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Nieuw cijfersysteem 

αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω 

αεικνοπστυω 

0 = ο (o) ο 

1 = ω (w) ω 

2 = α (a) α 

3 = τ (t) τ 

4 = ι (i) ι 

5 = π (p) π 

6 = ε (e) ε 

7 = υ (u) υ 

8 = κ (k) κ 

9 = σ (s) σ 

10 = ν (v) ν    ctrl-alt-10 

=  χ (x) ↣ heeft als resultaat 

=   ↔ is gelijkwaardig aan  crtl-alt-[ 

≠   ↮ is niet gelijkwaardig aan  crtl-alt -] 

+ = φ (f) ⊰    ctrl-alt-p 

-  = ψ (y) ⊱    ctrl-alt-- 

X = ζ (g) ⋴    ctrl-alt-x  

: = ξ (z ) ⋼    ctrl-alt-; 

Macht   ↗    ctrl-alt-m  

Wortel   ↙    ctrl-alt-w  

---------------------------------------------------------- 
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1+2=3  {ω}[⊰:ω ,ω] ↣ {ω,ω,ω} 

123=111+11+1 ωατ↔ωωω[⊰:ωω[⊰:ω]] 

 

{1}=1e verzameling 

{2}=2e verzameling 

Operatie op 6: in 3 gelijke delen verdelen. 

6/3=2   1,1,1,1,1,1/1,1,1=2,2,2  

{ω,ω,ω,ω,ω,ω}[⋼:ω,ω,ω]↣ {α,α,α}  {ε}[⋼:τ]↣{α} 

Operatie op 6: in 3 ongelijke delen verdelen in de verhouding 3:2:1 

6/3,2,1=3,2,1    1,1,1,1,1,1 / 3,2,1 = 3,2,1 

{ω,ω,ω,ω,ω,ω}[⋼:τ,α,ω]↣ {τ,α,α}  {ε}[⋼:τ,α,ω]↣ {τ,α,α} 

Operatie op 12: in twee delen in de verhouding 4/2 

12[/4,2] = [8,4]    12[/2,1] = [8,4]   ωα[⋼:ι,α]↣[κ,ι]   ωα[⋼:α,ω]↣[κ,ι] 

Operatie op x: in y gelijke delen verdelen. 

F(x)=x[/ay..yy |ay=..=yy]=[z1,.., z3 | z1=..=z]  F(x)=x[/y]=z 

F(x) ↣ x⋼[yω, yα, yτ | yω↣yα↣yτ] ↣[zω, zα, zτ] 
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Cambria Math ⊷⊸⊹⊶⊷ 

[20-07-2013] 
Het Ention als abstracte entiteit 
 
Er is een mentale entiteit dat vluchtig is; dat alleen existeert op het moment dat je het vormt en er 
iets mee doet; daarna verdwijnt het weer. 
 
Deze mentale entiteit noemen we ‘Ention’ en is niets anders dan een configuratie van bepaalde 
neuronen die tijdelijk met elkaar in actie zijn (zoals in een elektrisch circuit). Op een dag kunnen 
ontelbaar veel keer (miljard keer bijvoorbeeld) een Ention worden aangemaakt die dan na gebruik 
weer verdwijnt. Een Ention is een Ention. In de tijd gezien is elk Ention identiek aan de vorige Ention. 
Een Ention is niet tijdloos, maar heeft een variabele duur. 
 
Het mentale bestaat uit twee processoren en een geheugen. In een beeld: 
Input (wereld)  Processor1  Geheugen  Processor2  Output (wereld). 
 
Een Ention is niet de enige mentale entiteit in Processor1.  
Processor1 bewerkt het geheugen en plaatst het Ention, dat op een later tijdstip wordt ingelezen 
door Processor2 t.b.v. redeneringen, communicatie en gedrag. 
 
Processor1 maakt in het geheugen een code die naar het Ention zelf verwijst. Deze afbeelding 
noemen we het Eikon. Het Eikon is tijdloos (althans het kan net zo lang duren als iemand leeft).  
Wat hebben we tot nu toe? 
Een Processor (met name Processor1) die een Ention ontwikkelt en deze in het geheugen aanbrengt ( 
graveert). 
 
Processor1 kan bij het aanbrengen van een afbeelding van een Ention in het geheugen een operatie 
toepassen op één van de aanwezige Eikons met de nieuwe (laatste) Eikon. Een bekende operatie is 
het verbinden van een bestaande Eikon met de nieuwe Eikon. In een beeld: ο-ο. 
 
[21-072013] 
Processor1 kan niet alleen een Eikon in het geheugen aanbrengen maar, zoals gezegd, ook een 
verbinding tussen Eikons maken. Ook kan Processor1 een Eikon aanbrengen zonder een verbinding 
aan te brengen zodat bijvoorbeeld de volgende constellatie in het geheugen kan zijn gegrift:  
ο-ο ο ο-ο-ο-ο ο-ο. 
 
Processor2 leest het geheugen af en kan de patronen vereenvoudigen. Zo wordt het zojuist 
genoemde voorbeeld “ο-ο ο ο-ο-ο-ο ο-ο” omgezet in: ”α ω ι α”. 
 
 
 
 
 


