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Noţiuni generale despre Secţiunea de Aur (Divină) 

 

Lumea cea materială se dezvoltă conform unor legi şi legităţi care sunt descoperite 

de savanţi în diferite domenii ale ştiinţelor. Unii din savanţi le numesc Legile Naturii alţii 

Legile Divine. Cert este, că lumea materială care se reflectă în aceste legi, se desfăşoară 

armonios, frumos, perfect, dessăvârşit, precum şi spaţiul şi timpul în care există Natura, 

Universul. Din antichitate, omenirea a descoperit legile armoniei şi frumosului, care 

prezintă o proporţionalitate a părţilor componente într-un cadrul ca ceva întreg. Această 

proporţionalitate există în lumea naturală, există obiectiv, dar poate fi utilizată intenţionat 

de oameni în lumea lucrurilor artificiale, create.  

Observaţiile minuţioase ale oamenilor au descoperit aşa numită „Proporţia de Aur” sau 

mai zisă „Secţiunea de Aur” sau „Secţiunea Divină”. Ca exponent a acestei legităţi este 

coeficientul universal φ, care fiind calculat este egal cu numărul iraţional 

1,61803398875… 
 La început Proporţia Divină (de Aur) a fost descoperită în Natură, fie cea vie, fie cea 

moartă, chiar şi în tot spaţiul ce-l înconjoară pe om. Obiectele care corespund acestei 

proporţii, sunt nu numai asimetrice dar şi armonioase, părţile componente lor se raportează 

cu coeficientul universal φ.  

 

În ce constă esenţa armoniei părţilor şi a întregului ? 

  

S-a observat că spaţiul întreg, format din părţile componente, nu este simetric, ci asimetric. 

Raportul părţilor componente între ele este constant, indiferent de formele, felurile şi 

diversitatea de fenomene. Deci, acest raport şi coeficientul calculat este universal.  

De exemplu:  

Segmentul AB se secţionează în două părţi asimetrice AC şi CB. Raportul dintre 

segmentul AB şi AC este egal cu raportul dintre AC şi CB. Iar rezultatul acestui raport 

este numărul 1,61803398875… 

 
 Astfel de secţiune asimetrică se numeşte Secţiunea de Aur sau Secţiunea Divină.  

Coeficientul calculat φ este universal. El se mai poate de-l calculat şi astfel: 

 



 
Pentru calculele ulterioare are importanţă nu numai numărul φ, ci şi derivatele asestui 

număr.  

 

 
 

Oamenii au început din antichitate să aplice conştient proporţia asimetrică 

armonioasă la crearea unor opere de artă, la construirea clădirilor de arhitectură, la 

construcţiile piramidelor egiptene şi maya, palatelor antice, hramurilor, catedralelor şi 

altor construcţii de cult.  Ulterior, oamenii au creat şi alte obiecte de uz cotidian luînd în 

consideraţie asimetria armonioasă.  

Un exemplu de utilizarea conştientă a Proporţiei de Aur sunt piramidele egiptene, 

mai ales cea a lui Kheops (Huphu) construită circa 5000 ani în urmă. Mulţi savanţi cred că 

Piramida a fost construită cu un anumit scop, iar parametrii tehnici a ei cum se vede se 

supun armoniei Secţiunei e AUR. 

 
Pe parcursul dezvoltării ştiinţei coeficientul armoniei şi proporţiei φ, a fost 

descoperit de către savanţi şi în cristalile mineralelor, în astronomie la dispunerea 

corpurilor cereşti, în structurile anatomice ale animalelor şi anatomia omului. Au fost 

cercetate şi depistate armoniile Secţiunii de Aur chiar şi în operele de literatură, pictură, 

grafică, muzică, etc.  

 

 

 

 

 

 

 



Voi reamenti cîteva exemple din natură unde s-a depistat Proporţia de Aur. 

 
 

Astfel s-a ajuns la concluzia, că coeficientul φ, ca exponent al Secţiunii de Aur 

este un coeficient universal, constant ca şi mulţi alţi coeficienţi constanţi, ca de exemplu 

π.  

  

Deoarece coeficientul al Secţiunii de Aur  φ este un coeficient universal, demonstrat 

de către savanţi, ar fi curios să cunoaştem, dacă armonia fenomenelor naturale este 

prezentă nu numai în fenomenele spaţiale dar şi în fenomenele temporale. Utilizarea 

acestui coeficient universal la analiza fenomenelor temporale ne poate permite să 

înţelegem cum şi de ce, unele fenomene apar, se dezvoltă, şi dispar, cum se explică 

schimbarea lor în tip.  

Folosirea practică a Secţiunii de Aur în analiza fenomenelor temporale, este un lucru 

puţin cunoscut. Totuşi cred că astfel de analiză este trebuincioasă, deoarece aplicarea în 

analiza fenomenelor deja trecute, cât şi încercarea aplicării la fenomenele viitoare, ar 

permite înţelegerea dezvoltarea istoriei, vieţii în general şi a planului Divin. 

 Despre folocirea Secţiunii de Aur la analiza fenomenelor temporale a scris          

Boiyko ZLATEV în «Морфология исторического процесса – исторические 



циклы и закон золотого сечения» (Morfologia procesului istoric – ciclurile istorice 

şi legea secţiunii de aur) http://lib.icr.su/node/1014 

Au încercat o analiză istorică prin prisma Secţiunii de Aur şi cercetătorii                  

Iulia ŞIAPOVA şi Serghei GRINCENKO în lucrarea «Пространство и время в 

археологии» (Spaţiul şi timpul în arhiologie)  

http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-v-arheologii-chast-1-

hronologiya-i-periodizatsiya-arheologicheskoy-epohi 

Aceşti autori chiar dacă au aplicat analiza istoriei popoarelor nu au generalizat 

fenomenul şi asupra istoriei individului, n-au explicat aspectul Divin ale Legilor Naturii. 

Totuşi dumnealor au accentuat că ritmurile istorice se accelerează, iar accelerarea este 

corelată cu cifrele lui Fibonacci şi coeficientul Secţiunii de Aur. 

  Comparativ cu autorii de mai sus, am hotărît să simplific modalitatea de analiză a 

fenomenelor istorice printr-un alt algoritm de analiză a fenomenelor istorice.  

 

 

Algoritmul 

analizei fenomenelor istorice 
 

Toate fenomenele temporale care vor fi analizate fie din istoria popoarelor, ţărilor, 

fie din istoria vieţii persoanelor VIP, eu le voi împărţi în două grupe: 

 

1. Evenimente, fenomene simple, cotidiene, ne semnificative, cantitative. 

2. Evenimente, fenomene rare, majore, complicate, calitative, aşa numite “noduri 

istorice”. 
         

Evenimentele simple se desfăşoară permanent, regulat, zilnic, iar produsul lor, deci efectul 

nu este simţit la scară largă. Schimbările care se petrec în aceste faze scurte de timp sunt 

cantitative, evolutive, ele doar pregătesc fenomenele majore, calitative. 

         

Evenimentele calitative se produc rar, sunt calitative, revoluţionare. Anume fenomenele 

istorice majore, temporale vor fi analizate prin prisma Proporţiei de Aur. Pentru a supune 

analizei evenimentele calitative voi apela la un algoritm special. 

 

1.     Se vor selecta din viaţa unei persoane concrete anii în care s-au produs fenomene 

calitative, rare, majore, complicate, aşa numite “noduri istorice”. 

2.      Se vor dispune pe axa timpului acestea “noduri istorice” în ordinea cronologică. 

3.     Se vor calcula perioadele de timp dintre aceşti ani, “noduri istorice”. Anii vizaţi 

sau “noduri istorici”, vor fi reperele principale, iar perioadele de timp dintre aceşti ani 

vor fi comparate dintre ele. 

4.     Se vor raporta durata acestor perioade între dînsele şi se va calcula coeficientului 

de raportare. Ulterior se vor compara aceste raporturi cu φ = 1,61800338875.. 

5.     Desigur, în procesul calculării, se va ţine cont, că coeficientele calculate ceva 

diferă de φ, (marja de eroare) deoarece, perioadele comparate ţin de ani întregi şi nu de 

luni şi zile.  Dacă s-ar face comparaţia între perioade cu o precizie de luni sau zile, atunci 

rezultatele vor fi mai precise şi se vor apropia mai mult de φ. 

http://lib.icr.su/node/1014
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-v-arheologii-chast-1-hronologiya-i-periodizatsiya-arheologicheskoy-epohi
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-v-arheologii-chast-1-hronologiya-i-periodizatsiya-arheologicheskoy-epohi


 
 

Aplcînd algoritmul am istoria unor popoare. astfel de ţări ca Spania, Germania, 

Polonia, URSS (Rusiei), SUA, Ucraina, Franţa şi România.  

 

În toate exemplele analizate anii care au avut un răsunet puternic în istoria 

popoarelor şi ţărilor au o legătură cu Secţiunea de Aur.  

 

 
 

Şi cum soarta popoarelor este predestinată şi se desfăşoară conform unei legităţi la 

fel şi soarta fiecărei persoane are un ritm armonios, pe care l-am încercat să-l depistăm. 

Legile universale ale Secţiunii de Aur se răsfrâng şi asupra soartei individuale a oamenilor. 

Ca exemple, am analizat vieţile oamenilor foarte bine cunoscuţi, viaţa lor este relativ bine 

ştiută. 

Ca „noduri istorice” au fost comparate acei ani care au influenţat o schimbare calitativă în 

viaţa persoanelor analizate. S-au analizat vieţile acestor persoane:  

 

http://3.bp.blogspot.com/-7JFbHhvyEGM/VTSpz2l9pYI/AAAAAAAAJZ4/W-OJkPb4f5k/s1600/secrrr.JPG
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“Nodurile” istorice 

1882 Ion Antonescu s-a născut 

1890 A  început studiile în clasele primare 

1894 A finalizat studiile clasele primare 

1894 A  început studiile de liceu 

1898 A finalizat studiile de liceu 

1898 A  început studiile la Școala fiilor de militari 

1902 A finalizat studiile la Școala fiilor de militari 

1902 A  început studiile la Școala militară de infanterie și cavalerie 

1904 A finalizat studiile la Școala militară de infanterie și cavalerie 



1904 Avansat în gradul de sublocotenent 

1905 A  început studiile la Școala specială de cavalerie 

1906 A finalizat studiile la Școala specială de cavalerie 

1907 S-a distins în timpul Răscoalei de ţărani 

1908 Avansat în gradul de locotenent 

1911 A  început studiile la Școala superioară de război 

1913 A finalizat studiile la Școala superioară de război 

1911 A  început stagiu la Marele Stat Major 

1912 A finalizat stagiu la Marele Stat Major 

1912 A  început studiile la Școala de observatori aerieni 

1913 A finalizat studiile la Școala de observatori aerieni 

1914 -1915 Numit şef al biroului operații al Diviziei 1 Cavalerie 

1916-1918 Numit șef  biroului operații a Marelui Cartier General al Armatei  

1917 
Trimis la Petrograd ca delegat al Marelui Cartier General, pentru a 

stabili planul colaborării ruso-române 

1918 Numit şeful Secţiei operaţii din cadrul Marelui Cartier General 

1919 

Trimis la Constantinopol şi Belgrad ca delegat al Marelui Cartier 

General pentru a discuta planul de operaţii contra Ungariei 

1919 Decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a 

1919 A început și activitatea politică, a publicat un studiu “Românii” 

1920 Numit comandant al Şcolii speciale de cavalerie 

1922 Numit ataşat militar în Franţa 

1924-1926 Numit atașatul militar în  Marea Britanie și Belgia 

1926 Numit comandant al Centrului de instrucţie al cavaleriei 

1927-1928 Numit comandantul Școlii Superioare de Război 

1928 S-a căsătorit cu Maria Niculescu 

1928 Numit secretar general la Ministerul Apărării Naţionale 

1929-1931 Numit comandat Brigăzile 5, 8 şi 6 Cavalerie 

1931-1933 Numit comandantul Școlii Superioare de Război 

1933 – 1934 Numit Șeful Marelui Stat Major al Armatei 

1937 – 1938 Numit Ministrul Apărării Naționale (ad-interim) 

1938 - 1938 Numit ad.int Ministrul Aerului şi Marinei 

1938 Numit comandant Corpului 4 Teritorial 

1940 I s-a impus domiciliu forțat la mănăstirea Bistrița 

1940 - 1944 Numit Prim-ministru și Conducător al Statului 

4.09.1940 – Numit Ministrul Apărării Naţionale 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1919


24.01.1941 

22.09.1941 – 

22.01.1942 
Numit ad.int Ministrul Apărării Naţionale 

16.09.1940 S-a autopromovat la gradul de general de corp de armată 

23.11.1940 Antonescu a semnat actul aderării României la Pactul Tripartit 

26.01.1941 –

 1.01. 1943 
Numit Ministrul Afacerilor Străine 

5.02.1941 S-a autopromovat la gradul de general de armată 

22.06. – 

7.07.1941 
Conduce Grupul de Armate general Antonescu 

6.08.1941 Decorat de germani cu Crucea de Fier în rang de cavaler 

21.08.1941 S-a autodecorat cu ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a și clasa I G 

22.08.1941 S-a autopromovat la gradul de mareșal 

23.08. 1944 Regele Mihai l-a destituit și l-a arestat 

17.05. 1946 Condamnat la moarte 

1.06.1946 Executat prin împușcare  

 

Să vedem segmentele legate cu anul de naştere a lui Ion Antonescu. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Să vedem segmentele legate cu anul numirii la cea mai mare funcţie în stat  

a lui Ion Antonescu. 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Să vedem segmentele legate cu anul arestării lui Ion Antonescu. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Să vedem segmentele legate cu anul morţii lui Ion Antonescu. 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

Pentru viaţa lui Ion Antonescu toate funcţiile sunt importante iar perioadele raportate în 

aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei universale. 


