
   Gyllene snitt och Cirkelns Kvadratur över Värmland och ner till Cheopspyramiden. Hur, 
var, varför?   
En fortsättning på faktahäftet från 2012-2013 
Anita Wingefors 12.4.2014

 Vi behöver tre jordklot för att tillfredsställa alla enligt dagens idéom. Ty ett kvantfysikaliskt tänk 
säger att vi alla konstant tillhör samma gudomliga urcell, kvantflöde, och då också oavsett 
födelseplats är och vet oss vara lika dyrbara pusselbitar i eonernas medvetandeutveckling. IT- 
teknologin garanterar detta. Den globala samhällsekvationen går bara inte ihop såvida väst inte 
omprövar sin starkt överhettade materialistiska identitet och anpassar sig. Energiprincipen lär oss 
att energi kan omvandlas, dock alltid med kvalitetsförluster. Vi sägs ligga typ tjugo nollor efter 
naturen, hundra miljarders miljarder! Så oavsett om vi tycker oss producera och belönar oss för 
detta, det är ju västvärldens bärande samhällsidé, så är det ur naturens synpunkt sett rena 
förlustverksamheten. När så resterande merpart av jordens befolkning ska frälsas på samma  
villkor så återstår bara kollaps. Smärtgränsen är för länge sedan nådd. Säkert kommer vi att i 
framtiden ha fashionliknande energisystem, men först måste vi ju lära oss att hantera vardagliga 
livsfrågor av den mest basala valör! Mannan lär inte falla till innan. Allt är liv, även planeten, och 
dess utveckling iakttas förvisso av medvetanden av högre valör än vår. Mycket vore vunnet om vi 
kunde se jorden som ett växthus för människosjälar, samt att livet som sådant är dynamiskt, 
konstant strävande framåt. Men perspektiv kan tillfälligtvis vara bristvara!

En akut lösning kan ligga i att ledande västkultur, särskilt folkvalda, lät sig upplysas
av sin naturvetenskaps nu starkt humanistiskt talande resultat, kombinerat med att vi med nya 
ögon förmådde tagga ner och ta hjälp av den andligt-psykologiska insikt som finns att tillgå i för 
oss främst kristendomen. Båda systemen finns ju redan etablerade, det är helhetsbilden som 
fattats. Om också förstärkt med en rad konstnärliga egenterapier så kan receptet bli en hit!
Ett genuint intresse för bildning, inklusive människans möjligheter, är verkligen en övermogen 
västkulturs nästa steg om vi vill vara kvar. Snarare än idiotiskt slaveri under köpenskap och 
kortsiktig behovstillfredsställelse. - Fler måste få plats! Livet måste få handla om mer än revir!

Varför finns den kosmiskt-andliga symbolen över just Värmland? Ja, kanske för att det just här är 
maximalt gynnsamma villkor för chakrasystemen att jobba, människans som del av klotets. Men 
säkert finns symbolen också på andra ställen. Chakra tycks enligt Arne Groth, matematiknestorn i 
sammanhanget, vara ett med ljus- och ljudfrekvenser som med jordens geometriska villkor 
förbundet överföringssystem för kosmisk energi ner till materien. Som sagt, egentligen redan här i 
ett enda odelat nu och vara. Vi ska bara vakna upp i tillräcklig omfattning för att avstyra hotande 
katastrof, tycks det. 

Iallafall så återkommer pyramidens mångtusenåriga sifferkombinationer på kartan över mitt 
landskap, och med en geografisk och geometrisk stringens till synes långt över mänsklig 
förmåga. Allt startade med upptäckten av tjugo till sextio mil långa och på kartan raka kyrklinjer 
som i sin tur bildade iögonfallande intressanta krysspunkter med sinsemellan samma 
sifferavstånd och tonfrekvenser som Cheopspyramidens. Med bara en till två procents 
felmarginal trots att det alltid finns ett visst fel inbyggt i kartbilden. Se mitt 2013 utkomna lilla häfte 
som tycks handla om påvisandet av naturens chakrasystem. Såg inte då att det är det upptäckten 
handlar om. Sannolikt utbrett över globen och oftast säkert mindre uttalat än här vid 60de 
breddgraden, men att!!

Det kanske är dags att sluta göra boskillnad mellan klotet, kroppen och knoppen! Fysiken säger 
att allt djupast sett ändå tycks vara ett och detsamma, blott i olika skepnad alltefter aktuell 
medvetandenivå. Och förståelsen för holografi som medvetandets kvantfysikaliska arbetsmetod i 



materien tycks passande nog vara på stark frammarsch. Det är också vad alla tiders intuitiva 
forskare och konstnärer demonstrerat.

Men vem annat än ett fullkomligt gudsmedvetande med makt att bakom tidens slöja forma 
landskapet, har kunnat skapa denna med pyramidsnittet identiska kartfigur över Västsverige! 
För tydlighets skull, landskapet kommer före pyramiden! Se också Lucy nedan.

377 är tredje Fibonaccital i serien och gyllene snittfigurens längdsdiagonaler i såväl europafigur 
som den skandinaviska, men också gessets tonfrekvens för desamma samt tids- och 
hastighetskvoten från Arne Groth ovan. Siffran tycks också gälla för Giza till Stonehenge i 
England, som till Galiciens nordvästhörn  ut mot Atlanten! Alla med vad jag förstår mycket gamla 
kulturrester, kanske från Atlantiskulturen.  So what om de redan visste mer än oss eller bara lät 
sig styras till att dokumentera en planetarisk kunskap för eftervärlden. I vilket fall sägande att 
medvetande ligger utanför tiden, att vi blott är medspelare i den store gudens dramaväv... Webb, 
tråd och strängteori, just en av mina uppvaknandevisioner från tidigt 80-tal!

377 mil verkar faktiskt också gälla för avståndet till Riftdalen i Afrika där Lucy hittades, vårt äldsta  
människoskelett, tre miljoner år! Samt tydligen också till Himalayakrysset där Jesus gång på gång 
manifesterade sig och undervisade en från USA under 1890-talet utskickad Spaldingexpedition, 
som letade lertavlor. Dock måste denna dokumentation ha tystats.  Förståelsen för sådant fanns 
knappast här i väst. Då. Men Jesus talade om holografi!
 
Varför dessa platser?  I Europa har en salt och varm Golfström säkert haft sin praktiska betydelse 
för dokumentationen. Men om landutbredning så tillåter lär det finnas ytterligare nitton 
isokaederkvaderater, förmodligen med 377-milsprisman. Klotet är dock mestadels hav.

De andra seriesiffrorna, 144 och 233:
144 är enda jämna kvaderaten inom fjorton siffrors tallängd i Fibonacciserien, Gyllene snittserien, 
naturens egen matematikserie. Tolv gånger tolv och på tolfte plats samt inblandat i 
hastighetskvoten ovan, liksom ofta i harmoniska sammanhang enligt Arne Groth. Det är också 
just här i serien som överensstämmelsen med talet Pi, klotet och cirkeln, är som störst enligt 
honom. 2 x144 kilometer är vår värmländska kvaderatsida, 293 exakt, vilken från 
cirkelkvadraturens centrum går precis 12 gånger ner till den större isokaederkvaderatens centrum 
i Giza. Cheopspyramiden är alltså någon form av matarcentral, eller åtminstone brasklapp för att 
vinna vår uppmärksamhet. 144 är också kartskalans avstånd för europafigurens alla sidor, med 
sin ton d som återkommer i vår tvärsdiagonal. 
Observera att talens storlek verkar sakna betydelse, om bara i samma figur! Här jämförs mm med 
meter och mil. 

Talet 233 är vad jag förstår knutet till Jorden själv och jordaxelns lutning, 23.5 grader. Också de 
för väder och klimat så viktiga vändkretsarna där lufthaven vänder ligger 23,5 grader från 
ekvatorn och är ungefär lika breda, 250 mil. Jordlutningen gör att vid vårt värmlandschakra kring 
60de breddgraden, jordskorpans tjocklek ner till det esoteriska och idealt klotrunda PsiGaia 
(Platon) just här är som tunnast. Minst felvisande men också känsligast. - Arne Groth menar att 
inkommande kosmiska energier, liksom Cheopspyramiden och klotets egna chakrasystem tycks 
ha bäring på detta inre psiklot.

Det var just upprepandet av talet 235, egentligen alltså 233, som väckte min nyfikenhet. 
Ytterkryssens avstånd till tredje punkten i Östra Ämtervik mellan Värmlands två stora 
kyrklinjesystem, Frykens och Glavsfjordens, är båda 235 kilometer. Det ena är Taberg, horsten 



nedanför Vätterns förkastningsspricka, vilket genom geografisk likhet något förklarar fryksdalens 
förvånansvärt betydelsefulla funktion. Nappade också på närheten till talet 24, jordens 
tidsindelning. (Hade än inte träffat på Arne Groths kompendium.) Avståndet på båda sidor det så 
uppkomna överkrysset, till Insjön respektive det hos samtliga fem undersökta kyrkkryss 
förekommande Varteig vid Glommas utlopp, var också 235 kilometer! Samma från Varteig till 
låglänta(!) Hov i Vadstenatrakten på nu framväxande gyllene snittfigurs längdsdiagonal. Men 
fjärde rombsidan mellan Insjön och Hov var alldeles för lång, långt utanför felmarginalen. Om, 
som jag såg det, en intelligens låg bakom dessa naturens siffror så borde de också vara 
kompletta, inte att en sida av fyra i en så fantastisk figur skulle falla ur! 

- Apropå det lite lustiga med mitt Östra Ämtervikengagemang, avgörande brytpunkt i denna 
upptäcktsprocess, så måste jag understryka att jag mången gång undrat över varför jag flyttade 
hit ut i isoleringen. Ensamstående, mitt i livet och med tre barn. Visserligen till en släktgård, men 
ändå!! Men utan en till smärta undertryckt forskarnatur parat med folks intresse för forntidskultur 
och leylinjer, speciellt en genom kyrkan, så hade jag nog inte kommit loss! .. Arne Groth bodde för 
övrigt också på en huvudlinje, värmlandsrombens tvärsdiagonal genom Ekshärad.

235 (233) är vår ut till Slevik korrigerade värmlandsrombs yttersidor, efter kanske tre-fyra-fem 
tusen års landhöjning av Varteig. Långt senare såg jag att kartskalans 236 (233) mm utgör 
förutsättning för ett kartskalans till synes förannonserande av tonen b, mellan kvaderaternas 
centralpunkter i Gräsmark respektive Giza. Alltså samma som för sidorna i norr. Men vad står 
kartskalans avstånd i 1:15 miljoner för som ger hyfsat harmonierande frekvenser, medan 
jordytans absolut icke gör det?? Längs ytan är det 354 mil, ett ganska exakt tempererat f, vilket 
tillsammans med sidornas a-ass och diagonalens gess låter fruktansvärt, absolut icke 
uppbyggligt! Och hur har läget varit i Europa under århundradena! Har här inte varit krig och 
övertramp, allt värre ju längre teknologin hunnit. Men det ena ger det andra, för det är också här 
som vi som först upp på sophögen kan och har störst anledning att se oss om.  Medan tid är.

Faktum är att jag personligen, inte som inre vision denna gång men väl som intuitivt fångade 
bilder, år 2000 ritade denna förmodade övergång från f till g!! G-klaven kom  redan 1998, på kurs. 
Så hur kommer  sig denna tidiga känslighet för systemförändring, om inte att återflytten till 
barndomens förmånligare chakramiljö knuffat igång mig. Iallafall lugnare än Göteborg. Var för 
femton år sedan klart mindre påverkad av kvanttänk än idag, och Arne Groths kunskaper var 
okända begrepp. Faktum är iallafall värt att beaktas.
Samt att alla tre naturserietalen, tre gånger om, knyter samman vår andliga cirkelkvadraturs 
centrum med det större i Giza. Bekräftande teorierna. 

Jordrotation och axellutning är ju krafter som åstadkommer spänning nog i kontinentalblocken för 
att gång efter annan tillsammans med polarisarna ha försett livet med nya villkor. Inget verkar  
tala för sådan dramatik just nu. Är det tänkt att människan ska växa till sig ytterligare några snäpp 
så måste hon ju också få möjlighet därtill! Men vi misshandlar vår moder å det grövsta, vårt livs 
förutsättning!!! Ett tröghetstrots det vore hög tid att överkomma. Bildmässigt skulle vi kunna se 
oss som jordklotets små antenner, underhållna av en faradaysliknande funktion. Om vi då 
punkterar detta elektriskt hela spänningssystem så att det tappar energi, förloras också 
livsförutsättningar på ytan. Rent vatten och luft är inga oändliga resurser. Sötvattenresursen är t 
ex bara tre procent av globens totala, vad jag minns inklusive polarisar och regn med dess 
betydelse för växt och föda.  Att vi i allt större omfattning hämtar upp tungmetaller och svavel så 
att den elektromotoriska kraften i jordskorpan försvagas, och vattnet försuras, hotar allt liv rent 
kemiskt! Den nyligen tillkomna elektromagnetiska strålningen från kommersialiserad 
nonsensteknologi lär på en än mer fundamental nivå snabbt rasera resten, åtminstone för andligt 
känsliga och därom kanske omedvetna, dvs främst barnen! Människokroppen är en avancerad 
men superkänslig elektromagnetisk konstruktion av elektromagnetiskt uppbyggda celler. Ljus, 
bärare av fotonen och dess massa byggande upp elektron och atom, är just en elektromagnetisk 



vågrörelse!! All miljöförstöring adderas och påverkar oss, särskilt den direkt interfererande.

Enligt utsago så lyser som tur är ”ljusets sanning (verklighetens) i mörkret och mörkret har icke 
makt därmed”! Här påtalade chakrasystem verkar ha med just transformering till och från jordisk 
materia att göra, bland annat kroppens möjligheter att underlätta för hjärnan att ta sina 
kvantfysikaliska steg framåt mot denna ljusets sanning. I stor skala som det tycks, över Europa!!! 
Systemet gäller förvisso för hela jorden, även om här är särskilt viktigt, här som bilden uppdagats.

Sanning??... Den högsta entiteten vi har i himlarna lät sig själv inkarneras för att med all 
önskvärd tydlighet demonstrera fundamentala fysikaliska livslagar. Därmed visande på för livet 
också avgörande behov, kärlekens. Så småningom väckande även vårt intellekts kunskap om 
enhetsmedvetandet, samt vår del av detta. Möjliggörande tulipanarosen! 

Västerlandets djupdykning i krasst materialistisk identitet har ingalunda varit obefogad. Tvärtom, 
för utan allt välstånd den skapat, och med det bildningsmöjligheter, så hade verktygen att förstå 
knappast funnits. Knappast heller det pådrivande moraliska oket från självberättigat utnyttjande 
och skövling av människor och natur. Materialism är inte hela sanningen, men vi tycks ha fastnat 
där trots bättre vetande. Nu stundar nya tider! Ett lyft. Människans inre växt tycks förbunden med 
klotets. Vi lever ju inom dess hank och stör, också med de universellt pådrivande impulser som 
chakrasystemen tycks avsedda att hantera. Till detta kommer en av holografi och kvantfysik mer 
direkt förståelse för själens ständiga återbördande till jorden, reinkarnation, för att så småningom 
åter nå fadershuset. Det tycks som en tidens logiska sanning, också utlovat av religionen. Vi har 
sedan länge erbjudits den överbryggande hand som vidgar vyerna, hjälper oss över i ett nytt 
paradigm där det egna psyket tycks stå sig slätt. Men trots överväldigande bevisning av både ena 
och andra sorten tycks vi som kultur hålla fast vid vår avgudadyrkan. Särskilt av oss själva. 

Som varande andliga gudagnistor har vi ansvar att växa vidare medan tid är. Om vi kan ta 
helhetsidén till oss, så förstår vi också att vi varken kan eller har rätt att omintetgöra  
livsförutsättningarna på detta klot. Då förgörs vi. Allt är dynamik! Amen.
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