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По јам спи ра ле злат ног пре се ка се у ко лек тив ној ме мо ри
ји по ми ње у ма те ма ти ци, ар хи тек ту ри и умет но сти,  ма ње 
че сто, но не и ма ње ва жно у хе ми ји, фи зи ци и би о ло ги ји. 
Спира ла је ва жан ге о ме триј ски ар хе тип. 

Фор ми ра ње спи ра ле у при ро ди од ре ђе но је од но сом злат не 
сре ди не и про гре си јом Фи бо на чи је вог ни за. Про цес фор ми
ра ња Злат не спи ра ле на ста вља се бес ко нач но пре ма уну тра 
и пре ма спо ља, тј. она по ста је све ве ћа про сти ра њем пре ма 
спо ља, од но сно по ста је све ма ња уви ра њем уну тра. Про сти
ра ње је мер љи во, а са мо про ме на, мо же се ме ри ти. Mерење 
је ре ла ци о ни про цес и за ње га је по треб но вре ме. Раз лика 
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из ме ђу ме ре ња и ме ре ног објек та пред ста вља из ме ре ну 
промен љи ву ко ја је по се би вред ност, сте пен про ме не. Бу
ду ћи да по сма трач мо же уо чи ти, или ме ри ти са мо про ме ну, 
ло гич но је да  је ди ни ца ме ре са ма по се би тре ба да пред ста
вља осно ву за из во ђе ње це ли не.

Је дан од по мних по сма тра ча је ве ли ки ма те ма ти чар сред њег 
ве ка Ле о нар до Фи бо на чи (Le o nar do Fi bo nac ci) ко ји је про у
ча ва њем при ро де от крио  за ко но мер ност ни за бро је ва, ко ји 
се мо же на зва ти ге не за Фи бо на чи је вог ни за бро је ва. У овом 
ни зу уоч љив је раст, где је сва ки сле де ћи број збир два прет
ход на, по чев ши с бро јем 1 као ко ре ном ни за. Ге не за Фи бо
на чи је вог ни за је у ко ре ла ци ји с јед на чи ном А+√а=1. Јед на
кост је из ве де на из про пор ци о нал ног од но са 1/Ф. 

Као при мер ове тврд ње има мо спи ра лу на ко јој је из ра
жен злат ни пре сек. По ме ну ту про пор ци ју мо же мо опи са ти 
као од нос ду жи не, ре ци мо уже та, ка да се оно по де ли та ко 
да вред ност ду жег де ла пре ма це лом пре ди ву бу де јед на ка 
вред но сти кра ћег де ла пре ма ду жем де лу ка на па. Спи ра ла 
злат ног пре се ка тр пи про стор ни на пон на спољ ној стра
ни лу ка и при ти сак на уну тра шњој стра ни. Спи рал ни низ 
је да кле  под на по ном си ла ко је су из ба лан си ра не у сва ком 
тренут ку.

Екс пан зи ја, при ти сак и за те зни на по ни се мо гу из ра зи ти јед
ним за ко ном. Ал тер на тив но се мо же ре ћи да јед на ва ри ја бла 
(спи ра ла злат ног пре се ка) опи су је про пор ци ју три ти па си ле 
ко је по сто је исто вре ме но. Та про мен љи ва мо ра би ти спи
ра ла са мо се би слич на ко ја има ак си о мат ски од нос пре ма 
це ли ни. Тај ак си о мат ски од нос из ра жен је као од нос злат не 
сре ди не или Бож ји од нос. Овај основ ни за кон ма ни фе сту је 
се као искон ски ри там три си ле: ши ре ња, са жи ма ња и ре
зо нан ци је (ди са ња), где је ре зо нан ца си ла ко ја шти ти овај 
ри там од не ста ја ња. 

Нео п ход но је ре ћи да су све три си ле узроч но – по сле дич но 
по ве за не и да си ле ши ре ња и ску пља ња ра де на прин ци пу 
не га тив не по врат не спре ге, одр жа ва ју ћи ре зо нан ци ју и од
нос ус по ста вље не рав но те же си ла ва ку У ма и ње му ин верз не 
и опо зит не си ле ма ни фе сто ва ног све та. 

Илу стра ци ја бр. 1
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Фи бо на чи је ве спи ра ле и од но си злат ног пре се ка по ја вљу ју 
се сву где у све ми ру. Спи ра ла је при род на фор ма то ка во де, 
при род на фор ма ва зду ха у ви хо ру. Пре кра сан при мер Фи бо
на чи је ве спи ра ле  је оклоп На у ти лу са.

Прин цип злат ног пре се ка је уве ден и оп ште при хва ћен 
упра во да по ка же за ко но мер ност све га по сто је ћег. Ле о нар
до да Вин чи зна лач ки је уткао од но се злат не сре ди не  у сва 
сво ја де ла.

Спи ра ла је ва жан, те ме љан ге о ме триј ски ар хе тип. Она има 
гно мон ско свој ство, ко је се са сто ји у то ме да и нај ма њи део 
спи рал ног лу ка са др жи пам ће ње о спи ра ли као це ли ни. 
Обра зац ра ста злат не спи ра ле је не из о став но део са др жа ја 
ле пог, што је уво ди у свет ли ков них умет но сти. 

Не спор но се на ме ће за кљу чак да по сто ји ве за из ме ђу уда
ље них га лак си ја, хе миј ских ре ак ци ја, људ ског ге но ти па и 
све га жи вог са нео лит ском укра сном грн ча ри јом, про пор
ци ја ма ан тич ких ста туа и ком по зи ци ја ма  ли ков них де ла. 
Спи ра ла осло ба ђа ди на мич ку енер ги ју, док је енер ги ја кру
га ста тич на.

Илу стра ци ја бр. 2
Ис тра жи ва ња Ни ко ла ја Ко зир је ва по ка зу ју да вре ме те че у 
све том ге о ме триј ском об ли ку спи ра ле, та ко да је спи рал но 
кре та ње на звао протоквремена,по сле де ћој фор му ли: ро
та ци ја = вре ме, сле ди ро та ци ја у кре та њу = про ток вре ме
на. Про ток вре ме на мо же мо по ве за ти са на пред по ме ну тим 
искон ским рит мом и ре зо нан ци јом. Раз у ме ва њем по ме ну
тих осо би на и свој ста ва спи ра ле злат ног од но са, апо дик тич
ки смо усме ре ни на по тра гу за из во ром пр вих и нај ма њих 
спи ра ла у по сто ја њу. 

Бу ду ћи да је спи ра ла из гле дом луч на за кри вље на ли ни
ја, не из о став но се на ме ће да је њен из вор не за ми сли во 
да ле ко у по сто ја њу,  јед на не по мич на тач ка, тач ка из бо ја 
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(нулта тачка), ко ја је атрак тор и еми тор у све про жи ма ју ћем 
ВакуУму. 

Илу стра ци ја бр. 3
За нас је ми са о но до ку чив тре ну так у Веч но сти ка да Ва ку
Ум се би ства ра су прот ну си лу, си лу про сти ра ња кроз из бо је 
Ете рич них спи ра ла Енер ги је Вре ме на. 

Из бо јем Про то спи ра ла у пр вој Жи жној тач ци јед но вре ме но 
се ус по ста вља Бо жи ја про пор ци ја од но са злат ног пре се ка и 
екви ли бри јум већ по ме ну тих си ла са жи ма ња, про сти ра ња и 
ре зо нан ци је. На опи са ни на чин из спи ра ла злат ног пре се ка 
ис хо ди ге о ме три ја про сто ра, вре ме на, ма те ри је,  енер ги је и 
ин фор ма ци је.

Ге о ме три ја про сто ра од ре ђе на је нај е ко но мич ни јим 
простор ноза пре мин ским об ли ком – те тра е дром, у ко јем 
ег зи сти рају  хар мо ни ци злат них од но са. Он у се би са др жи 
и за пре ми ну тем по рал ног ми ни му ма као ре зо нан цу (ро та
ци ју у кре та њу: про шлост са да шњост бу дућ ност). Кре та ње 
ко је оства ру је вре ме је си ла, енер ги ја про то ка вре ме на ко ја 
одржа ва Посто ја ње. 

Илу стра ци ја бр. 4
У сре ди шту, Жи жи те тра е дра, је са вр ше но ми ро ва ње (вечи
та са да шњост) и исто вре ме но оби ље ак тив но сти. Сто га 
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тетра едар мо же мо од ре ди ти као нај ма њи елек тро мо тор, 
као квант ни ин ку ба тор. На пред опи са на ге о ме три ја не би 
би ла пот пу на без уво ђе ња пој ма ге о ме триј ске Ма три це 
ко ја је пред ста вље на у ви ду те тра е драл не зве зде, од но сно 
два ин верз но и по лар но уса ђе на те тра е дра (две тро стра
не пирамиде). Као дво ди мен зи о нал ни сим бол по зна та је 
као Да ви до ва зве зда. Она је у сво јој су шти ни ге о ме триј ски 
израз осно ве пр во бит ног ства ра ња. 

Ге о ме триј ска ма три ца је ми са о ни, ете рич ни кон цепт ко ји је 
са вр ше но из ба лан си ран. У њој оби та ва ју хар мо ни ци злат
них пре се ка, а по сто ја ност се оства ру је од но сом два ин верз
на и по лар на те тра е дра ко ји су уса ђе ни је дан у дру ги. Те
тра е дар са осно вом на до ле пред ста вља ма ни фе сто ва ни свет 
– Ма три ца и њој ин верз на пи ра ми да Па три ца – не ма ни фе
сто ва ни свет. Ма три цу и па три цу ну жно мо ра мо схва ти ти 
као ше му по ко јој се фор ми ра ју то ру си (етар ски ви хо ри).      

Дејвид Бом (Da vid Bohm) о то ру си ма го во ри као о ма лим 
вр тло зи ма у ре ци за ко је не мо же мо ре ћи где по чи њу, ни ти 
где се за вр ша ва ју. По ње му енер ги ја, про стор, вре ме и свест 
ни су раз дво је не ства ри. Oн ко ри сти две ме та фо ре, а то су 
во да и хо ло грам, по ко ји ма је ко смос, по пут не из мер ног те
ку ћег хо ло гра ма или хо ло кре та ња, у ко јем је то та ли тет ре да 
за др жан у сва кој обла сти про сто ра и вре ме на.

Илу стра ци ја бр. 5
Ни ко ла Те сла ка же: ...Те о риј ски ве ру јем да не гре шим. Ако 
је чи ње ни ца да је сва те шка ма те ри ја са ста вље на од ко ви тла
ца или вр тло га све про жи ма ју ће, чу де сно раз ре ђе не, флу ид
не суп стан це, он да сва из ра зи та свој ства те ла пред ста вља ју 
пу ки ре зул тат ви бра ци о них пе ри о да, ве ли чи не, бр зи не или 
на чи на уре ђе ња ових вр тло га.

То рус на ста је ро ти ра њем Му стре ге не зе (те тра е драл не зве
зде) за 360 сте пе ни, ко ја се као ку гла ро ти ра и при то ме се 
уви ја пре ма уну тра на вр ху и дну, као ја бу ка. То рус се фор
ми ра ка да два етар вор тек са здру же сво је ка на ле (про то ке). 
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Он је са вр ше на фор ма то ка у при ро ди за кре и ра ње на из глед 
одво је них ен ти те та у етру без фор ме.

У та ла сној струк ту ри ма те ри је, ма те ри ја је сте са мо му стра 
ин тер фе рен ци је та ла са уз ла зних и из ла зних. Сва ма те ри ја 
на тај на чин се одр жа ва, јер се ра ди о ме ђу соб ној за ви сно
сти че стич них та ла са.   

Да ни јел Вин тер (Da niel Win ter) твр ди: ... да где год се та ла си 
етра са мо ор га ни зу ју око то ру са ка ко би по ста ли фрак тал ни  
или ре кур зив ни и кре та њем по то ру су се сре ли са са мим 
со бом, по ста ју са мо ре фе рен ци јал ни или са мо свој ни, што 
креи ра гра ви та ци ју и са мо свест. 

Ка да се то ру си укло пе или угње зде за фор ми ра ње љу ски 
елек тро на ато ма, је ди на мо гућ ност кон ти ну и те та те фор ме 
не де струк тив не ин тер фе рен ци је та ла са је сте да се то ру си 
ускла де са ге о ме три јом Пла то но вих чвр стих те ла. Ка да су 
они укло пље ни, угње жђе ни у ато му пре ма си ме три ја ма Пла
то но вих чвр стих те ла, он да сви та ла си иду у цен тар ато ма. 
Та да се фор ми ра ју по на вља ју ће ре кур зив не или фрактал не 
Му стре.

То рус је фор ма ко ја се мо же опи са ти као скуп Фи бо на чи је
вих спи ра ла. Сва ка Ф спи ра ла је у ства ри се ри ја чи стих си
ну сних та ла са. По знат је прин цип у фи зи ци по ком се би ло 
ко ји сло жен та ла сни об лик мо же кре и ра ти од зби ра јед но
став ни јих си ну сних та ла са, раз ли чи тих фре квен ци ја и ам
пли ту да. Тај прин цип на зи ва се Fourieroв  прин цип.

Фи бо на чи је ва спи ра ла је кон стру и са на из се ри је хар мо ни ка 
с та ла сним ду жи на ма ко је су у скла ду с од но сом злат не сре
ди не Фи бо на чи је вог ни за. На пред по ме ну те фрак тал не му
стре Пла то но вих чвр стих те ла ко ја се укла па ју јед на у дру гу 
су фрак та ли. 

Фрак та ли су по на вља ју ће му стре ко је се мо гу по ве ћа ва ти 
на би ло ко ју ве ли чи ну. Ве ли чи на се мо же ме ња ти но од нос 
оста је кон стан тан. Сто га се мо же ре ћи да фрак тал не му стре 
ко је об ли ку ју атом, пре ма Вин те ру об ли ку ју та ко ђе пла не те 
и зве зде, у ства ри цео све мир. 

Та ла сне ду жи не пла не та и зве зда су огром не у по ре ђе њу 
с та ла сним ду жи на ма ато ма, али ка да се њи хо ве та ла сне 
ду жи не укла па ју у Фи бо на чи јев низ злат не сре ди не, они 
се са би ра ју не де струк тив но и им пло ди ра ју ћи фор ми ра ју 
фрак тал не атрак то ре ко је на зи ва мо гра ви та ци јом, ко ја др жи 
објек те у по сто ја њу.

Фрак тал је се би сли чан у свим од но си ма, ра ди се о по на
вља њу исте ге о ме триј ске му стре где фрак тал не ре пе титивне 



73

ЂУРА РАДИШИЋ

струк ту ре елек тро маг нет не енер ги је пле ту ги гант ску ткани
цу ма три це ши ром све ми ра.

За кљу чак је да је спи ра ла кључ но гра див но ору ђе сву где око 
нас и у на ма. Не ке од њих су ви ше уоч љи ве не ке ма ње, али 
од ем бри о на до га лак си ја оне су при сут не сву да и веч но. 

Спи ра ла је је дан од нај ди на мич ни јих и нај про пор ци о нал ни
јих ко до ва при ро де у ко јој она из по ми ре ња су прот но сти из
ла зи хар мо нич но и не по врат но. Oна је сред њи пут и про на
ла зи увек са вр ше ну рав но те жу. Про у ча ва на је и описивана 
је зи ком ма те ма ти ке од вре ме на Ста ре Грч ке, а цр та на још 
у вре ме па ле о ли та. Оно што је спи ра ла ма за јед нич ко је
сте да се раз мо та ва ју око не по врат не тач ке на раз ли чи тој 
удаљености, тј. оне се од мо та ва ју око тач ке уда љу ју ћи се 
од ње. 

Злат на спи ра ла уте ме ље на је на Злат ном пре се ку. Ма те ма
ти ча ри је на зи ва ју ло га ри там ском спи ра лом и у њој је ми
сте ри ја скла да и рав но те же Фи бо на чи је вог ни за – са вр ше на 
ме ра ко ја го во ри да се це ли на од но си пре ма ве ћем де лу као 
ве ћи пре ма ма њем.

Илу стра ци ја бр. 6
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ABOUT THE GOLDEN RATIO SPIRAL AND THE 
FIBONACCI SEQUENCE

Abstract

The golden ratio spiral is a proportionate code of nature which grows by 
Fibonacci sequence of numbers and reflects a balance in the geometry 
of space, time, matter and information. The golden ratio is a building 
tool which, as a collection of spirals in the form of ether toruses, 
creates fractal repetitive structures of electromagnetic energy weaving 
a gigantic hologram matrix throughout the universe. It is a perfect 
measure which argues that the whole relates to the part in the same way 

in which the part relates to the whole.

Keywords:spiral,balance,geometry,ether,fractal,hologram,
goldernratio


