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 W geometrii przestrzennej wystÃªpuje formacja trzech jednakowej wielkoÂ¶ci bryÂ³ w postaci prostopadÂ³oÂ¶cianÃ³w,
ktÃ³re posiadajÂ± wspÃ³lny Â¶rodek. Formacja regularna tych bryÂ³ powstaje po pierwsze; - gdy ich wysokoÂ¶ci,
bÃªdÂ±ce zarazem osiÂ± kaÂ¿dej z nich, i przetnÂ± siÃª w Â¶rodku dÂ³ugoÂ¶ci, po drugie; - gdy sÂ± one wzajemnie
od siebie odchylone o taki sam kÂ±t, po trzecie; - gdy dÂ³ugoÂ¶ci podstaw tych prostopadÂ³oÂ¶cianÃ³w bÃªdÂ± w
stosunku do ich wysokoÂ¶ci speÂ³niaÂ³y siÃª w stosunku 3: 3: 5.Â 
 Boska Matryca Ewolucji ujmuje rÃ³wnieÂ¿ proporcje Arki Przymierza w odniesieniu form geometrycznych. DefinicjÂ±
takiego wzorca jest opis dziaÂ³ania matematycznego na planie geometrii, jaki wyprowadziÂ³em z konstrukcji matrycy: -
Podstawa trÃ³jkÂ±ta rÃ³wnobocznego - leÂ¿Â±cego w polu okrÃªgu, ktÃ³rego promieÃ± jest rÃ³wny dÂ³ugoÂ¶ci tej
podstawy â€“ posiada proporcje 5: 3: 3, w stosunku do prostych prostopadÂ³ych biegnÂ±cych z wierzchoÂ³kÃ³w tego
trÃ³jkÂ±ta do obwodu wskazywanego okrÃªgu.
 
 http://www.andrzejstruski.com/articles_180_Matryca-czlowieka-fizyczno---duchowego.html
 
 W odniesieniu do biblijnego przekazu dotyczÂ±cego Arki Przymierza, proporcja 3: 3: 5, jest identyczna jak 1,5: 1,5: 2,5
Â³okcia. Matematyczne wyprowadzenie tych proporcji osiÂ±gnÂ±Â³em w procesie budowy przestrzennej formy
zÂ³oÂ¿onej z regularnych czworoÂ¶cianÃ³w jednakowej wielkoÂ¶ci. Opis procesu tworzenia tej formy i rysunki jÂ±
obrazujÂ±ce, jest dostÃªpny pod tym adresem;http://www.andrzejstruski.com/articles_34_Bryla-AMAZ.html
 W efekcie caÂ³a bryÂ³a jest geometrycznym wzorcem, ktÃ³ry odnosi siÃª do staro egipskich przekazÃ³w dotyczÂ±cych
graala Â³Â±czonego z czarnÂ± skaÂ³Â±. W poniÂ¿ej zaÂ³Â±czonym linku jest wskazany artykuÂ³, gdzie jest zawarty
opis dotyczÂ±cy krystalicznego graala.
 
 http://www.andrzejstruski.com/articles_35_GEOMETRIA-PLATONOWSKA-%26%238211%3B-BRYLY-AMAZ.html
 
 WedÂ³ug mojej wiedzy wskazywany w biblijnych przekazach Â³okieÃ¦, jest rÃ³wny dÂ³ugoÂ¶ci 48cm, ktÃ³ra to
dÂ³ugoÂ¶Ã¦ pozwala wyliczyÃ¦ wymiary Arki Przymierza, jako 72: 72: 120cm.
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