Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

CZY TEGO POSZUKAJA WTAJEMNICZENI?
15/04/2010 16:11 by Andrzej Struski

CZY TEGO POSZUKAJÂ¡ WTAJEMNICZENI?
CzÃªÂ¶Ã¦ I
Spirala Â¿ycia. Â ZÂ³ota proporcja i efekt zwoju ewolucji. Spirala biegnÂ±ca po przestrzeniach sferycznych, na sferze
kulistej uzyskuje styk z jej powierzchniÂ± na 14 stopniach dÂ³ugoÂ¶ci.
StaÂ³a struktura geometryczna wszelkich form materii staÂ³ej, zabezpiecza w sposÃ³b trwaÂ³y juÂ¿ wyewoluowanÂ±
postaÃ¦. Czy to bÃªdzie pierwiastek, czy forma bardziej zÂ³oÂ¿ona, jeÂ¿eli wystÃªpuje w postaci materii staÂ³ej, jest
swego rodzaju zapisem efektu dziaÂ³ania procesu ewolucji materii. SkaÂ³a jest â€žmatkÂ± brzemiennÂ±â€•, ktÃ³ra
zachowuje formÃª geometrycznÂ± materii, by potem wespÃ³Â³ z wodÂ± jako glina przekazaÃ¦ tÃª formÃª biologii w jej
procesie ewolucji.
Skalne formy krystaliczne w Â¶rodowisku wodnym, pod postaciÂ± drobin mineralnych (biblijny proch), bÃªdÂ±
przyczynÂ± reakcji tego Â¶rodowiska na Â¶wiatÂ³o i dÂ¼wiÃªk. Z przechwytywanych drobin materii, sfer
dÂ¼wiÃªkowych i fotonÃ³w Â¶wiatÂ³a, bÃªdÂ± powstawaÂ³y kolejne zbiory, ktÃ³re w przyszÂ³ych reakcjach, wzajemnie
korelujÂ±c utworzÂ± formy Â¿ycia biologicznego.
Krystaliczna forma materii a w szczegÃ³lnoÂ¶ci, jej odmiana regularna (Â¶wiÃªta geometria) na bazie swojej formy i
wzajemnych proporcji, umoÂ¿liwia powstawanie przestrzeni sferycznych. Te formy kuliste sfer, ktÃ³re odnoszÂ± siÃª
bezpoÂ¶rednio do zÂ³otej proporcji, przekazujÂ± informacje dotyczÂ±ce jej proporcji w Â¶wiat ruchu i Â¿ycia biologii. W
powstajÂ±cej materii biologicznej, poÂ¶rÃ³d wszystkich wirujÂ±cych objawÃ³w Â¿ycia, te wiry, ktÃ³re wynikajÂ± ze
zÂ³otej proporcji, sÂ± czynnikiem odwzorowujÂ±cym potrzeby twÃ³rcÃ³w wszechÂ¶wiata.
Wiry istniejÂ±ce, jako efekt oddziaÂ³ywania sfer i spiral, wystÃªpujÂ± na kaÂ¿dym poziomie materii oÂ¿ywionej. Stan
wzajemnej rÃ³wnowagi pomiÃªdzy wirami, pozwala na zachowanie stanu rozwoju, natomiast dysproporcja, przyczynia
siÃª do zmian istniejÂ±cej postaci.
Spirala Â¿ycia. Konfiguracja spiral, jest efektem wpÂ³ywu kilku czynnikÃ³w wystÃªpujÂ±cych w Â¶rodowisku ewolucji
wszechÂ¶wiata. Zaliczam do nich; dynamikÃª ruchu spirali, (przyczyny najbardziej istotnej), formy geometryczne materii
staÂ³ej (nieoÂ¿ywionej) w przestrzeni przebiegu spirali i wpÂ³ywu pola magnetycznego na jej przebieg.
Spirala, ktÃ³rÂ± przedstawiam posiada konfiguracjÃª optymalnÂ± z punktu widzenia potrzeb budowniczych
wszechÂ¶wiata. Takie stwierdzenie jest poparte dwoma istotnymi aspektami.
Pierwszy aspekt, to formy geometryczne, ktÃ³re pozwalajÂ± wytrasowaÃ¦ spiralÃª Â¿ycia. Tu bazÂ± jest kwadrat i
ewolucja jego ksztaÂ³tu wedÂ³ug zasad zÂ³otej proporcji. Kolejna formÂ± geometrycznÂ± sÂ± okrÃªgi, ktÃ³rych
Â¶rednica jest wynikiem ewolucji kwadratu. Spirala biegnie po obwodzie okrÃªgÃ³w, stykajÂ±c siÃª z kaÂ¿dym
kolejnym na dÂ³ugoÂ¶ci 14 stopni jego okrÃªgu.
Drugi aspekt odnajdujemy w rysunku finalnym, ktÃ³ry przedstawia grafikÃª do zÂ³udzenia przypominajÂ±cÂ± wyglÂ±d
rozÂ³oÂ¿enia ziaren w sÂ³oneczniku. Tylko wÂ³aÂ¶ciwa forma spirali taki obraz moÂ¿e wyeksponowaÃ¦.
PrzedstawiÃª teraz kolejne etapy powstawania grafiki, ktÃ³ra w efekcie ukaÂ¿e nam spiralÃª Â¿ycia zgodnego z
potrzebÂ± twÃ³rcÃ³w.
Â Â
Rys. 1 OgÃ³lny widok ewoluujÂ±cych kwadratÃ³w i powstajÂ±cych na ich bazie okrÃªgÃ³w. W naturalnych warunkach,
tam gdzie powstajÂ± spirale w miejscu okrÃªgÃ³w wystÃªpujÂ± wirujÂ±ce sfery. SÂ± one nasycone drobinami materii,
tworzÂ±c coÂ¶ w rodzaju â€žcienkiego balonikaâ€• wokÃ³Â³ swej krystalicznej bazy.

Rys. 2 Na tym rysunku doskonale moÂ¿na zaobserwowaÃ¦ jak duÂ¿a jest ekspansja w przestrzeni, kaÂ¿dej kolejnej
sfery.
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Rys. 3 Tu z kolei moÂ¿na zobaczyÃ¦ z jakiego miejsca i w jaki sposÃ³b rozpoczyna bieg spirala Â¿ycia.

Rys. 4 Lustrzane odbicie jednego segmentu spirali. Ten rysunek ukazuje, pustÂ± przestrzeÃ± w miejscu, gdzie zgodnie
z zasadÂ± istniejÂ± mniejsze segmenty spirali.

Rys. 5 Lustrzane odbicie w rzucie pÂ³askim zbioru spiralnego, czyli biegu spirali.

Rys. 6 Wizerunek sÂ³onecznika. Taki efekt powstaÂ³, po obrÃ³ceniu spirali w obwodzie okrÃªgu. Spirala jest powielona
72 razy, co daje kolejne przesuniÃªcie o piÃªÃ¦ stopni. ZwÃ³j spiralny, widoczny w rodzaju spiralnego tunelu. Czy tak
moÂ¿e wyglÂ±daÃ¦ zwÃ³j spiralny Czarnej Dziury?
Â© Â Andrzej Struski de Merowing.
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