, 

fiind văzut ca un sistem de cercuri ce interferă.

A top view of  the interference between the three epicenters 

simultaneously oscillating and forming venters and nodes in a circular 

vessel, illustrating three steps of  this cycle carried out in volatile liquids 

(propanone C3H6O). The bottom illustrates three possible instances 

of  the complex liquid behavior model. The first shows the result of  

the interaction of  two emitting concentric sources, the second is a 

radial diagram of  two neighboring epicenters, and, finally, the third 

in the bottom right combines the radial concentric behavior with the 

granular one, being seen as a system of  circles which interfere with 

each other.
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O planşă ce continuă observaţia undelor staţionare de tip triunghiular 

într-o reprezentare naturalistă, vedere de sus şi secţiuni, cu detalii. 

Imaginea centrală circulară relevă suprapunerea a trei etape surprinse 

în dinamica undei staţionare de tip triunghiular iar in partea de sus, 

respectiv jos, sunt surprinse secţiuni prin discul fluid oscilant, ilustrând 

curenţii complecşi care se iscă în masa fluidă, indicaţi prin săgeţi negre.

Se remarcă apariţia unor sfere ce se desprind pe direcţie verticală din 

masa fluidă deasupra epicentrelor de maximă intensitate vibratorie, şi 

care se recontopesc cu lichidul mamă

În partea din stânga sus avem întâlnirea a două fronturi de undă 

toroidală notate prin roşu, respectiv albastru, relevând rezultanta 

acestei intersecţii.

A drawing continuing the observation of  triangular-type standing 

waves in a naturalistic representation, top view and sections, with 

details. The circular central image shows the overlapping of  three 

stages captured in the triangular stationary wave’s dynamics, and the 

top and bottom show sections of  the oscillating fluid disc, illustrating 

the complex currents that arise in the fluid mass, indicated by black 

arrows.

We notice the emergence of  spheres that are vertically detached 

from the fluid mass above the maximum vibration intensity epicenters, 

which are rejoined with the mother liquid. 

The top left presents the meeting of  the two toroidal wave fronts 

marked by red, and blue, respectively, showing the result of  this 

intersection.
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Secţiune prin fluidul ce oscilează sub forma unei unde staţionare, în 

secţiune, ilustrând etapa incipientă ce prefigurează viitoarea simetrie 

de tip triunghiular (stânga sus). Sunt redate două din momentele 

reprezentative din stadiul de tip multi-toroidal. Se observă legăturile 

complexe din interiorul fluidului, cât şi sensurile de deplasare indicate 

cu săgeţi negre.

În prima etapă, la aceeaşi frecvenţă, în masa lichidă se formează unde 

concentrice asemeni unor corzi liniare care se vor împărţi în ventre 

şi noduri. Tot astfel, în fluid avem aceste corzi lichide concentrice, 

care, la o mărire a intensităţii acustice (la ac frecvenţă) devin structuri 

geometrice triunghiulare.

Revenind la imaginea  schematizată din stânga sus, se observă, pe lângă 

simetria de ordin 3, existenţa a 6 module cicloide care sunt analizate 

şi care formează cupluri dinamice. Unul din module este ilustrat mărit, 

mai jos, observându-se facil structura spiraloidă.

A section of  the fluid oscillating as a standing wave, in section, 

illustrating the incipient phase foreshadowing the future triangular 

symmetry (top left). Two representative moments of  the multi-

toroidal stage are represented. Observe the complex links inside the 

fluid, and the directions indicated by black arrows.

In the first stage, at the same frequency, concentric waves are formed 

in the liquid mass, similar to linear strings to be divided into venters 

and components. Similarly, the fluid displays these concentric liquid 

strings, which, when the intensity of  the noise (frequency indicator) is 

increased, become triangular geometric structures.

Going back to the top left schematic drawing, we note in addition 

to the symmetry of  3rd degree the existence of  six cycloid modules 

which are analyzed and form dynamic couples. One of  the modules is 

shown enlarged below, easily noting the spiraling structure.
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Continuând studiul asupra undelor staţionare în lichide volatile, trecem 

de la simetria de tip triunghiular la cea de tip pentagonal. Observăm 

similitudinea dintre cele două tipuri de simetrii. În partea de sus sunt 

încercări de explicare a dinamicii fluidului ce oscilează în simetrie 

pentagonală, prin indicarea cu săgeţi negre a celor 5 curenţi centrifugi 

şi a celor 5 curenţi ce revin de la periferie spre centru, de tip centripet. 

În imaginea centrală se observă de asemeni desprinderea unei sfere 

fluide ce ţâşneşte din zona de maximă intensitate oscilantă.

Continuing the study of  stationary waves in volatile liquids, we move 

from the triangular symmetry to the pentagonal one. We note the 

similarity between the two types of  symmetries.

The top shows attempts to explain the dynamics of  fluid oscillating 

in pentagonal symmetry, by indicating in black arrows the five 

centrifugal currents and the five centripetal currents that return  from 

the periphery to the center. The central image also presents the 

separation of  a fluid sphere gushing from the maximum oscillating 

intensity area.
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Planşă ce continuă analiza undei staţionare de tip pentagonal ilustrând 

cele 3 etape la modul naturalist (coloana centrală) cât schematizarea 

geometrică aferentă fiecărui stadiu (lateral). Se disting cei 3 paşi majori 

ce definesc dinamica fluidului devenit geometrie pentagonală.

În imaginea 1, forţele centripete adună tot lichidul în zona centrală 

obligând ţâşnirea protuberanţei fluide pe verticală. 

În pasul 2 forţele centripete se anulează treptat, lichidul creând o 

cavitate lichidă în zona centrală ce propulsează cu putere, asemeni unei 

inimi, fluidul spre periferie. 

În imaginea 3, în fine, lichidul, lovindu-se de partea periferică, se 

reîntoarce creând o situaţie intermediară de tip turbulent marcată prin 

apariţia a 10 vortexuri miniaturale care se abat de la direcţia rectilinie 

spre centru stagnând un timp scurt după care ciclul se reia. 

. A drawing which continues the analysis of  the pentagonal stationary 

wave illustrating in a naturalistic manner the three stages (central 

column), and the related geometric schematization of  each stage 

(side). We can distinguish the three major stages that define the 

dynamics of  the fluid which became a pentagonal geometry.

In the first image, the centripetal forces gather all the liquid in the 

center, forcing the spurting of  the fluid protrusion vertically.

In stage 2, the centripetal forces cancel themselves gradually, creating a 

liquid cavity in the middle, strongly propelling, like a heart, the fluid to 

the periphery.

Finally, in the third imagine, the liquid hitting the periphery returns 

creating a turbulent intermediate situation characterized by the 

emergence of  10 miniature vortexes that deviate from the straight 

direction towards the center, stagnating for a short time, after which 

the cycle is repeated.
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Reprezentare naturalistă a complexităţii curenţilor centripeţi-centrifugi 

în cazul unei unde staţionare pentagonale, conform planşei anterioare, 

detailând etapa 1. Sunt ilustrate de asemenea, ca şi în situaţiile 

precedente, prin săgeţi negre, direcţiile de deplasare a lichidului, 

centrifuge şi centripete.

În stânga şi dreapta jos prin transparenţă este ilustrată dinamica 

turbionară a fluidului din zona centrală.

A naturalistic representation of  the complexity of  centripetal-

centrifugal currents for a pentagonal stationary wave, according to the 

previous drawing, detailing the first stage. As in the previous cases, 

this also illustrates in black arrows the directions of  movement of  the 

liquid, centrifugal and centripetal.

The bottom left and right illustrates by transparency the fluid rotational 

dynamics in the central area.
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O planşă ce analizează în detaliu, în vedere de sus, dinamica curenţilor 

de ieşire şi de intrare în cazul aceleaşi oscilaţii de tip pentagonal. Se 

remarcă cuplurile turbionare simetrice centripete, respectiv centrifuge 

cu vortexurile aferente în număr de 10.

În stânga, schematizat este reprezentat în partea de sus cuplul 

turbionar de tip centrifug, iar în stânga jos omologul său cuplul de 

intrare de tip centripet.

A drawing that examines in detail, from above, the dynamics of  the 

output and input currents for the same type of  pentagonal oscillation. 

Note the centripetal and centrifugal, respectively, symmetrical 

rotational with the related 10 vortexes.

The left shows at the top the schematized centrifugal rotational 

couple, and at the bottom its counterpart, the centripetal input couple.
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Se reia o imagine a undei staţionare de tip pentagonal, pasul 1, 

reluându-se în partea de jos diagramele geometrice centripet-

centrifuge iar în partea de sus (stânga - dreapta) sectoare 

tridimensionale ce analizează dinamica complexă a fluxului fluid de tip 

centripet feminin (stânga) cât şi centrifug masculin (dreapta).

An image of  a pentagonal stationary wave is redrawn, stage 1, 

resuming at the bottom the centrifugal and centripetal geometrical 

diagrams, and at the top (left - right) three-dimensional areas which 

analyze the complex dynamics of  the female centripetal (left) and male 

centrifugal (right) fluid flow.
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Sunt analizate şi mai detaliat cuplurile desprinse din unda pentagonală 

ilustrate anterior, observându-se cu şi mai mare acurateţe anatomia 

cicloidă a lichidului.

În dreapta jos este analizată arhitectural structura geometrică a 

efemerului fluid din regiunea centrală, a cărei proiecţii în plan o regăsim 

în stânga sus.

The couples separating from the previously illustrated pentagonal 

wave are analyzed in more detail, observing with greater accuracy the 

cycloid anatomy of  the liquid.

The bottom right shows the architectural geometric structure of  the 

ephemeral fluid in the area, whose projections in the plane are found 

in the top left.
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Planşă cu alură sincretică ce analizează unda staţionară cu simetrie de 

ordinul 3 într-o reprezentare schematică, redând simplificat cuplurile 

de intrare-ieşire a curenţilor fluidici. Se remarcă legătura indisolubilă 

a acestor cupluri ce constituie în fapt osatura geometrică a undei 

staţionare. 

Sunt reluate diagramele geometrice de tip masculin-feminin, respectiv 

centrifug-centripet, fiecare fiind alcătuită din două bucle, unităţi de 

bază pe care le-am numit spiral-monadă. În realitate în fluid fiind 

stabilite 6 spiral-monade (3 centrifuge şi 3 centripete) care acţionează 

două câte două sinergic, întreg sistemul acţionând în perfectă 

sincronicitate.

Sunt ilustrate separat, în partea de jos, buclele de tip monadă spirală 

pentru a observa mai bine curenţii lichizi, remarcându-se bucla, 

reprezentată simplificat şi în partea de sus stânga. 

A syncretic drawing analyzing the 3rd degree symmetry stationary 

wave in a schematic rendering, showing the simplified input-output 

couples of  fluid currents. Note the indissoluble connection of  these 

couples which, in fact, represents the geometric skeleton of  the 

stationary wave.

The male/female (centrifugal/centripetal) geometric diagrams are 

reproduced, each consisting of  two loops, base units named spiral-

monads. Actually, the fluid has six spiral-monads (3 centrifugal and 3 

centripetal) synergistically working in pairs, the whole system acting in 

perfect synchronicity.

The bottom separately shows the spiral-monad loops to observe 

more clearly the liquid currents, remarking the loop, also represented 

in a simplified manner in the top left.
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Extinzând analiza dinamicii monadei spirale în mod comparativ în 

cadrul simetriei undelor staţionare de ordinul 2, 3, 4 şi 5, observăm 

modul în care aceste cupluri de forţe acţionează, observându-se 

similitudinile şi diferenţele. Pe de altă parte, sunt reluate în stânga şi 

dreapta centru diagramele în plan ale acestor cupluri deja discutate, 

cât şi în dreapta sus extinderea analizei complexităţii turbionare la 

nivelul unui singur element monadă spirală, indicând cu săgeţi direcţia 

de curgere.

În consecinţă se relevă explicaţia formării buclei spirale conţinute 

în ciclul principal, buclă de tip vortex ce apare pe traseul de retur 

centripet datorită scăderii vitezei debitului fluid în raport cu cel 

centrifug care iese pe la suprafaţa lichidului cu o viteză mai mare, 

deplasându-se astfel dinspre centru spre periferie rectiliniu.

Extending the analysis of  the dynamics of  the spiraling monad 

comparatively in the symmetry of  stationary waves of  the 2nd, 3rd, 

4th and 5th degree, we see how these couples of  forces act, observing 

the similarities and differences. On the other hand, the centre left and 

right resumes the plane diagrams of  these already discussed couples, 

the top right the extension of  the analysis of  the rotational complexity 

for a single spiraling monad element, indicating the flow’s direction 

with arrows.

Consequently, this reveals the explanation of  the spiral loop formation 

included in the main cycle, a vortex-type loop which emerges on the 

centripetal return route due to the decrease in the speed of  the fluid 

flow in relation to the centrifugal one which appears on the liquid 

surface with a higher speed, thus moving in a straight line from the 

center to the periphery.
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Atenţia cade asupra complexităţii monadei spirale, care este 

reprezentată central supradimensionat, punându-se accentul pe 

detaliile ultrafine ale ţesutului curenţilor fluidici. Esenţială este partea 

apicală a acestui monocord notată printr-un punct în extrema dreaptă, 

faţă de care se raportează întreaga dinamică a torsadei fluide.

Jetul de fluid din partea superioară, indicat cu săgeţi negre, vine 

cu viteză dinspre centru aşa cum aminteam anterior, se loveşte de 

peretele extern al vasului în care lichidul vibrează, după care, în urma 

acestei reflexii, îşi reia drumul spre centru prin partea inferioară a 

suprafeţei fluide, formând concomitent o turbulenţă de retur de tip 

vortex staţionar.

Câmpul de comunicare a acestor două direcţii, respectiv fluxul 

superior centrifug şi cel inferior centripet formează o reţea complexă 

de microtrasee fluidice împărţite de o cvasi-linie mediană în care 

masele de fluid îşi dispută apartenenţa la unul din fluxurile principale. 

Acest element de bază cicloid, numit în această expunere monadă 

spirală, se regăseşte cu precădere în mod analog şi la nivelul lumii 

vegetale, amintind principiul dinamic imploziv a formării seminţelor.

În cele patru colţuri sunt analizate în mod simplificat suprafeţele 

direcţiilor de curgere. 

The focus is on the complexity of  the spiraling monad, which is 

represented centrally oversized, highlighting the ultrafine details of  the 

tissue of  fluid currents. The apical part of  this monochord is essential, 

denoted by a point at the far right, to which relates the whole dynamic 

of  fluid vortex.

The top fluid jet, indicated by black arrows, moves from the center, as 

mentioned above, hits the outer wall of  the vessel in which the fluid 

vibrates, then, after this reflection, resumes its transition to the center 

through the bottom of  the fluid surface, simultaneously forming a 

stationary vortex-type return turbulence.

The field of  communication of  these two directions, i.e. the upper 

centrifugal and the lower centripetal flow, forms a complex network 

of  fluidic micro-routes divided by a quasi-median line in which the fluid 

masses dispute their membership in one of  the main flows.

The basic cycloid element, called in this representation spiraling 

monad, is found especially and analogically in the plant world, too, 

reminding of  the implosive dynamic principle of  seed formation.

The surfaces of  the flow directions are analyzed in a simplified manner 

in the four corners.
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Continuând analiza cicloidului de mai sus (monada spirală), sunt 

relevate schematic benzile dinamice fluide, indicându-se cu săgeţi 

direcţia de deplasare. Mai apoi, schiţate sumar şi de dimensiuni mici, 

numerotate de la 0 la 12, avem şirul de transformări geometrice de la 

cerc, prin buclă în diverse stadii de invaginare, ajungând în final din nou 

la cerc.

Cu această imagine se încheie studiul dinamicii undelor staţionare în 

lichide volatile (propanonă, etanol).

Continuing the analysis of  the cycloid above (spiraling monad), the 

fluid dynamic belts are schematically highlighted, the arrow indicating 

the direction of  travel. Then, briefly sketched and small, numbered 

0 to 12, there is the sequence of  geometric transformations from 

the circle, through the loop to the various stages of  invagination, 

eventually going back to the circle.

This drawing ends the study of  the dynamics of  stationary waves in 

volatile liquids (propanone, ethanol).
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Imagine ce analizează o altă clasă de formaţiuni fluide realizate în 

lichide vâscoase. Se trece la investigarea unei clase speciale cu un 

comportament neliniar, surprinzător.

Formaţiunea apărută în lichid, de tip sigmoid, se roteşte în jurul axei 

formând două vârtejuri stabile de tip depresionar (concave), din care 

lichidul este expulzat spre braţele exterioare. Sunt redate în dreapta 

diagramele sensului curenţilor fluizi în diferite ipostaze ale acestei unde 

staţionare rotitoare. În registrul inferior la modul schematic este redată 

maniera în care se face o rotaţie completa (360o). 

De asemenea în partea de sus observăm anumite analogii la nivelul 

naturii - dubla tornadă permanentă de tip sigmoid observată la 

polul nord al planetei Venus, coincidenţa fiind frapantă ca model. 

Coincidenţele de formă ne conduc si spre analogii cu simboluri ale 

culturii umane - asemănarea cu litera א, prima din alfabetul ebraic.

An image analyzing another class of  fluid formations in viscous liquids. 

We move to the investigation of  a special class with a nonlinear, 

surprising behavior.

The formation occurring in the sigmoid-type liquid rotates about the 

axis to form two depression-like (concave) stable vortexes, from 

which the fluid is expelled towards the outer branches. The right 

shows the diagrams of  the fluid currents directions in the various 

stances of  this rotating fluid wave. The bottom schematically shows 

how a complete rotation (360°) is made.

Also, the top right gives some analogies in nature – the permanent 

sigmoid double tornado observed in the North Pole of  the planet 

Venus, the coincidence being striking as model. Shape coincidences 

lead us to analogies with symbols of  human culture – the similarity 

with the letter א, the first of  the Hebrew alphabet.
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O altă undă staţionară în fluide vâscoase realizată la o altă frecvenţă 

relevă conformaţii de tip pâlnie ce oscilează repetitiv asemeni unei 

deschideri dinspre centru spre periferie cu un aspect toroidal la 

intensităţi reduse şi care devin pâlnii concentrice. Sunt ilustrate diferite 

ipostaze ale acestei tipologii morfodinamice. Notate schematic de la 1 

la 7 sunt redate etapele succesive de la intensitate mică la intensitate 

mare, frecvenţa rămânând constantă. Unda analizată este analogă 

multor calicii florale de tip pâlnie, care se închid şi se deschid. Se 

remarcă în urma experimentelor şi fotografierii că în mod frecvent 

pâlnia centrală are o simetrie de tip pentagonal.

Another standing wave in viscous fluids performed at a different 

frequency reveals funnel-type conformations oscillating repetitively 

like an opening from the center to the periphery with a toroidal 

appearance at low intensities, which turn into concentric funnels. The 

different aspects of  this morphodynamic typology are illustrated. 

Denoted schematically from 1 to 7, the consecutive steps from low 

intensity to high intensity are shown, the frequency remaining constant. 

The analyzed wave is analogous to many funnel-type floral calyxes that 

open and close. Following experiments and photography, we noted 

that frequently the central funnel has a pentagonal-type symmetry.
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O altă undă obţinută în lichide vâscoase, ce are un comportament 

static (nu se roteşte şi nu oscilează). Este analizată dinamica curenţilor 

lichizi (imaginea centrală), cu simetrie bilaterală, evidenţiindu-se cele 

două vârtejuri staţionare cu aspect melcat. 

Se remarcă pregnant analogiile de la nivelul biosferei, cu formaţiuni 

biologice ce relevă surprinzătoare coincidenţe morfologice, spre 

exemplu cu animale fosile (trilobitul fosil Agnostida, stânga sus) sau cu 

embrionul uman din ziua 18 (dreapta).

Another wave obtained in viscous liquids that behaves statically (does 

not rotate, nor oscillate). We reviewed the dynamics of  liquid currents 

(middle image), with a bilateral symmetry, highlighting the two snail-

like stationary vortexes.

Note the striking analogies from the biosphere with biological 

formations revealing surprising morphological coincidences, for 

example, animal fossils (the Agnostida trilobite fossil, top left) or the 

human embryo in day 18 (right).
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O altă formă inedită obţinută în lichide vâscoase este masca cu aspect 

umanoid, la care se disting  bine definit orbitele oculare, formaţiunea 

nazală, cât şi bărbia şi buzele. Se mai distinge o formaţiune insulară 

de tip circular, asemănătoare unui tor şi care alimentează sporadic cu 

jeturi de lichid masca umanoidă, menită să echilibreze relaţia dinamică 

a ansamblului fizionomic fluid.

Sunt redate cu acurateţe deplasările în stânga şi dreapta a formaţiunii 

nazale fluide (diagramele coloanei din dreapta) şi analogia cu direcţia 

anatomică de creştere a musculaturii feţei umane (centru jos). 

Another novel shape obtained in viscous liquids is the humanoid mask 

in which the eye sockets, the nasal formation, and chin and lips are 

well-defined. Another circular insular formation is seen, like a torus, 

and which sporadically fuels with jets of  liquid the humanoid mask, 

designed to balance the dynamic relationship of  the fluid physiognomic 

assembly.

The movements to the left and right of  the fluid nasal formation (right 

column diagrams) are drawn accurately, as well as the analogy with 

the anatomical growth direction of  the human face muscle (bottom 

center).
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Planşă ce continuă analiza măştii umane fluide, pornind de la o redare 

naturalistă a reliefului acestei suprafeţe de undă indicând cu săgeţi 

negre, direcţiile de curgere (imaginea de sus). 

În imaginea de jos se urmăresc schematizat suprafeţele nodale, 

ventrele fiind notate cu roşu, indicând epicentrele disipării fluidului, iar 

cu violet zonele de întâlnire a curenţilor fluidici de subducţie.

În dreapta sunt redate sub forma unei legende sumare dilatarea de 

tip expansiv pornind dintr-un epicentru roşu, cât şi comprimarea de 

tip imploziv notată cu violet. În partea de jos a planşei este indicată 

diagrama unei linii de subducţie indicată cu săgeţi negre ce converg 

spre o linie violet.

A drawing continuing the analysis of  the fluid human mask, starting 

from a naturalistic rendering of  the relief  of  this wave surface, 

indicating the directions of  flow (the image above) in black arrows.

The image below schematically traces the nodal surfaces, the venters 

being denoted in red, indicating the epicenters of  fluid dissipation, 

while the meeting areas of  the subduction fluid currents are shown in 

purple.

On the right, as a summary legend, one can find the expansive type 

expansion from a red epicenter, and the implosive compression 

denoted in purple. The bottom of  the drawing shows the diagram 

of  a a line of  subduction indicated with black arrows that converge 

towards a purple line.
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O planşă ce analizează comparativ relaţia dintre masca fluidă şi 

anatomia faciesului uman, observându-se similarităţi mai ales în 

zona mandibulară. În masca fluidă, ca noutate , sunt notate cu roşu, 

suprafeţele curbelor de nivel, zonele de maximă înălţime dinspre 

care lichidul curge şi cu violet zonele concave, înspre care lichidul se 

deplasează.

A drawing that compares the relationship between the fluid mask and 

the human facies anatomy, especially observing the similarities in the 

jaw. As a novelty, the fluid mask also has contour surfaces denoted in 

red, the maximum height areas from which the liquid flows, and the 

concave areas in purple, into which fluid moves.
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O planşă ce reia pe axa verticală două ipostaze ale măştii fluide, 

analizând în ultradetaliu fiecare coardă fluidă ce animă reţeaua 

cicloidelor faciale. În stânga şi dreapta centru sunt redate diagramele 

comparative ale măştii fluide (stânga) cât şi un model sferic toroidal 

în secţiune (dreapta), care se constituie ca posibil model explicativ 

al principiului dinamic comun dezvoltării anatomiei feţei umane şi a 

măştii fluide. Acest model este transpus pe sferă în secţiune în partea 

de jos, pentru o mai bune observare a concordanţei dintre principiul 

sferă-vortex-tor şi implicaţiile asupra genezei geometrice faciale, ca şi 

arhetip.

A drawing that follows vertically the two instances of  the fluid mask, 

ultra-detailing every fluid chord that animates the network of  facial 

cycloids. The center left and right shows the comparative diagrams of  

the fluid mask (left) and a section of  a spherical toroidal model (right), 

which is a possible explanatory model of  the joint dynamic principle 

of  the development of  the anatomy of  the human face and the fluid 

mask. This model is transposed on the sphere section at the bottom, 

for a better observation of  the correspondence between the sphere-

vortex-torus principle and the implications for the genesis of  the facial 

geometry, as an archetype.
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Pornind de la observaţiile modelului sferic toroidal amintit şi în planşa 

precedentă, ce sugerează morfologia fizionomiei umane, aici îl vedem 

supradimensionat în plan, indicând prin săgeţi negre contorsionările 

bilaterale, observându-se formarea ochilor, nărilor şi comisurilor 

bucale cât şi, spre zona ecuatorială, protuberanţele pavilioanelor 

urechilor

În partea de jos dreapta este analizată din profil fizionomia umană, 

observându-se vârtejul care se formează aidoma unui ochi, unei nări 

cât şi a unei guri ori bărbii, având de asemenea la exterior dublul 

vârtej al pavilionului urechii. Se remarcă analogia cu secţiunea prin 

capul uman din profil, ilustrat schematizat în stânga pentru observarea 

coincidenţelor. În partea cea mai de jos a planşei sunt redate sub forma 

unei legende situaţiile de alungire a liniilor de curgere şi deformare, 

respectiv spirala spre stânga şi spre dreapta, cu două capete, care 

acţionează ca elemente de bază inter-relaţionate în morfologia curgerii. 

Based on the observations on the toroidal spherical model mentioned 

in the drawing before, suggesting the morphology of  human 

physiognomy, here we see it oversized in plane, indicating in black 

arrows the bilateral contortions, observing the formation of  the eyes, 

nostrils and corners of  the mouth, and, equatorially, the protrusions 

of  the auricles. 

The bottom right analyzes the profile of  a human physiognomy, noting 

the vortex that is formed like an eye, a nostril, mouth or chin, also 

having on the outside the double vortex of  the auricle.

Note the analogy with a section of  a human head, seen in profile, 

illustrated schematically on the left to observe coincidences. The lower 

part of  the drawing renders as legend the elongation situations of  flow 

and deformation lines, namely the spiral to the left and right, with two 

heads, which act as basic elements interrelated in the morphology of  

flow.
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Aici se discută acelaşi model sferic ce se pliază spre interior pe direcţia 

axelor polare, formând coloana ochilor, nasului, gurii şi bărbiei, cât şi 

protuberanţele ecuatoriale ale pavilioanelor urechilor.

De jur împrejur sunt o serie de reprezentări sferice prin transparenţă, 

ce aproximează direcţiile de deplasare ale acestei invaginări pornind de 

la un model sferic imploziv de tip feminin.

Here we discuss the same spherical model that folds inwardly on the 

direction of  the polar axes to form the column made of  eyes, nose, 

mouth and chin, and the equatorial protrusions of  the auricles.

All around, there is a series of  spherical representations, by 

transparency, which approximate the directions of  movement of  this 

invagination, starting from a female implosive spherical model.
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Rămânând în acelaşi areal al modelelor sferice ce se pliază spre 

interior şi spre exterior sugerând crearea unui alfabet morfologic, se 

trece de la termenul de ordin 1 studiat anterior şi se extinde relaţia 

reciprocităţii simetrice în cazul plierii unor membrane sferice ce se 

cuplează în maniera ilustrată în planşă.

În partea de jos este analizată prin secţiune unirea prin intermediul 

unui vortex toroidal a sferei de tip imploziv (feminină) cu cea de tip 

expansiv (masculină). Modelul elaborat pune în relaţie cavitatea sferică 

ce printr-o serie de plieri pe direcţia axei polare, cât şi pe direcţia 

circumferinţei ecuatoriale, modulează şi modelează plieri similare celor 

regăsite în dezvoltările geologice, biologice (embrionare), precum şi în 

dinamica fluidelor. 

Staying in the same area of  spherical models that folds inwardly 

and outwardly suggesting the creation of  a morphological alphabet, 

we move to the 1st degree term previously studied, extending the 

symmetrical reciprocal relationship when folding spherical membranes 

which couple in the manner shown in the drawing.

The bottom reviews the section of  the union through a toroidal 

vortex of  the implosive (female) with the expansive (male) sphere. 

The developed models relates the spherical cavity through a 

series of  folds in the direction of  the polar axis and the equatorial 

circumferential direction, modulating and modeling folds similar to 

those found in geological, biological (germ) developments, and in fluid 

dynamics.
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Este reluat modelul propus anterior, fiind analizaţi doar doi termeni 

al acestei plieri spre interior de tip polar - stânga sus - cât şi de tip 

ecuatorial - dreapta sus -  (ca şi cum un cerc nevăzut ecuatorial ar 

modela ca o forţă ce acţionează spre mijlocul formei).

În banda centrală sunt reluate etapele ce continuă pasul 1 şi pasul 2 în 

dezvoltarea acestei plieri spre interior, una în stânga de tip axial şi una 

în dreapta de tip ecuatorial.

În partea de jos a planşei este redat în secţiune negativul formei sferice 

pentru ambele situaţii.

La modul schematic este ilustrată lângă fiecare secţiune sferică, 

reprezentarea ei in plan, indicând cu săgeţi direcţia deformării. 

The previously proposed model is resumed by analyzing only two 

terms of  this inward polar – top left, and equatorial folding – top right 

(as an unseen polar circle would shape as a force acting towards the 

middle of  the shape).

The central belt resumes the stages continuing steps 1 and step 2 in 

the development of  this folding inwardly, one axial on the left and one 

equatorial on the right.

The bottom of  the drawing shows a section of  the negative of  the 

spherical shape for both cases.

Near each spherical section, its representation in plane is illustrated 

schematically, indicating with arrow the direction of  deformation.
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Planşă ce ilustrează, pornind de la cavitatea sferică situată în centrul 

imaginii sus, constituindu-se asemeni unui alfabet morfodimamic al 

relaţiei dintre sfera-tor spre interior (coloana din dreapta) respectiv 

spre exterior (coloana din stânga), cât şi situaţia combinată (coloana 

centrală centru). Se observă  de sus în jos transformarea treptată 

a componentei sferice, (notată cu roşu), în componentă toroidală, 

(notată cu albastru).

A drawing starting from the spherical cavity located above in the 

center of  the image, and building similarly to a morphodynamic 

alphabet of  the relationship between the sphere-torus to the inside 

(right column) or outside (left column), and the combined state 

(central column in the middle). From top to bottom, one can note the 

gradual transformation of  the spherical component (marked in red) in 

a toroidal component (marked in blue).
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Analiza modelelor geometrice toroidale şi sferoidale de tip concentric 

şi spiral. În partea centrală este ilustrată secţiune prin trei toruri 

concentrice observându-se caracteristica discontinuă de tip sistem 

închis (ele fiind separate unul de celălalt), În dreapta şi stânga este 

ilustrată secţiunea prin tor spiral dinspre interior spre ext (roşu, 

dreapta) şi invers (alb, stânga), distingându-se caracteristica continuă 

de tip sistem deschis. În partea de sus a planşei este ilustrată 

suprapunerea interferentă a celor două toruri spirale (cu roşu şi alb).

În jumătatea de jos a planşei se reia într-o cheie simetrică acelaşi tip 

de analiză aplicat sferelor concentrice, în număr de trei. În stânga 

şi dreapta, respectând cromatica (roşu/alb) sunt redate variantele 

spirale deschise de tip calotă sferică, fiind redaţi cei doi antipozi spirali 

(L/D). În partea de jos, se observă cei doi antipozi spirali intersectaţi, 

sub formă de calotă secţionată. În stânga jos notat cu 1,2 şi 3 de la 

roşu la alb şi de la mic la mare sunt redate 3 sfere interconectate, 

săgeţile negre indicând sensul direcţiei de pliere, astfel încât ele devin 

concentrice, fiind redate în secţiune în partea de jos stânga, a planşei.

Analysis of  the concentric and spiraling toroidal and spheroidal 

geometrical models. The centre illustrates the section of  three 

concentric tori observing the closed system type discontinuous feature 

(they are separate from each other). The right and left illustrates a 

section of  a spiraling torus from the inside to the outside (red, right) 

and reverse (white, left), distinguishing the continuous open system 

type feature. The top of  the drawing shows the interfering overlapping 

of  the two spiraling tori (in red and white).

The bottom half  of  the drawing resumes symmetrically the same 

type of  analysis applied to the three concentric spheres. On the left 

and right, observing the colors (red/white), the spherical dome type 

open spiraling variants are shown, with the two spiraling antipodes 

(L/D). At the bottom, there is the intersection of  the two spiraling 

antipodes, in the form of  a cut dome. The bottom left, marked with 1, 

2 and 3, from red to white, and from small to large, shows the three 

interconnected spheres, the black arrows indicating the sense of  the 

folding direction so that they become concentric, being shown in a 

section at the bottom left of  the drawing.
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Pornind de la modelele care analizează relaţia indisolubilă a tandemului 

de transformare a sferei în tor şi invers, este observată suprafaţa 

globului solar (în partea din stânga), unde curenţii plasmatici se 

deplasează cu o viteză mărită în zona ecuatorului. Sunt indicate cele 

3 direcţii de deplasare: rapidă cu roşu şi cei doi curenţi derivaţi prin 

bifurcare, care formează o serie dublă de vârtejuri de o parte şi de alta 

a ecuatorului, cu mişcare aparent retrogradă, notaţi cu săgeţi negre şi 

care formează o serie ordonată de vortexuri staţionare.

În partea de sus sunt redate celulele de convecţie de tip Rayleigh-

Bénard, cu indicarea direcţiei de deplasare a plasmei fierbinţi, cât şi 

diagramele schematizate ale rotirii unui tor, respectiv unei sfere, pe 

o orbită circulară. Ultima diagramă analizată pune în relaţie tripartită, 

indicând prin săgeţi bidimensionale sfera, torul şi vortexul (în dreapta 

centru).

Based on models analyzing the inseparable relationship of  the 

transformation tandem of  the sphere into a torus and vice versa, the 

solar globe’s surface (to the left) is observed, where the plasmatic 

currents move at higher speeds in the equatorial area. The 3 directions 

of  travel are indicated: fast in red and the two currents bypassed 

through a bifurcation, forming a twin set of  vortexes on both sides of  

the equator, with an apparent retrograde movement, denoted by black 

arrows and forming an ordered series of  stationary vortexes.

The top displays the Rayleigh-Bénard convection cells, indicating the 

direction of  movement for the hot plasma, and the schematic torus 

and sphere rotation diagrams in a circular orbit. Last diagram analyzed 

relates in a tripartite relationship, indicating by two-dimensional 

arrows, the sphere, torus and vortex (center right).
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Conform modelului mai sus menţionat, se extinde studiul ipotetic al 

curenţilor plasmatici din interiorul unei stele (stânga sus) care, urmărită 

la o viteză periferică excesivă, pierde aspectul sferic devenind inelar-

toroidală. 

În centru jos sunt redate prin 1, 2 şi 3 transformările de la stea mediu 

accelerată ecuatorial la stea excesiv accelerată ecuatorial şi care, 

aşa cum aminteam, împrăştie materia în planul discului de acreţie, 

devenind lenticulară. Acest demers morfodinamic se referă ipotetic la 

posibila structură a unei găuri negre.

În partea din stânga jos, dispuse într-o manieră triunghiulară, notate 

cu 1, 2 şi 3 se observă continuarea acestei deformări, pornind de la 

vortexul dublu toroidal sferic (1), trece prin etapa intermediară (2), iar 

corpul de rotaţie plasmatic se aplatizează şi tinde să devină discoidal 

(3). 

According to the above-mentioned model, the hypothetical study of  

the plasmatic currents extends inside a star (top left), which followed 

at an excessive peripheral speed loses the spherical look becoming 

annular-toroidal.

The center at the bottom shows from 1 to 3 the changes from a mid-

equatorially accelerated star to an excessively-equatorially accelerated 

star, which, as mentioned, scatters the matter in the accretion 

disc plane, becoming lenticular. This morphodynamic approach 

hypothetically refers to the possible structure of  a black hole.

The bottom left, arranged in a triangle, and denoted with 1, 2 and 3, 

shows the continuation of  this deformation, starting from the spherical 

double toroidal vortex (1), passing through the intermediate stage 

(2) until the rotational plasmatic body flattens, and tends to become 

disk-shaped (3).
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În imaginea de dimensiuni mari se observă jetul axial modulat cât şi 

dezvoltările discului gravitaţional. 

Este reluată observaţia deformării prin acceleraţie ecuatorială, pornind 

de la aceleaşi premize ale corpului plasmatic rotaţional, urmărindu-se 

metamorfozele dinamice în secţiune ce trec de la sferoid, prin stadiul 

toroidal, la stadiul aplatizat notat cu 3. Aceste 3 stadii sunt asociate cu 

modelele naturale următoare:

1. sferă - stea

2. tor - gaură neagră

3. lentilă gravitaţională galactică.

The large image shows the axially modulated jet, and the gravitational 

disc developments.

The deformation observation is resumed by equatorial acceleration, 

starting from the same premises of  the rotational plasmatic body, 

tracing the dynamic metamorphoses in section passing from the 

spheroid, through the toroidal state, to the flattened state denoted by 

3. These three stages are associated with the following natural models:

1. sphere – star

2. torus – black hole

3. galactic gravitational lens.
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O altă ilustrare a aceluiaşi proces de trecere de la sferă la tor dublu 

şi în final la disc. Pentru a facilita înţelegerea transformării, este notat 

cu roşu discul ecuatorial ce devine din ce în ce mai amplu, astfel că 

sistemul tinde în extrem, în mod ipotetic, prin etapele mai sus ilustrate, 

să devină un disc şi o axă. Trecerea este semnalată prin săgeţi negre, 

iar citirea se face da la stânga la dreapta în ordinea 1, 2, 3, 4. 

Another illustration of  the same process of  transition from sphere 

to twin torus and finally disc. To facilitate understanding the 

transformation, the equatorial disc is marked in red, and becomes 

increasingly large, so that the system tends to the extreme, 

hypothetically through the steps illustrated above, to become a disc 

and an axis. The transition is indicated by black arrows, and the reading 

is done from left to right in the following order: 1, 2, 3, 4.
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Părăsind dinamica sistemelor sferice rotative, se analizează relaţia 

dintre ordine şi dezordine (haos). Considerând sfera ordinea 

geometrică perfectă (conform gândirii greceşti) în momentul în care 

ea se manifestă exploziv (imaginea centrală) apare în mod evident o 

pierdere de simetrie marcată prin dezordine. 

În stânga jos se observă structurile neregulate ce treptat se ordonează 

în structuri toroidale. În dreapta se observă, pornind de la aceeaşi 

deformare, că o dată cu relaxarea apar structuri ramificate, iar în 

partea de sus, centru, o dată cu relaxarea se revine la forma de tip 

sferic. În centru stânga sunt redate trasee fără unghiuri drepte, de tip 

circular sinusoidale, iar în dreapta sunt redate trasee fracturate cu un 

aspect geometric. Ambele se referă la dinamica materiei haotice.

Leaving the dynamics of  rotating spherical systems behind, we move 

to analyzing the relationship between order and disorder (chaos). 

Considering the sphere as the perfect geometric order (according to 

Greek thought) when it manifests explosively (center image) a clear 

loss of  symmetry marked by disorder emerges.

The lower left shows the irregular structures that gradually order 

themselves in toroidal structures. The right shows, from the same 

deformation, that branched structures emerge with relaxation, and the 

central top shows that, with relaxation, the spherical shape is regained.

The center left shows routes without right angles, of  the circular 

sinusoidal type, while the right shows fractured routes with a 

geometric appearance. Both relate to the dynamics of  chaotic matter.
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Rămânând în relaţia dintre perfecţiunea sferei şi manifestarea ei 

expansivă de tip concentric dinspre centru spre periferie, remarcăm 

etape succesive trecând prinde la cea de tip toroidal, ce se 

asimetrizeată ramificându-se şi fracturându-se până într-acolo încât 

spre periferia sistemului fragmentele neregulate revin la perfecţiunea 

iniţială, redevenind sfere.

În partea superioară a planşei este redată simplificat trecerea de la 

sferă, prin haos, din nou la sferă, iar în partea inferioară a planşei 

avem de-a face cu o secţiune ilustrativă prin figura centrală, unde sunt 

surprinse şi notate prin cuvinte şi săgeţi metamorfozele pornind de la 

sferă prin deformare-ramificare-fragmentare şi din nou întoarcerea la 

sferă.

Staying in the relationship between the perfection of  the sphere and its 

concentric expansive manifestation from the center to the periphery, 

we note successive stages passing through the toroidal one, which 

becomes asymmetric, branching and fracturing so much so that at the 

periphery of  the system the irregular fragments return to the original 

perfection, becoming spheres again.

The top of  the drawing shows the simplified transition from sphere, 

through chaos, and again to sphere, while the bottom shows an 

illustrative section of  the central figure, where the metamorphoses 

from sphere through deformation-branching-fragmentation and the 

return to sphere are captured and recorded in words and arrows. 
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O planşă în care continuăm observaţiile relaţiei dintre sferă ş haos. 

În banda centrală de la stânga la dreapta, indicate prin săgeţi negre, 

observăm periplul transformărilor de la un punct sferic ce se dilată din 

ce în ce, fiind analizată o dată cu această expansiune, structura aparent 

haotică ce, în detaliu, îşi relevă în subsidiar alcătuirea tot din elemente 

sferice. 

Algoritm conceptual ce parafrazează modelul natural care trece de 

la formaţiunile globulare stelare, parcurgând întreaga diversitate 

morfologică, ca în final la nivel microscopic să se reducă la 

subansambluri de tip sferic (atomi, particule subatomice etc.) 

A drawing which continues the observations on the relationship 

between sphere and chaos. The central area from left to right shows 

the transformations indicated by black arrows from a spherical point 

that keeps expanding; along with this expansion, the apparently chaotic 

structure increasingly is analyzed, revealing in detail that it is made up 

of  spherical elements as well.

A conceptual algorithm paraphrasing the natural model passing from 

stellar globular formations through the entire morphological diversity, 

so that, ultimately, at microscopic level, to be reduced to spherical 

type subsets (atoms, subatomic particles, etc.)
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Continuând observaţiile trecerii de la perfecţiunea sferică, se disting 

3 ipostaze ale manifestării asimetrizante de tip expansiv redate de la 

stânga la dreapta, indicate prin săgeţi.

1. În prima fâşie de sus în jos, sfera se manifestă devenind tor, mai apoi 

torul se asimetrizează fragmentându-se. 

2. În fâşia centrală se trece din nou prin stadiul toroidal creându-se 

formaţiuni gros-subţiri ce în final se încâlcesc.

3. În registrul inferior avem de-a face cu o asimetrizare prin expansiune 

şi ramificare.

Toate acestea sunt stadii non-rotaţionale de manifestare a sferei, 

privite prin prisma algoritmului morfologic sferă-vortex comun lumii vii 

şi nevii la nivel macro şi micro dimensional.

Continuing the observations on the transition from spherical 

perfection, three instances of

expansive type asymmetric manifestation are rendered from left to 

right, indicated by arrows.

1. In the first string, from top to bottom, sphere manifests by a torus, 

then the torus becomes asymmetrical fragmenting itself.

2. The central string again shows the passage through the toroidal 

state creating thick-thin formations which finally entwine.

3. The lower one shows the state of  becoming asymmetrical by 

expansion and branching.

These are all non-rotational manifestation stages of  the sphere, seen 

through the morphological algorithm of  the sphere-vortex common to 

the living and non-living world at macro- and micro-dimensional level.
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Punerea acestui algoritm în relaţie cu elementele naturale vii şi nevii, 

simetrice şi asimetrice este ilustrată pe coloana centrală a acestei 

planşe de jos în sus.

Este reluată situaţia manifestării sferei şi revenirii la sferă, apoi 

secţiunea printr-un vortex sferoidal, apoi, rămânând la nivelul lumi  

nevii, o undă staţionară de tip pentagonal, apoi curenţii de convecţie 

printr-un nor cumulus. Trecând în registrul lumii vii, sunt redate în 

partea superioară a coloanei un copac şi dinamica formării embrionului 

uman. Toate ilustrează succesiv de la viu la neviu coerenţa principiului 

mai sus enunţat.

Pe coloanele laterale este redată relaţia dintre mişcarea neregulată 

de tip neperiodic (stânga), terminându-se cu ilustrarea unui cristal 

de cuarţ (referire la asimetria antipozilor optici levo/dextrogiri), 

distingându-se relaţia dintre neregularitatea statică şi cea dinamică. 

În opoziţie, pe coloana din dreapta avem de-a face cu dinamica 

periodică de tip ritm, făcând aluzie la ciclul repetitiv al undei 

staţionare cât şi la simetria statică de tip cristalin, ilustrată printr-un 

fulg de zăpadă. Cele două diagrame circulare din partea inferioară a 

imaginii reprezintă două tipuri de trasee haotice, cel din stânga haos 

dizarmonic (malefic) şi cel din dreapta haos armonic (benefic).

The relation between this algorithm and the symmetrical and 

asymmetrical living and non-living natural elements is shown in the 

central column, from top to bottom.

The manifestation of  the sphere and return to the sphere is resumed, 

then the section of  a spheroid vortex, followed for the non-living 

world by a pentagonal standing wave, and the convection currents 

in a cumulus cloud. Moving to the living world, the dynamics of  the 

development of  the human embryo is given in the upper part of  a 

tree. All these successively illustrate the consistency of  the above 

stated principle, for the living to the non-living.

The side columns show the relationship between the non-periodic 

irregular movements (left), ending with an illustration of  a quartz 

crystal (reference to the asymmetry of  the levo-/ dextrorotatory 

optical antipodes), distinguishing the relationship between the static 

and dynamic irregularity.

In contrast, the right column shows the rhythmic periodic dynamics, 

hinting at the repetitive cycle of  the standing wave and the crystalline 

type static symmetry illustrated by a snowflake. The two circular 

diagrams in the lower part of  the image represent two types of  

chaotic routes: on the left, the disharmonic (evil) chaos, and, on the 

right, the harmonic (beneficial) chaos.
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Pornind de la cele observate anterior, din relaţia dintre sferă şi tor se 

instituie elaborarea unui alfabet al formei ce operează cu algoritmii 

consecutivi de la 1 la n şi care sunt ilustraţi ierarhic până la termenul 

de ordinul 5. 

În centrul imaginii, notată cu 1, avem o sferă ce în registrul lateral 

stânga, respectiv dreapta, se dezvoltă prin creşteri, ilustrând 

elementele succesive de la 1 la 5. Creşterile de sfere de acelaşi 

diametru din stânga sunt de tip convex, pe când cele din dreapta sunt 

de tip concav. 

Metamorfozele torului primordial, pornind de la termenul 1 situat 

central, se dezvoltă spre stânga formând bucle spre interior de la 

termenul 1 până la termenul 5 levo şi dextrogire, pe când în partea 

dreaptă se dezvoltă similar, doar că buclele sunt spre exterior. 

Deasupra lor sunt redate schematizat geometric punctele de contact 

a două sfere tangente, cu puncte negre, pentru a facilita observarea 

similitudinilor. 

În partea de jos este ilustrată o spirală cu 3 bucle, de tip liniar, ce se 

pliază spre interior, cât şi alta care se pliază spre exterior. Revenind în 

partea de sus a planşei se observă desfăşurata sferelor concentrice de 

la mare la mic construită de fapt prin alipirea celor două şiruri laterale 

de calote alternative (verde - stânga, portocaliu - dreapta). 

Based on the previously observed, the relationship between the 

sphere and the torus sets the development of  an alphabet operating 

with consecutive algorithms from 1 to n, which are illustrated 

hierarchically until the 5th degree.

In the center of  the image, denoted by 1, there is a sphere which, 

on the left and right side, respectively, develops through growths, 

illustrating the successive elements from 1 to 5. The sphere growths 

with the same diameter on the left are convex, while those on the 

right are concave.

The metamorphoses of  the primordial torus from the centrally located 

1 develop to the left forming levo- and dextrorotary inward loops 

from 1 to 5, while on the right they develop similarly, except that the 

loops are outward. Above them, the points of  contact of  two tangent 

spheres are shown in a schematic geometrical manner with black dots 

to help identify similarities.

The bottom shows a linear spiral with three loops, which folds 

inwardly, and another that folds outwardly. Returning to the top of  the 

drawing, we see the unfolding of  the concentric spheres from large to 

small, actually constructed by joining the two lateral alternative dome 

rows (green – left, orange – right).
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Planşă ce reia problema de la simplu la complex, de la 1 la n, a 

termenilor consecutivi pornind de la sferă şi tor. Pe axa centrală în 

partea de sus sunt redate sfere crescătoare ce, în stânga şi dreapta, au 

forma de undă (şir de calote) din care derivă. 

Este ilustrat termenul 2 prin două sfere tangente (stânga şi dreapta) 

însoţite de acelaşi termen levo şi dextrogir de tip toroidal spre interior 

(stânga) şi spre exterior (dreapta), cel din stânga fiind considerat gol şi 

cel din dreapta plin.

Următorul termen cu simetrie de ordinul 3 este ilustrat spre stânga 

şi spre dreapta într-o manieră similară, fiind redate în detaliu relaţiile 

dintre simetria de ordinul 3 de tip concav-convex, notate cu verde 

(stânga) şi cu portocaliu (dreapta), însoţite de diagramele geometrice 

simplificate.

Urmărind în continuare desfăşurarea acestor similitudini se ajunge în 

partea inferioară a planşei la termenul cu simetrie de ordinul 4, iar în 

partea cea mai de jos a planşei avem de-a face cu simetrii de ordin n 

toroidal - sferic (16, 24) de tip concav-convex. 

Astfel se constituie această ilustrare ierarhică a relaţiei dintre sferă şi 

tor de la simplu la complex, de la 1 la multiplu, remarcându-se termeni 

ce derivă din tor şi care pot fi de stânga sau de dreapta.

A drawing reproducing the issue from simple to complex, from 1 to n 

consecutive terms from the sphere and torus. On the central axis, at 

the top, there are increasing spheres which, on the left and right, are 

shaped as waves (row of  domes) from which they derive.

The 2nd term is illustrated by two tangent spheres (left and right) 

accompanied by the same levo- and dextrorotatory inwardly (left) and 

outwardly (right) toroidal term, the one on the left being considered 

empty, and the one on the right – full.

The next 3rd degree symmetry term is shown to the left and right 

in a similar manner, detailing the relationships between the concave-

convex type 3rd degree symmetry, denoted in green (left) and orange 

(right), accompanied by simplified geometric diagrams.

Further following the development of  these similarities, the bottom 

of  the drawing shows concave-convex type toroidal-spherical (16, 24) 

symmetries of  the nth degree.

This is how this hierarchical illustration of  the relationship between 

the sphere and torus, from simple to complex, from 1 to the multiple, 

constitutes, pointing out the terms that are derived from the torus and 

which can be left or right.

67



Gabriel Kelemen

114



Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex  / The Universality of  the Vortex-Sphere Archetype

115

Reluând constituirea unui alfabet al formei de la simplu la complex 

pornind de la o sferă şi un tor, dispuse pe ceruri concentrice, sunt 

analizaţi termenii 2, 3, 4 şi 5, care sunt construiţi prin adăugarea de 

sfere, cât şi, la nivelul torului, prin mărirea numărului de bucle. 

Elementele analizate în cele două tabele anterioare se regăsesc dispuse 

consecutiv de la 1 la n, fiind grupate în sectoare învecinate. Pornind din 

sectorul de sus (ora 12) sunt dispuse liniar creşteri de sferă şi termenii 

adiacenţi răsucirii torului spre dreapta şi stânga într-un mod crescător.

În partea opusă, în sectorul inferior (ora 6) sunt ilustrate formaţiunile 

din sfere care au un gol central de formă triunghiulară, pătrată şi 

pentagonală, iar în stânga şi dreapta echivalentul toroidal de tip levo şi 

dextrogir, respectiv cu 3, 4 şi 5 bucle.

În sectorul din partea stângă (ora 9) avem reprezentaţi termenii 

consecutivi de la 2 la 5 ai undelor staţionare în lichide vâscoase, 

observându-se relaţia de similitudine între geometria multiplicării 

sferelor, a plierilor torului, cât şi a undelor staţionare, situate undeva la 

confluenţa celor două.

În partea inferioară este analizat sub forma unei legende explicative 

termenul cu simetrie de ordin 3, astfel: în centru unda staţionară, în 

stânga sfera şi torul convex de ordin 3, iar în dreapta termenul cu 

simetrie de ordinul 3 convex. 

Resuming the development of  an alphabet of  shape from simple to 

complex, from the sphere and torus, arranged on concentric circles, 

terms 2, 3, 4 and 5 are analyzed, which are constructed by adding 

spheres, and for the torus, by increasing the number of  loops.

The elements reviewed in the previous two tables are arranged in a 

row from 1 to n, grouped into contiguous sectors. Starting from the 

top (12 o’clock), sphere growths and terms adjacent to the torus’ turn 

to the right and left in an ascending manner are arranged linearly.

On the opposite side, at the bottom (6 o’clock), we can see sphere 

formations with a central triangular, quadratic and pentagonal cavity, 

and, to the left and right, the levo- and dextrorotatory toroidal type 

equivalent, namely with 3, 4 and 5 loops.

To the left (9 o’clock), we have a representation of  the consecutive 

terms from 2 to 5 of  stationary waves in viscous liquids, observing the 

similarity relationship between the spheres’ multiplication geometry, 

the folds of  the torus and standing waves, located somewhere at the 

confluence of  the two.

The bottom analyzes as an explanatory legend the 3rd degree 

symmetry term as follows: in the center, the standing wave, to the left, 

the sphere and the 3rd degree convex torus, and, to the right, the 3rd 

degree symmetry convex term.
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Continuând analiza relaţiei dintre tor şi spirală, ilustrate în diagrama 

dezvoltărilor de la simplu la complex, se analizează îndeaproape plierile 

în buclă spre interior şi spre exterior ale torului. În cazul torului, spre 

deosebire de cel al creşterilor prin adăugare de sfere, au loc doar 

subîmpărţiri ale aceleiaşi coarde circulare, similare numărului de undă 

format din ventre şi noduri al unei coarde oscilante, astfel apărând 

numere de la 1 la n. 

În partea centrală a planşei este reprezentat un element toroidal de 

ordinul 8 (cu 8 bucle) de tip hibrid, ce combină buclele spre interior 

în jumătatea superioară (cu albastru) cu cele spre exterior în partea 

inferioară (cu roşu), remarcându-se elementul de joncţiune ilustrat 

mărit în partea stângă, având aspectul unei sinusoide de tip yin - yang.

În partea inferioară a planşei reprezentat în stânga şi dreapta avem 

notat cu roşu termenul toroidal cu simetrie de ord 8 spre exterior, 

pe când în dreapta termenul complementar notat cu albastru spre 

interior. Cu săgeţi negre este indicată suprapunerea lor, ilustrată în 

zona centrală a planşei din partea inferioară.

Continuing the analysis of  the relationship between the torus and 

spiral, illustrated in a development diagram from simple to complex, 

the loop folding inwardly and outwardly of  the torus are closely 

analyzed. For the torus, as opposed to the growth by adding spheres, 

only the same circular string subdivides, similarly to the wave number 

consisting of  the venters and nodes of  an oscillating string, thus 

appearing the numbers from 1 to n.

The central part of  the drawing represents a hybrid 8th degree 

toroidal element (with 8 loops) combining the loops inwardly in the 

upper half  (in blue) with those outwardly at the bottom (in red), 

noting the junction element shown enlarged on the left, having the 

appearance of  a yin-yang sine wave.

The bottom of  the drawing shows in the left and right, in red, the 

8th degree symmetry outwardly toroidal term, and on the right the 

complementary inwardly term denoted in blue. The black arrows 

show their overlapping illustrated in the center of  drawing from the 

bottom.
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Se continuă observarea plierilor prin bucle spre interior şi spre 

exterior a torului, trecându-se din registrul plan la secţiuni prin sfere. 

Evidenţiată în partea de sus centrală avem o secţiune prin termenul 

toroidal spre interior, cu simetrie de ord 8, aplicat ca invaginare a unei 

membrane sferice. De jur împrejurul lui, indicate cu săgeţi negre de la 

dreapta la stânga pornind de jos, sunt redate secvenţial metamorfozele 

plierii sferei, formând o serie de corpuri de rotaţie de tranziţie 

dintre sferă şi tor, cu aspect interferent. Bucla spre interior apărută 

fuzionează, deplasându-se în continuare spre exteriorul ecuatorului, 

după care se ajunge la o formă opusă sferei cu aspect de con dublu 

concav.

Mai jos pe axa centrală este reprezentată plierea spre exterior, în 

partea dreaptă sunt reprezentate două diagrame atipice de pliere 

hibridă, iar în partea stânga jos o pliere deschisă spirală spre interior.

The folding through inward and outward loop of  the torus is resumed, 

going from the plane to sections of  spheres. In the top center, there 

is a section of  a toroidal inward term, with an 8th degree symmetry, 

applied as an invagination of  a spherical membrane. All around him, 

indicated by black arrows from right to left and from the bottom, the 

sequential metamorphoses of  the folding of  the sphere are rendered, 

forming a series of  transitional rotating bodies from the sphere to the 

torus, with an appearance of  interference. The inward loop appeared 

merges further moving towards the outside of  the equator, and then 

reaching a shape contrary to the sphere with a double-concave cone 

appearance.

Below, the central axis shows the outwards folding, on the right 

there are two atypical diagrams of  hybrid folding, and on the left – an 

inwardly spiraling open folding.
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Planşă ce ilustrează în continuare metamorfoza tetraedrului pornind pe 

de o parte de la tor şi pe de altă parte prin adăugarea de sfere. Torul 

se pliază şi, aşa cum este ilustrat pe axa centrală, formează o structură 

tetraedrică. Pe coloana din partea dreaptă, 4 sfere tangente de acelaşi 

diametru dispuse echidistant, în urma  teşirii se transformă, prin 

eliminarea spaţiului gol interstiţial, în tetraedru.

În partea inferioară sunt reprezentate tetraedrele de tip undă ca şi 

antipozi enantiomorfi de tip levo-dextrogir, cât şi fuziunea celor două 

(dreapta).

A drawing further illustrating the metamorphosis of  the tetrahedron 

starting, on the one hand, from the torus, and, on the other hand, 

by adding spheres. The torus folds, and, as shown on the central 

axis, forms a tetrahedral structure. On the right hand column, four 

tangent spheres with the same diameter arranged equidistantly, 

following dulling and by removing the interstitial empty space become 

a tetrahedron.

The bottom shows wave-like tetrahedra as levo-dextrorotatory 

enantiomorph antipodes, and the fusion of  the two (right).
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Se reia problema genezei tetraedrului generat prin teşiri şi trunchieri a 

4 sfere tangente. 

Pe coloana centrală se redă trecerea prin etape succesive de la 

aranjament tetraedric sferic la tetraedrul geometric (sferele sunt 

plastice şi se deformează), prin aplatizarea fiecărei feţe. 

Pe coloana din dreapta, pornind de la acelaşi aranjament tetraedric 

sferic, se aplică o operaţie de deformare perpendiculară pe muchie, 

care conduce în final la apariţia cubului.

În fine, pe coloana din stânga, pornind de la acelaşi aranjament de 

sfere, deformarea se face simultan pe cele 4 direcţii spre centru, 

acţionând perpendicular pe cele 4 vârfuri. Se obţine din nou un 

tetraedru. 

Astfel am urmărit cele 3 tipuri de deformări plastice simetrice, 

aplicabile pentru obţinerea oricărui poliedru platonic pornind de la 

aranjamente sferice de tip poliedral. 

The issue of  the genesis of  the tetrahedron is resumed by the dulling 

and truncation of  four tangent spheres.

The center column renders the transition through successive 

stages from spherical tetrahedral arrangement to the geometrical 

tetrahedron (spheres are plastic and deform) by flattening each side.

In the right column, from the same spherical tetrahedral arrangement, 

a perpendicular deformation operation to the edge is applied, which 

finally leads to the emergence of  the cube. 

Finally, on the left-hand column, from the same sphere arrangement, 

the deformation takes place simultaneously on the four directions 

to the center, acting perpendicularly on the four corners. A new 

tetrahedron is obtained.

Therefore, we followed the 3 types of  symmetrical plastic 

deformations applicable to obtain any platonic polyhedron from 

spherical polyhedral arrangements.
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Metamorfozele tetraedrale fiind clarificate şi demonstrate anterior 

pornind de la 4 sfere cât şi de la un tor Revenind la experimentele în 

lichide, vom lua o singură sferă de ulei siliconic cu diametru de 1 cm ce 

va fi suspendată într-un lichid nemiscibil cu aceeaşi densitate. Supusă 

trenului de unde acustice de o anumită frecvenţă, sfera suspendată 

începe să oscileze regulat în maniera redată în secţiune, formând o 

structură cvadrilobată ce oscilează recurent. Se observă vortexurile ce 

animă tetraedrul lichid imponderal.

Since the tetrahedral metamorphoses have been previously clarified 

and demonstrated starting from 4 spheres and a torus, returning to 

the experiments in liquids, we take a single ball of  silicone oil, 1 cm 

in diameter, which will be suspended in an immiscible liquid with the 

same density. Subjected to acoustic waves of  a certain frequency, the 

suspended sphere begins to oscillate regularly in a manner shown in 

section, forming a quadrilobate structure that recurrently oscillates. 

Note the fluid vortexes that animate the imponderable tetrahedron.
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Rămânând la acelaşi tip de experiment ce acţionează asupra unei sfere 

fluide transparente imponderale, se observă oscilaţia seriei poliedrale 

complementare ce oscilează ritmat, trecând alternativ de la octaedru la 

cub şi invers, astfel încât sfera devine matricea morfologică primordială  

ce leagă în mod elegant cei doi antipozi geometrici complementari.

Se remarcă de asemeni în planşă legăturile poliedrale pe coloanele 

laterale şi rezultanta pe coloana centrală de sus până jos. În banda 

din partea inferioară este relevat dodecaedrul rombic, din seria celor 

13 poliedre semiregulate ale lui Arhimedre, aflat ca instanţă oscilantă 

intermediară între octaedru (stânga) şi cub (dreapta). 

Astfel, cele 5 poliedre regulate platonice se reduc la 3 serii de unde 

staţionare sferice. Prima, cea tetraedrală, oscilează recurent pornind 

de la o sferă, la o anumită frecvenţă. A doua serie include tetraedrul 

şi cubul, care sunt termeni alternativi ai undei staţionare sferice, 

schimbând frecvenţa. În fine, a treia serie complementară oscilează 

între dodecaedru şi icosaedru pornind de la o sferă fluidă.

În concluzie, cele 5 poliedre regulate se reduc la 3 unde staţionare 

armonice de tip sferic ce se interconectează astfel:

1. Tetraedru-tetraedru (planşa 73)

2. Cub-octaedru

3. Dodecaedru-icosaedru.

Staying at the same type of  experiment acting on an imponderable 

transparent fluid sphere, note the oscillation of  the complementary 

polyhedral set oscillating rhythmically, alternatively transitioning to a 

cube, then to an octahedron, and vice versa, thus turning the sphere 

in the primordial morphological matrix elegantly linking the two 

complementary geometric antipodes.

Also note the polyhedral links on the side columns and the results on 

the central column from top to bottom. The bottom string reveals the 

rhombic dodecahedron from Archimedes’ series of  13 semiregular 

polyhedra, as an intermediate oscillating instance between the 

octahedron (left) and the cube (right).

Thus, the 5 Platonic regular polyhedra are reduced to three sets 

of  spherical standing waves. The first, the tetrahedral set, oscillates 

recurrently at a certain frequency from a sphere. The second set 

includes the tetrahedron and the cube, which are alternative terms of  

the spherical standing wave, changing the frequency. Finally, the third 

complementary set fluctuates between the dodecahedron and the 

icosahedron, starting from a fluid sphere.

In conclusion, the five regular polyhedra are reduced to three 

harmonic spherical standing waves that interconnect as follows:

1. Tetrahedron-tetrahedron (drawing 73)

2. Cube-octahedron

3 Dodecahedron-icosahedron.
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Terminând seria exemplificărilor experimentale, revenim la creşteri de 

sfere de acelaşi diametru, levo şi dextrogire, demonstrând astfel relaţia 

indisolubilă dintre aranjamente sferice şi principiul spiral. 

Se observă cele 4 braţe spirale ce pornesc dinspre pătratul central, 

concomitent cu extragerea pe axa centrală cu aspect feminin-masculin, 

a două diagrame de tangenţă, posibile în cazul acestui tip de creştere.

În partea inferioară schematizat se observă în partea centrală un pătrat 

iar în stânga şi dreapta antipozii geometrici chirali.

Concluding the series of  experimental exemplifications, we return to 

growths of  spheres  of  the same diameter, levo- and dextrorotary, 

thus demonstrating the inextricable relationship between spherical 

arrangements and the spiral principle.

Observe the four spiral arms starting from the central square, while 

extracting from the female-male central axis the two diagrams of  

contact, possible for this type of  growth. The schematics at the 

bottom shows in the centre a square, and to the left and right the 

chiral geometric antipodes.
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Diagramă circulară ce urmăreşte unul din antipozii spiralici de tip 

pătrat, ilustrat în partea stângă a planşei anterioare, cu diagrame 

geometrice suplimentare. Sunt extrase în stânga sus şi jos, dispuse 

în cerc, cele două posibile diagrame de tangenţă, asociate simbolic 

feminin (sus) şi masculin (jos).

În dreapta avem cele 3 ipostaze ale metamorfozei pentagonului regulat 

format din sfere.

A circular diagram that follows one of  the square type spiral 

antipodes, as shown on the left of  the previous drawing, with 

additional geometric diagrams. The top left and the bottom shows the 

circle arrangement of  the two possible tangent diagrams, symbolically 

associated with the female (top) and male (bottom) principle.

On the right, there are the three faces of  the metamorphosis of  a 

regular pentagon consisting of  spheres.
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Se ilustrează în continuare relaţia creşterilor helicale de tip chiral, 

pornind de la un pentagon regular care devine rotit spre stânga şi spre 

dreapta, distingându-se cele 5 braţe spirale indicate cu săgeţi negre 

(spirala lungă) şi cu roşu (spirala scurtă), cele două direcţii coexistând 

la nivelul fiecărei dezvoltări spiralice pentagonale.

De asemenea în partea dreaptă sus sunt ilustrate cele 3 ipostaze 

simplificate geometric ale pentagonului levogir, respectiv dextrogir şi 

suprapunerea lor în diagrama centrală. 

Further illustrates the relationship of  the chiral helical growths, 

starting from a regular pentagon that gets rotated to the left and right, 

distinguishing the 5 spiral arms indicated in black (long spiral) and red 

(short spiral) arrows, the two directions coexisting in each pentagonal 

spiraling development.

Also, the top right shows the 3 geometrically simplified instances of  

the levorotatory and dextrorotatory pentagon, and their overlapping 

in the central diagram.
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Trecând de la termenul 4 spre 5 şi ajungând la 6 avem de-a face cu 

o chiralitate mai puţin vizibilă, dar pusă în evidenţă prin culoarea 

portocalie şi verde ce ilustrează cele două direcţii spirale ce pornesc 

din centru şi se deplasează spre periferie. Sunt de asemenea ilustrate 

pe coloana centrală situaţiile simetrice pornind de la o sferă, inelul 2 - 6 

sfere şi inelul 3 - 12 sfere, aceste 3 inele concentrice fiind redate fie ca 

cercuri concentrice, fie ca hexagoane concentrice.

Moving from a term of  4 to 5, and reaching 6, we are dealing with a 

less visible chirality, but highlighted in orange and green and illustrating 

the two spiraling directions starting from the center and moving to the 

periphery. The central column also shows the symmetrical situations 

starting from a sphere, ring 2 –  6 spheres and ring 3 – 12 spheres, 

these three concentric rings being rendered either as concentric 

circles, or as concentric hexagons.
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Ciclu de metamorfoze geometrice ale suprafeţei de undă realizate în 

lichide volatile (etanol) la o frecvenţă de 14 Hz, având aspectul unui 

vechi simbol mediteranean numit generic Floarea vieţii. Se remarcă, 

urmărind etapele transformării suprafeţei lichide de la dreapta spre 

stânga, indicate cu săgeţi negre, fluctuaţiile de echipartiţie notate cu 

culori distincte: cu roşu dreptunghiurile ce devin pătrate, cu negru 

triunghiurile ce devin hexagoane şi revin la triunghiuri şi în fine cu 

albastru cercurile, în număr de 19, ce devin din calote hexagoane, apoi 

devin punctiforme, aproape dispărând, ca mai apoi să crească. Acest 

ciclu ritmat surprinde spectacolul în care elementele geometrice intră 

şi ies rând pe rând din scenă. În lateral dreapta, sunt ilustrate etapele 

transformărilor:

1. componenta rectangulară dreptunghi-pătrat-dreptunghi, colţul din 

dreapta sus, notată cu roşu

2. componenta triunghiulară, triunghi-hexagon-triunghi, centru, notată 

cu negru

3. componenta circulară, cerc-haxagon-cerc, partea de jos dreapta, 

notată cu albastru.

Unda staţionară mai sus descrisă confirmă experimental relaţia 

complexă a geometrismului poligonal, generat de interacţiunea vibraţie 

- materie. 

A cycle of  geometric metamorphoses of  the surface of  a wave 

made in volatile liquids (ethanol) at a frequency of  14 Hz, with the 

appearance of  an ancient Mediterranean symbol, generically called 

the Flower of  life. Following the stages of  transformation of  the 

liquid surface from right to left, note indicated in black arrows the 

equipartition fluctuations marked with distinct colors: in red the 

rectangles that become squares, in black the triangles that become 

hexagons and return to triangles, and finally in blue the 19 circles 

that turn from domes hexagons, then become punctiform, almost 

disappearing, then growing again. This rhythmic cycle captures the 

spectacle by which geometrical elements enter and exit one by one. 

The right side illustrates the transformation steps:

1. the rectangular component rectangle-square-rectangle, top right 

corner, marked with red

2. the triangular component triangle-hexagon-triangle, center, marked 

with black

3. the circular component circle-hexagon-circle, bottom right, marked 

with blue.

The above described standing wave experimentally confirms the 

complex relationship of  the polygonal geometry generated by the 

interaction between vibration and matter.
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Diagramă geometrică de tip floarea vieţii, cu 19 sfere dispuse în 3 inele 

concentrice pornind de la 1-6-12 în care este ilustrat simbolul corpului 

uman, observându-se capul şi membrele (10 sfere roşii). În partea 

stângă sus este ilustrată simplificat diagrama geometrică a acestui 

simbol, notând prin puncte negre mari centrele celor 10 sfere şi mici 

punctele de tangenţă ale sferelor.

În partea de jos a imaginii este ilustrată relaţia de tip spiral dintre 

sfere, exemplificate separat: componenta concentrică (centru jos) 

cât şi componentele de tip vortex-spiral (stânga şi dreapta jos). 

Cu menţiunea că în toate diagramele constituite din sfere coexistă 

componentă concentrică cât şi componenta chirală legate indisolubil. 

A Flower of  life type geometric drawing, with 19 spheres arranged 

in three concentric rings from 1-6-12 illustrating the symbol of  the 

human body, seeing the head and limbs (10 red spheres). The top left 

illustrates the simplified geometric diagram of  this symbol, noting in 

large black dots the centers of  the 10 spheres and the small points of  

contact of  the spheres.

The bottom of  the image shows the spiraling relationship between the 

spheres, as exemplified separately: the concentric component (bottom 

center), and the spiral-vortex component (bottom left and right), 

noting that all diagrams built of  spheres include the inextricably linked 

concentric and the chiral components.
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Continuând observarea acestui simbol uman conţinut în diagrama 

geometrică a Florii vieţii, este analizat geometrismul aferent, 

distingându-se 3 triunghiuri echilaterale congruente ce trimit spre alura 

unui peşte (stânga). Deasupra diagramei centrale sunt reluaţi cei doi 

termeni (masculin - feminin) derivaţi din spirală pătrată, pentru a sesiza 

analogiile. 

Continuing the observation of  this human symbol contained in the 

geometric diagram of  the Flower of  life, the related geometry is 

analyzed, distinguishing three congruent equilateral triangles that 

remind of  a fish (left). Above the central diagram, two terms (male 

– female) are repeated, as derived from square spiral, to grasp the 

analogies.
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Rămânând în cadrul simetriei hexagonale, se analizează diagrama 

humanoidă de tip pentagonal, punându-se accent pe de o parte pe 

componenta formată din 3 inele concentrice (stânga sus - vedere 

tridimensională, dreapta sus - vedere în plan) şi pe de altă parte pe 

ilustrarea simultană a 6 oameni de dimensiuni mici, corespunzători 

fiecărei laturi a hexagonului, cu capul în centrul laturii.

În partea centrală jos este evidenţiat prin separare corpul umanoid. Pe 

banda din partea de jos acelaşi grup de 10 sfere cu aspect uman suferă 

plieri şi deplieri simetrice. 

Staying in the hexagonal symmetry, the pentagonal humanoid diagram 

is analyzed, focusing, on the one hand, on the component consisting 

of  three concentric rings (top left – three-dimensional view, top right 

– plane view), and, on the other hand, on the simultaneous illustration 

of  6 small people, corresponding to each side of  the hexagon, with the 

head in the center of  the side.

The bottom center highlights by separation the humanoid body. On 

the bottom string, the same group of  10 humanoid spheres undergoes 

symmetrical folding and unfolding.
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Legat de tipologia corpului uman este redată componenta bilaterală 

a craniului, cutiei toracice (cavităţi închise), membrelor superioare 

împreunate şi membrelor superioare împreunate (cavităţi deschise). 

În stânga este redată doar o jumătate, iar în dreapta lateral este redată 

coloana vertebrală simplificată şi bifurcaţiile ce apar la nivelul craniului 

şi care se întâlnesc sub forma orizontalei maxilare a dentiţiei.

În partea de jos, notate 1- 7, sunt redate simetric bilateral 

etapele embriogenezei într-o manieră esenţializată, pornind de la 

spermatozoid, ovul, apariţia şi dezvoltarea embrionului, observându-se 

înmuguririle şi ramificările braţelor, coastelor şi cavităţii craniene.

Regarding the typology of  the human body, the drawing shows the 

bilateral component of  the skull, chest (closed cavities), clasped upper 

and lower limbs (open cavities). The left shows only a half, and the 

right side shows the simplified spine and the bifurcations appearing in 

the skull, which can be found in the form of  the maxillary horizontal of  

dentition.

At the bottom, denoted 1 to 7, there are the bilateral symmetric 

stages of  embryogenesis in a essentialized manner, starting from the 

sperm, egg, embryo emergence and development, noting the budding 

and branching of  arms, ribs and cranial cavity.
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Reprezentarea anatomică a cavităţilor închise (craniu, torace) cât şi 

a celor două deschise formate prin unirea extremităţilor membrelor. 

În cazul scheletului central se distinge componenta bilaterală  a axei 

vertebrale ce în fapt, conform observaţiilor din planşa anterioară, 

este constituită prin alipirea a două segmente (componentele 1 şi 2). 

În concluzie omul este făcut prin alipirea a două braţe sudate pe axa 

centrală numită coloană vertebrală, cât şi a încă 4 segmente libere (2 

braţe şi 2 picioare), în total 6 segmente.

Fiecare dintre cele 4 cavităţi este ilustrată separat de jur împrejurul 

imaginii centrale - de sus în jos: cap, picior, mână, torace. 

Ca trimitere spre planşa anterioară, în dreapta sus, avem ilustrat 

scheletul simplificat, observându-se cele 6 segmente. 

The anatomical representation of  the closed (skull, thorax) and the 

two open cavities formed by the union of  the limbs. For the central 

skeleton, note the bilateral component of  the vertebral axis which, 

in fact, as noted in the previous drawing, is formed by stacking two 

segments (components 1 and 2). In conclusion, man is made by joining 

two arms welded to the central axis called the spine, and further four 

free segments (two arms and two legs), all in all, six segments.

Each of  the four cavities is shown separately around the central image 

– from top to bottom: head, foot, hand, thorax.

As a reference to the earlier drawing, the top right illustrates the 

simplified skeleton, observing the 6 segments.
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Planşă de sinteză în care sunt ilustrate relaţiile dintre sferă (ochi) şi 

spirală (ureche). 

Ochiul, ca organ sferic este pus în relaţie cu soarele prin intermediul 

coloanei cilindrice de lumină ce leagă sfera solară de sfera oculară, 

observându-se componenta tripartită pupilă-iris-glob ocular (axa 

centrală), remarcându-se structura radială a irisului (stânga sus) 

precum şi structura venelor ce irigă irisul (stânga jos), cu aspect 

concentric radial. În dreapta jos avem morfogeneza globului ocular cât 

şi secţiune prin cristalin.

Urechea ca organ spiral este redată prin pavilioane, pe laturile 

triunghiului central, iar concomitent în dreapta imaginii sunt analizate 

anatomia helicală a cohleei, osatura urechii interne şi secţiune prin 

melcul cohlear. 

A synthesis drawing illustrating the relationship between the sphere 

(eye) and spiral (ear).

The eye, as spherical body, is placed in relation to the sun through the 

cylindrical column of  light linking the solar sphere to the eye sphere, 

observing the tripartite composition pupil-iris-eyeball (central axis), 

noting the radial structure of  the iris (top left), and the structure of  

veins supplying the iris (bottom left), with a concentric radial aspect. 

The bottom right shows the morphogenesis of  the eyeball, and a 

section of  a crystalline.

The ear, a spiral organ, is rendered through auricles on the sides of  the 

central triangle, while the right image analyzes the helical anatomy of  

the cochlea, the inner ear bones and a section of  the cochlea.
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Planşă de tip sincretic ce surprinde universalitatea principiului sferă - 

spirală răsfrânt la nivelul artefactului uman. 

Se analizează capitelul ordinului ionic în mai multe ipostaze, reliefându-

se torsada bilaterală a celor două volute, corelate cu ornamentele 

de tip acant ca termeni levo şi dextrogiri, alături de alte elemente 

ornamentale cu simetrie bilaterală precum scoica. 

Pe de altă parte sunt ilustrate alăturat diagrame morfologice prin care 

este urmărit traseul etapizat al deformării unui cilindru şi care produce 

un vortex toroidal (dreapta jos).  

A syncretic drawing that captures the universality of  the spiral-sphere 

principle reflected in the human artifact.

It examines the ionic column head in several instances, projecting the 

bilateral torsade of  the two volutes, correlated with acanthus type 

ornaments as levo- and dextrorotatory terms, with other ornaments 

with a bilateral symmetry, such as the shell.

On the other hand, morphological diagrams are illustrated on the side, 

which follow the stages of   deformation of  a cylinder, which produces 

a toroidal vortex (bottom right).

86



Gabriel Kelemen

146



Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex  / The Universality of  the Vortex-Sphere Archetype

147

Planşă de sinteză ce ilustrează relaţia tripartită a biosferei, undelor 

staţionare şi artefactului uman, unde urmărim paralelismul dintre 

undele staţionare, vortexurile apărute în natură şi simbolul geometriei 

crucii. 

În partea centrală avem o cupă în interiorul căreia oscilează o undă 

staţionară cu simetrie de ordinul 4, ilustrată în partea de jos. Sunt 

redaţi termenii cu simetrie de ordinul 4, realizaţi prin creşteri de sfere, 

relaţia ciclică dintre cruce şi pătrat (dreapta jos), secţiune prin bobul de 

grâu şi prin cel de strugure.

A synthesis drawing illustrating the tripartite relationship between the 

biosphere, the stationary waves and the human artifact, where we 

follow the parallelism between standing waves, vortexes which occur 

in nature and the geometry of  the cross symbol.

The middle displays a cup inside which oscillates a standing wave with 

a symmetry of  the 4th degree, as illustrated at the bottom. 4th degree 

symmetric terms are rendered, made by growths of  spheres, the 

cyclical relationship between the cross and the square (bottom right), 

a section of  a grain and grape.
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Planşă ce reia problema analizei tripartite, restrângând observaţia la 

unda staţionară de tip cruciform formată într-un vas hemisferic (cupă), 

redată şi în partea de jos a imaginii. 

În stânga şi dreapta sunt doi ciorchini de struguri, deasupra vasului, 

două spice de grâu dispuse unghiular, iar în partea superioară - inima.

În dreapta cupei avem etapele dezvoltării embriologice a cordului cât şi 

secţiune prin el, observându-se vortexurile valvelor cardiace, în stânga 

cupei fiind ilustrate secţiuni prin bobul de strugure şi prin grăunţa de 

grâu, observându-se de asemenea vortexurile.

Analogia cupă-cord-undă staţionară fiindastfel sugerată.

A drawing which resumes the problem of  the tripartite analysis, 

restricting the observation to the cross-shaped stationary wave 

formed in a hemispherical bowl (cup), also shown in the bottom of  

the image.

The left and right shows two bunches of  grapes over the bowl, two 

wheatears arranged at an angle, and the heart at the top.

To the right of  the cup, we see the embryological stages of  heart 

development, and a section through it, observing the vortexes of  the 

heart valves, the left of  the cup showing sections of  a grape and grain 

of  wheat, also noting the vortexes.

Thus, the analogy between cup-heart-standing wave is suggested.
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Planşă ce analizează algoritmii naturali, surprinzând cele 3 ipostaze 

ciclice notate A, B şi C. 

În registrul superior (A), desfăşurat pe orizontală, este înfăţişată 

unda sinusoidală notată prin calote albe şi roşii, alternante. În imagine 

tridimensională este redată prin săgeţi roşii şi negre ideea de ciclu 

oscilant de ordinul 2, similară undelor electromagnetice sau undelor 

acustice.

În banda centrală (B) sunt ilustrate diagramele de transformare de 

ordin 3, redate în cazul undei staţionare pentagonale. Se observă 

pentagonul convex (1 - violet), pentagonul stelat (2 - roşu) şi 

pentagonul radial (3 - verde), totodată fiind redată diagrama ciclică 

(dreapta).

Banda C ilustrează sub forma unei serii periodice de ordinul 5 ritmul 

dezvoltării de la sămânţă la plantă, mugur, floare şi fruct, ajungând din 

nou la sămânţă, ilustrând astfel ciclul biologic al plantei, patronat pe de 

o parte de vibraţie pe de alta de algoritmii codului genetic, fiind redată 

şi diagrama ciclică alături de cea liniară.

Planşă ce redă de la simplu la complex analogiile dintre undele 

electromagnetice, undele staţionare şi ciclurile biologice. 

A drawing analyzing natural algorithms, capturing the 3 cyclic stances 

marked A, B and C. The top (A), horizontally, there is a sinusoidal 

wave denoted by red and white alternating domes. The three-

dimensional image shows in red and black arrows the idea of  an 

oscillating cycle of  the 2nd degree, similar to electromagnetic waves or 

acoustic waves.

The centre (B) shows transformation diagrams of  the 3rd degree, 

shown in the case of  a pentagonal stationary wave. Observe the 

convex pentagon (1 – purple), the star-shaped pentagon (2 – red) and 

the radial pentagon (3 – green), and also the cyclical diagram (right).

C shows as a 5th degree periodic series the rhythm of  development 

from seed to plant, bud, flower and fruit, and back to seed, thus 

illustrating the life cycle of  the plant, governed on the one hand by 

vibration, and on the other by the genetic code algorithms, showing 

the cyclic diagram with the linear one.

A drawing that renders from simple to complex the analogies between 

electromagnetic waves, stationary waves and biological cycles.
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Planşă de sinteză ce ilustrează legătura dintre metamorfozele undei 

staţionare de tip toroidal cât şi legătura cu anumite formaţiuni 

biologice.

În banda superioară de la stânga la dreapta, notate A, B, C şi D, 

sunt redate ipostazele pornind de la termenul 0 (lichidul imobil, fără 

vibraţie). Parcurgând  ipostazele A, B, C şi D, intensitatea creşte, la 

aceeaşi frecvenţă, observând în cazurile A, B, C similitudinile cu diferite 

structuri biologice (ochi, ciupercă, meduză, cupă florală). 

A synthesis drawing illustrating the connection between the 

metamorphoses of  toroidal stationary waves and the connection with 

certain biological formations.

The upper string, from left to right, labeled A, B, C and D, shows the 

stances from the term 0 (immobile fluid, without vibration). Going 

through A, B, C and D, the intensity increases at the same frequency, 

observing for A, B, and C the similarity with various biological 

structures (eye, mushroom, jellyfish, floral cup).
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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 stabileşte punţi de legătură unificatoare 

ce echivalează legile armoniei muzicale cu geometria poliedrală a 

polimorfismului simetriilor cristaline. Morfologiile materiei nevii, aflate 

sub auspiciile  autoorganizării, ale entropiei, par a avea corespondenţe 

nebănuite cu morfologiile simetriilor lumii vii, radiolari, corola florilor, 

dar diferă profund prin faptul că sunt generate de codul genetic.

The metamorphoses of  liquid matter, drained by vibrant energy, 

reveals under the form of  dynamic patterns, symmetries generated 

by overlapping anti-nodes and nodes of  stationary waves periodically 

stabilized in the fluid mass. Thus, at the confluence of  sound-bowl-

liquid interactions we have as resultant the visualized sound. The 

stationary wave dynamics occurring in wave pulses of  circular liquid 

surfaces establishes bridges that unify laws of  musical harmony 

with polyhedral geometry of  crystalline symmetry polymorphism. 

Morphologies of  nonliving matter, under the auspices of  self-

organization, of  entropy, seem to have unsuspected relations with 

symmetries morphologies of  living world, radiolars, flowers corolla, 

but differ widely because they are generated by the genetic code.
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