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För 2020 gäller
Medlemsavgift: 325:-/år
(efter 1 juli, 180:-)
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 425:-/år

Naturens Gyllene Snitt / Fibonacciserien
Anita Wingefors
Talserien är 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Tredje siffran är summan av de två föregående. Kvoten mellan två på
varandra följande tal är 0,618, omvänt 1,618, kvadraten 2,618. Mycket speciella siffror.
Denna naturens matematikserie kopplad till våra
chakra påminner om en hittills tragiskt förbisedd
universell lag mellan människa och kosmos. Lagar
för naturens uppbyggnad, då de verkar innefatta
såväl människa samt jordytan med levande förlopp,
solsystemet, samt vad det tycks även galaxen och
hela vägen ut. Började uppfatta fenomenet för snart
tjugofem år sedan, att Fryksdalens kyrkor låg på rak
linje ner till Taberg. När sedan Glomma-Glavsfjordens linje gjorde samma, samt att siffersymboliken
verkade kopplad till tid, 24, så satte systemnissen i
mig fart. Så småningom uppvisande det som kallas
en cirkelkvadratur över Värmland och att siffrorna
var besläktade ända ner till Cheopspyramiden.

Det var ungefär där jag kom i kontakt med Maestro
Groths uppgifter om koppling till ljus, ljud,
mjältchakra och gyllene snitt. Talande om ett universellt medvetande arbetande genom människan, som
kanske t o m bygger oss. Naturen fanns före pyramiderna och trots urgammal insikt som skriker emot
oss så har vi sorglöst glassat vidare på ytan.
Ger här bara en summarisk sifferpresentation då
bilderna talar för sig självt:
Huvudserie är 144, 233 och 377, det sista innefattande alla fysikaliska storheterna ovan. Släktskapen
mellan olika frekvenshållare, t ex att halva sifferavståndet bara betyder en lägre oktav av ljud, alstrar än större ödmjukhet för storheten bakom.
Åtminstone hos mig.
Groth framför att 144 verkar återfinnas i harmoniska sammanhang. Det är 12 gånger sig
självt och på tolfte plats i gyllene snittserien,
samt första jämna kvadraten inom fjorton siffrors tallängd. Detta tal återkommer hela tiden
i kartfiguren, t o m att avståndet från Cheops
upp till det värmländska kvadraturkorset i
Gräsmark är exakt 12,0 gånger diametern (293
km) och 354 mil, dvs siffrorna i Pythagoras
sats, vilket är gyllene snittets talföljd 3- 5- 8
med fyran i lägre oktav!
Exaktheten härstammar antagligen från att klotet är omskrivet det tänkta Gaia, vad jag hört
som en isokaeder, att det alltså lär finnas minst
nitton centra till som Cheops men att jordytans
utseende med åtkomligt land så här långt upp
längs isranden gav oss detta synbara resultat.
Att visa på planeten som ett hologram skapat
av intelligens.

Helig geometri även i naturen under oss.
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