„Нема ни једне области математике ма како била ___________, која се кад тад не покаже применљивом на
појаве реалног света“ Николај Иванович Лобачевски (1792-1856).
Математика је наука која је од свих наука имала највећи утицај не само на развитак техничког и
економског напретка него и целокупног културног напретка чевечанства. Овај њен огроман утицај
нарочито се осећа данас, у доба електронских машина, роботике, мобилне телефоније и информатике.
Она представља основу не само науке и технике него и многих других наука.
Математика се користи у индустрији за планираље и израчунаваље цена; у статистици - за ствараље
графикона и разних прорачунавања; у економици -за утрвђивање економских односа, и тако даље. Нагли
развитак технике неминовно захтева уздизање општег нивоа математичког знања .
Међутим, готово исти такав утицај имале су и друге науке на развитак математике. Проблеми који су се
представљали пред остале науке, а које оне нису могле да реше, давале су се великим делом математици
да их она реши својим апаратом. Баш тај вечити круг од теорије ка пракси, и обрнуто, допринео је
целокупном напредку човечанства. Задатак математике је да нас научи правилном мишљењу и
анализирању; да нас научи прецизном, јасном и сажетом начину размишљања, да нам развије пажњу и
моћ стицања истрајности и корисних навика за срећен и самосталан рад; да нам развије љубав за
инжењериниг Сунца као звезде коју је са доказом теореме о флуксу Сунца као звезде, започео славни
немачки краљ свих математичара Карл Фридрих Гаус - као што се види, задаци математике су огромни, и
да би се они могли савладати, мора се уложити доста труда .
Аутор : Ненад Ђукић
Када би се у УСА појавио амерички математичар са теоријом у којој тврди да је живот немогуће за сва
времена прекинути исто као што је неправилна функција немогуће учинити правилном прошао би исто
као што је просао 20 бивши председник Џејмс А. Гарфилд коме су американци прекинули живот само
зато што је са својим конгресним сто посто математичким инте___ доказао да Питагорину теорију за коју
данас зна сви седам милијарди људи људског рода. Џејмс А. Гарфилд био је Републиканске странке
председник УСА као члан прошао би као Сократ кога су _________ као што је познато отровали, прошао
би као Исус Христос којег је поштује ___________.
Као што је познато разумео и математичари су узели за задатак рачумнарске операције и на крају ни то
им не би било довољно па би га као што су Питагору заједно са својом чувеном Питагорином школом
запалили. И најзад прошао би исто као што је и прошао амерички дечак од 14 година Јозеф Смит који је
прича какоје кроз сноп светлостивидео да су га посетили чика Бог и његов Исус Христи са њим
разговарали. Тог дечека су пре 200 година американци прво затворили а после неописивих мучења из
затвора изнели његово беживотно тело.
Никад у историји ниједан председник није у госте позвао математичара. Једини председник у историји
људског рода који је угостио једног математичара и чак му поклонио лап топ је наш изузетно цењени А.
Вучић који је 2018 год. у свом кабинету угостио најстаријег Српског математичара Стојана Раденковића.
Школски систем људског рода није заснован на филозофији античког филозофа Питагоре који је тврдио
да је све број и од Сократа који је тврдио да се универзум заснива на аритметрији и на светлости Исуса
Христа који је по Јовану у Новом завету који је рекао да је он светлост овог света и ко њега следи неће
живети у тами него ће имати сопствену светлост и да је универзум музички оркестар чији је диригент
централна звезда и сличне њој је Сунце са математички интелегентним језгром који решава проблем
__________ мајке као резултат математички интелигентног функционисања свих звезда Универзума. Тај
исти број о којем пише Сократ и Питагора је од кључних у колевци Индијског народа.
Муслимани на челу персијским математичарем Ал Харезмијем по којем је Алгебра и математика добили
назив су вековима трговали са Индијцима и преко Европе су математички описменили цео људски род.
Покрет математичара Сунца Србије поставља без обзира да ли ће му гласичи указати поверење или не
математички интелигентно ће решавати проблеме правног уређења државе Србије који ће се заснивати на
Југословенској кодификацији римског права из VI века.
Византијски цар Јустинијан је у VI веку тадашњим римским правницима дао задатак да ______ сва права
решења који су урадили римски правни мислиоци током хиљаду годишњег постојања.
СА СТРАНЕ?

Када су тадашњи римски правници завршили са кодификацијом тј. сређивањем хиљаду годишњих
правних решења њихових колега резултат је био ауторство Математичког права што значи да држава чији
јеправни систем заснован на Математичком праву. Становници у таквој држави живе поштено, никога не
вређају и не присвајају туђе.
С обзиром да је академик Перовић у Београду регистровао удружење правника познато под именом
Копаоничка школа природног права и с обзиром да је господин Перовић био члан Руске Академије наука.
Покрет ће такође математички интелигентни решавати проблеме да се у згради Руске Академије наука
региструје међународна правна институција која би се звала Математичко Уједињење нација и која би
радила на решавању проблема.
Па се у државама које буду чланице Математика је научни правни систем заснива на Математичком праву
Једна иста држава може да буде чланица и Математичке УН са седиштем у Москви и не мат УН са
седиштем у Њујорку.
Образовање администрације запослених у згради Математичке УН би било бинарно тј. имали би
завршене математичке и правне факултете у својим државама и имао би знање дипломирани математички
правник не би био принуђен да за решавање математичких правних проблема ангажује вештака већ би он
имао математичко образовање да може лично да уради правно вештачење.
Следећи проблем који ћемо математички интелигентно решити је значење економије Србије на
математичком новцу.
Аутор математичког новца је шкотски економиста Адам Смит кји је Богатство народа у којој је _________
да се богатство народа заснива на злату и ____________, међутим пошто је доста путовао једном
приликом је посетио француске економисте који су му рекли да се богатство народа заснива на
математичком новцу тј. новцу који се добија од продаје пољопривредних производа. Французи су тај
новац назвали математичким јер је тај непривредни исто као што је непревридност једна од основних
појмова у математици што значи да се продаја пољопривредних производа врши непрекидно следећих 5
милијарди година тј. док Сунце сија јер су пољопривредни производи сто посто производи Сунца као
звезде.
Такође после Адама Смита о математичком новцу је писао и Британски економиста Дејвид Рикардо који
је по националности био Јеврејин и који је осим економије студирао и математику.
Дејвид Рикардо је математички написао анализу једног примера како се у џепу сабира математички
новац.
Написао је: Британски математичар који је познат у целом свету ГРАД ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ И
ПОРТУГАЛИЈЕ који је такође целом свету позната по производњи доброг вина.
Урадио је математичку анализу у којој је израчунао да када се плате трошкови радне снаге, када се такође
плате сви трошкови транспорта резултат је дао и текстовима у Манчестеру и произвођачи вина у
Португалији имају пуне џепове математичког новца.
Такође је вредно споменути да је о математичкој економији која се заснива на математичком новцу писао
и универзитетски професор математике на Кембриџу Алфорд Маршал и Виљем Пети и чак читав списак
аутора математичке економије који сам навео у књизи коју сам написао под насловом Вечна наука.
И на крају математичка _______________проблем био изградња образовног система који би се засновао
на знању за изградњу индустрије Сунца тј. Математичке индустрије .
Аутор математичке индустрије је један од највећих атематичара свих времена који је кодао по земљи
којег су математичари прогласили за свог краља је немачки математичар Карл Фридрих Гаус који је
се изучава на свим електротехничким факултетима наше планете земље.
Та Гаусова теорема гласи: Укупан флукс електричног поља у вакуму кроз ма коју површину која
обухвата изворну количину електрицитета једнака је производу 4П и те количине електрицитета
која се добија опште познато из стопроцентно математички интригинално следећих пет милијарди
година од Сунца као звезде.

СА СТРАНЕ?
Изградњом математичке индустрије се решава такође проблем математичког новца, јер је испорука
електричне и топлотне енергије Сунца земљи непрекидна следећих пет милијарди година, када би дошло
до прекида од Сунца испоруке светлости само осам минута и 20 секунди жива температура на земљи би
се спустила на чак -273оC што значи ништа живо не би било живо. Управо зато што је испорука светлости
планети Земљи од стране Сунца непрекидна следећих пет милијарди година то је та енергија која доноси
светлост земљи зове математичком енергијом а нова која се добија њеном продајом као и у
пољопривреди зове се математички новац.
Образовни систем заснован на решавању проблема изградње математичке индустрије јесте на почетку
математичког решавања проблема конструкције математичког пријемника тј. пријемника који би у
једнакости испоруке непрекидни пријем непрекидне испоруке јер је опште познато да садашњи
пријемници и примају сунчеву светлост 24 часа већ само око максимум 15 часова дневно у средњем
периоду.
Образовни систем би се заснивао на почеткешавања проблем знања из свих математичких области
неопходних за конструкцију математичког пријемника. Када би се мој ____________ математику или
групу матзематичара решила проблем код математичког пријрмника онда би тај исти математичар или
група математичара заједно са инжењерима решавали проблем инжењерске конструкције тј. изградње
математичке фабрике у којој би се производио математички пријемник који би се звао софтицирани
(непрекидни) пријемник светлости Сунца као звезде.
У образовном систему Србије би се решавао још сложенији проблем знања а то је знање изградње
математичке фабрике у којој би се производила математичка вода тј. вода за пиће и математичка течност
тј. лековита течност која би била математички софтицирана да када се унесе у организам софтер ту
течност упућује ка оболелом органу и та течност изврши стопроцентну реконструкцију тј. стопроцентно
оздрављење оболелог органа. Без икаквих оштећења осталих органа у организму.
Покрет математичар Сунца Србије ће да у свом програму поставља математички интелигентне проблеме
на почетак.
Образовни систем решава проблеме знања математичке економије
1. засноване на математичком новцу
2. засноване на математици - математичке фабрике
3. засноване на математичко право
4. знање решавање проблема математичког стопроцентног проучавања, математичке интелигенције
језгра,Сунца као звезде
5. Изградња 10 најпознатијих породилишта на свету, на територији Аутономне покрајне Србије познате
под именом КиМ
6. Закупити од Грка острво Самос на 100 година и обновити Питаторејску школу где је спаљенљена у
којој ће математичари без обзира на узраст математички интелигентно доказати да је живот номогуће
променити исто као што је немогуће математичких непрекидног немогуће укинути природу!

