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Shalom to all, and may you have a happy new season of crops for thoughts.
This one means a lot in Hebrew, and here's A friendly advice to beginners like myself: Draw a circle – Radios 100
From its lowest (or highest) point, rotate the circle 30 degrees and draw again. Repeat, rotate 30 deg. and draw,
until you get 12 circles around that same point, which now becomes the center of a 400 diameter circle that
contains, embraces, all 12 inner circles.
Note all main dimensions in the web-grid that emerges as a result of it all, especially the widths of outer rings.
All dimensions are words that have Hebrew meanings, yet, without a doubt all dimensions can be approved and
appreciated by means of geometry and mathematic, by those using these universal languages:
His name (Shemo) = 346

One ( ECHAD) = 13

Yehova (the holly name) = 26

I am (Anochi) = 81 (also, Nature – Teva = 81)

In the land (BA – ARTZ) = 193

David Ben Ishai (king David's full name) = 386

Loyal ( Neeman) = 141

Wisdom (Chochma ) = 73

Merci (Chesd) = 72

Kedem = 144

Mind ( Moach ) = 48

Eat (Achal) = 51

A final biblical gesture, look at it "face to face" since face (Panim) = 180
The transformation from square to circle, is a reminder also of ancient Egypt proportions of royal crowns

By its nature this world is full of beauty and mathematical wisdom. I truly appreciate it. Baruch Shemo.

מעגלי תבואה
 51אפריל 2152
אחת השאלות בנוגע לגיאומטריה ,במיוחד כאשר היא מופיעה כהטבעות ,בשדות תבואה ,היא שאלת המיקום – אנגליה.
האם "העיסוק בצורה" בלעדי ל "נוצרים" או ל "מצוירים"? ומדוע שוב היום ,על קו רוחב  15. 1כזווית הפירמידה בגיזה?
ללא ספק המילה הכתובה והשפה העברית במיוחד נעלה מכל השפות והעיסוק בה בלבד הוא הטוב מכל ,ליהודים כמוני.
העברית היא שפת הטבע ,ושרשי השפה העברית הם גם שרשי המספרים והמידות.
גימטריה היא חשבון עברי ,האות והספרה הן כיד וכפפה" ,חטה" = כ"ב  -אותיות העברית ו -לחם הוא החכמה.
הטבעת השדה הראשונה בשנת  2152היא שיר הלל בעברית ,שיר ליהוה על פי מידותיו ,כאשר רדיוס כל אחד מ52 -
המעגלים ,הוא  511הפעם אין זה מעשה העגל אלא התורה עצמה מתגלה בדרך הטבע ,בשפת הבורא ,שיר בעברית.

אנכי ,אחד ,יהוה ,שמו ,בארץ
דוד בן ישי ,גנן ,נאמן,
מח ,חכמה ,חסד (ע"ב)
פנים (מול פנים)

