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Recent environmental research has demonstrated that fractal 
branching and spiraling patterns found in forest plants reveal 
specific ratios that can be used to predict growth and distribution in 
an entire forest.This prediction tool provides a rapid estimation 
technique of a forests greenhouse gas absorption capability 
without the time consuming process of surveying the entire 
forest.Leonardo da Vinci's notebooks describe a ratio of branch 
diameters in trees to the size of the trunk (= 0.707). This was 
observed long before fractals were discovered but it is a fractal 
observation nevertheless. 
This video consists entirely of fractal branching and spiraling 
ecosystems: 
http://www.youtube.com/watch?v=H8ZjPgEF5aI 
 
Uitleg door Gregg Braden: 
http://video.google.nl/videoplay?
docid=995720026852395221&ei=Cj2gSv24AovM-
Aamg7GjBw&q=4+Awakening+to+Zero+Point+
(Gregg+Braden+1996)+part4.wmv+&hl=nl# 
 
 
 
Eén klein deel van een groot geheel is: het geheel in het klein. 
Denk aan onze voetzolen, handpalmen, wangen, de oorschelp 
(en nog meer). Daar is ons lichaam in het klein terug te 
vinden. O.a. door middel van de reflexologie en de 
acupunctuur worden onze organen en het hele lichaam 
gestimuleerd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deze blog is een compilatie van 
informatie over het (hoger) 
bewustzijn. 
Deze kennis heeft bijgedragen aan 
mijn persoonlijke groei en de kwaliteit 
van mijn leven en daarom wil ik het 
met jou delen.  
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Op dezelfde wijze is elk individu het geheel in het klein. De 
verandering in het systeem om je heen begint bij jezelf. 
We zijn allemaal één. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Geplaatst door Sanja op 23:00  

1 REACTIES:  

Jules Ruis zei  
Voor meer informatie over fractal, zie www.fractal.org 
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