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W pierwszym artykule przedstawiÃª poszczegÃ³lny etapy powstawania jednej z bryÂ³ w formie graficznej. W kolejnym
artykuleÂ  zamieszczÃª zdjÃªcia wykonanej bryÂ³y.
 
 BryÂ³a AMAZ 
 BryÂ³a ta to geometryczny wzÃ³r materii wszechÂ¶wiata. Ujmuje w swojej konstrukcji praktycznie wszystkie moÂ¿liwe
do zaistnienia formy materii i energii. Jest niezniszczalnym wzorcem pierwotnym wszelkich form Â¿ycia i ewolucji
wszech-Â¶wiata. WzÃ³r ten istniaÂ³ juÂ¿ w przestrzeni przed atomowej. To wedÂ³ug jego magnetycznej konstrukcji
formowane byÂ³y i sÂ± ksztaÂ³ty dÂ¼wiÃªku â€“ materiaÂ³u, z ktÃ³rego powstajÂ± miÃªdzy innymi atomy. Formy tej
geometrii w pierwotnej postaci dÂ¼wiÃªkowej istniejÂ± rÃ³wnieÂ¿ obecnie wokÃ³Â³ nas. DostÃªp do tych form ma
kaÂ¿dy i kaÂ¿dy moÂ¿e z nich skorzystaÃ¦. ChcÂ±c przedstawiÃ¦ przestrzeÃ± w postaci geometrycznej, Platon
wyodrÃªbniÂ³ pewne formy geometrii tu przedstawionych bryÂ³, ktÃ³re wynikajÂ± z wzorcÃ³w wszech-Â¶wiata.
RÃ³wnieÂ¿ wielu innych filozofÃ³w i mistykÃ³w korzystaÂ³o z rÃ³Â¿nych form geometrii przestrzennej. Utworzyli oni
wiele znakÃ³w i form posiadajÂ±cych szczegÃ³lne wÂ³aÂ¶ciwoÂ¶ci i symbolizujÂ±cych Â¶rodowisko Â¿ycia
czÂ³owieka. Konstrukcja geometryczna bryÂ³y â€žAMAZâ€• opisuje wszystkie tu przedstawione ksztaÂ³ty i formy, jest,
wiÃªc kwintesencjÂ± struktury wszechÂ¶wiata.
 
 Etap pierwszy - SZEÂ¦CIAN:
 
 Konstrukcja BryÂ³y â€žAMAZâ€• w postaci geometrycznej powstaÂ³a wedÂ³ug prostej zasady. Zastosowano
powielanie odcinka, bÃªdÂ±cego krawÃªdziÂ± szeÂ¶cianu. TworzyÂ³y siÃª kolejne bryÂ³y ostrosÂ³upÃ³w.
 
 DÂ³ugoÂ¶Ã¦ odcinka pierwotnego szeÂ¶cianu w Bryle â€žAMAZâ€• nie jest przypadkowa. Zastosowana zostaÂ³a
liczba 144 (144 mm). 
 
   
 Etap II â€“ 6 ostrosÂ³upÃ³w o podstawie kwadratu:
 
 SzeÂ¶Ã¦ podwÃ³jnych ostrosÂ³upÃ³w o podstawie kwadratu, opartych podstawami o Â¶ciany szeÂ¶cianu. Ich
wszystkie krawÃªdzie sÂ± rÃ³wne dÂ³ugoÂ¶ci krawÃªdzi szeÂ¶cianu.
 
   
 ETAP III â€“ Sfera Kulista:
 
 Trzy okrÃªgi przebiegajÂ±ce przez wierzchoÂ³ki szeÂ¶ciu ostrosÂ³upÃ³w z II etapu okreÂ¶lajÂ± poÂ³oÂ¿enie sfery
kulistej, w centrum ktÃ³rej znajdujÂ± siÃª wszystkie do tej pory utworzone bryÂ³y.
 
  
 
 
  
 Etap IV â€“ dwa razy po 24 ostrosÂ³upy o podstawie trÃ³jkÂ±ta rÃ³wnobocznego:
 
 Faza I - NastÃªpnie powstaÂ³y 24 ostrosÂ³upy o podstawie trÃ³jkÂ±ta rÃ³wnobocznego, oparte na wszystkich
trÃ³jkÂ±tnych Â¶cianach ostrosÂ³upÃ³w, leÂ¿Â±cych na zewnÂ±trz szeÂ¶cianu.
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  Â   Faza II - W kolejnym etapie powstawania BryÂ³y â€žAMAZâ€• utworzone zostaÂ³y rÃ³wnieÂ¿ 24 ostrosÂ³upy o
podstawie trÃ³jkÂ±ta rÃ³wnobocznego ulokowane w taki sposÃ³b, by nie wystÂ±piÂ³o wzajemne ich przenikanie.
   
  
 Etap V â€“ 24 proste rÃ³wnolegÂ³e do krawÃªdzi szeÂ¶cianu:
 
 Wyprowadzono 24 proste rÃ³wnolegÂ³e do krawÃªdzi szeÂ¶cianu, ktÃ³re przebiegajÂ± przez wierzchoÂ³ki 24
ostrosÂ³upÃ³w z drugiego etapu powstawania BryÂ³y. KaÂ¿da z tych prostych przebiega przez wierzchoÂ³ek jednego
ostrosÂ³upa. W miejscach przeciÃªcia siÃª tych prostych utworzone zostaÂ³y wierzchoÂ³ki 3 prostopadÂ³oÂ¶cianÃ³w,
ktÃ³rych wspÃ³lna przestrzeÃ± pokrywa siÃª z pierwotnym szeÂ¶cianem.
 
  
 
 
 
 
 
   
 Etap VI â€“ BryÂ³a o proporcjach PotrÃ³jnej Arki Przymierza
 
 Przeprowadzono obliczenia matematyczne proporcji BryÂ³y na tym etapie powstawania. OkazaÂ³o siÃª, Â¿e odcinek
pomiÃªdzy wierzchoÂ³kiem szeÂ¶cianu a punktem przeciÃªcia siÃª prostych rÃ³wnolegÂ³ych odpowiada 1/5
wysokoÂ¶ci prostopadÂ³oÂ¶cianu. Taka proporcja jest spÃ³jna z proporcjÂ± znanej z historii formy zwanej ArkÂ±
Przymierza. Trzy przenikajÂ±ce siÃª prostopadÂ³oÂ¶ciany tworzÂ± formÃª potrÃ³jnej Arki Przymierza. Ich poÂ³oÂ¿enie
charakteryzuje siÃª symetriÂ± przestrzennÂ± i przenikaniem wzajemnym w taki sposÃ³b, Â¿e oÂ¶ kaÂ¿dego
prostopadÂ³oÂ¶cianu jest ustawiona w stosunku do dwÃ³ch pozostaÂ³ych pod kÂ±tem prostym. Taka figura w rzucie
pÂ³askim jest znanym symbolem i wedÂ³ug tego wzoru zbudowane jest wiele Â¶wiÂ±tyÃ± rÃ³Â¿nych religii.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 Etap VII â€“ Krystaliczny Graal
 
 W dalszym etapie tworzenia BryÂ³y poÂ³Â±czonych zostaÂ³o 48 wierzchoÂ³kÃ³w ostrosÂ³upÃ³w o podstawie
trÃ³jkÂ±ta. W takiej postaci BryÂ³a â€žAMAZâ€• przedstawia swojÂ± konstrukcjÂ± proporcjonalny krysztaÂ³ zamkniÃªty
w 104 fasetach (Â¶cianach). Okazuje siÃª, Â¿e Â¶ciany z pozoru chaotycznie rozmieszczone na powierzchni BryÂ³y
sÂ± w rzeczywistoÂ¶ci ujÃªte w oÂ¶miu jednorodnych grupach. OÂ¶ symetrii kaÂ¿dej z tych grup pokrywa siÃª z
odpowiedniÂ± prostÂ± przekÂ±tnej szeÂ¶cianu. BryÂ³a "AMAZ" w takiej postaci przedstawia formÃª krystalicznÂ±
istniejÂ±cego w przyrodzie mineraÂ³u â€“ krzemianu. Krzemiany sÂ± dominujÂ±cymi mineraÂ³ami w skorupie ziemskiej
(ok. 90% masy), w zwiÂ±zku z tym konstrukcja BryÂ³y "AMAZ" odnosi siÃª do wiÃªkszoÂ¶ci skaÂ³ planety Ziemi.
Nazwa Krystaliczny Graal swÃ³j rodowÃ³d wywodzi z przekazÃ³w historycznych, kiedy skaÂ³Ãª o specyficznych
wÂ³aÂ¶ciwoÂ¶ciach i ksztaÂ³cie okreÂ¶lano mianem Graala.
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 Etap VIII â€“ Gwiazda Dawida:
 
 Faza I - Kolejny krok tworzenia BryÂ³y "AMAZ" polegaÂ³ na zastosowaniu odcinka bÃªdÂ±cego przekÂ±tnÂ± Â¶ciany
szeÂ¶cianu, ktÃ³rego dÂ³ugoÂ¶Ã¦ jest rÃ³wna odlegÂ³oÂ¶ci pomiÃªdzy czterema wierzchoÂ³kami ostrosÂ³upÃ³w
powstaÂ³ych w I fazie czwartego etapu. Po wyprowadzeniu z tych czterech wierzchoÂ³kÃ³w, w kaÂ¿dej z oÂ¶miu grup,
odcinkÃ³w o dÂ³ugoÂ¶ci rÃ³wnej dÂ³ugoÂ¶ci Â¶ciany szeÂ¶cianu, powstaÂ³o 6 bryÂ³ ostrosÂ³upÃ³w, ktÃ³rych
wierzchoÂ³ki ulokowane sÂ± w trzech geometrycznych osiach bryÂ³y.
 
  
 
   
 Faza II â€“ Odcinek o dÂ³ugoÂ¶ci podwÃ³jnej krawÃªdzi szeÂ¶cianu jest przekÂ±tnÂ± podstawy ostrosÂ³upa, ktÃ³ry
powstaÂ³ w I fazie i znalazÂ³ zastosowanie jako krawÃªdÂ¼ ostrosÂ³upa Â³Â±czÂ±cego wierzchoÂ³ki czterech
ostrosÂ³upÃ³w powstaÂ³ych w II fazie czwartego etapu.
 
 Rzut pÂ³aski powstaÂ³y z kaÂ¿dego z oÂ¶miu kierunkÃ³w wyznaczonych przez przekÂ±tne szeÂ¶cianu tworzy
wizerunek szeÂ¶cioramiennej gwiazdy â€“ tzw. Gwiazdy Dawida.
 
  
 
   
 Etap IX â€“ BiaÂ³y KrzyÂ¿: 
 
 Konstrukcja BiaÂ³ego KrzyÂ¿a powstawaÂ³a we wszystkich poprzednich etapach budowy BryÂ³y â€žAMAZâ€•. Jego
trzy belki tworzÂ± trzy osie geometryczne BryÂ³y. Wszystkie przekÂ±tne Â¶cian pierwotnego szeÂ¶cianu tworzÂ±
szeÂ¶Ã¦ krzyÂ¿y na trzech belkach krzyÂ¿a gÂ³Ã³wnego.
 
 Kolejnych szeÂ¶Ã¦ krzyÂ¿y na tych belkach jest utworzonych przez poÂ³Â±czone zewnÃªtrzne krawÃªdzie
ostrosÂ³upÃ³w z I fazy IV etapu.
 
 OkreÂ¶lenie BiaÂ³y KrzyÂ¿ opisane jest poniÂ¿ej przy omÃ³wieniu kolorÃ³w.
 
   
 WALORY UÂ¯YTKOWE BRYÂ£Y â€žAMAZâ€•
 
 Konstrukcja przestrzenna BryÂ³y "AMAZ" obrazujÂ±ca swym ksztaÂ³tem geometryczne wzorce Â¿ycia wszechÂ¶wiata
posiada cechy istotne dla czÂ³owieka.
 
 NajwaÂ¿niejszÂ± jest jej promieniowanie ksztaÂ³tu, w ktÃ³rym zawarta jest informacja w postaci dÂ¼wiÃªku. Charakter
dÂ¼wiÃªku jest uzaleÂ¿niony od ruchu BryÂ³y i miejsca jej pobudzenia.
 
 KolejnÂ± cechÂ± BryÂ³y jest moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ wzrokowego odbioru wzajemnego poÂ³oÂ¿enia bryÂ³ geometrycznych w
niej wystÃªpujÂ±cych. Studiowanie ksztaÂ³tÃ³w BryÂ³y daje znakomity efekt w postaci odzyskania zatraconej
wyobraÂ¼ni przestrzennej lub jej rozwoju.
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 BryÂ³a "AMAZ" znajdujÂ±ca siÃª w otoczeniu czÂ³owieka stojÂ±c lub poruszajÂ±c siÃª oddziaÂ³uje na Â¶rodowisko
dÂ¼wiÃªkowe, bÃªdÂ±ce podstawÂ± budowy otaczajÂ±cej nas materii. Dodatkowo, pobudzanie BryÂ³y przez jej
uderzanie powoduje emisjÃª sÂ³yszalnych dla ucha dÂ¼wiÃªkÃ³w o rÃ³Â¿nej sile i tonacji w zaleÂ¿noÂ¶ci od siÂ³y i
miejsca pobudzenia. DÂ¼wiÃªki te wpÂ³ywajÂ± znakomicie na harmoniÃª otoczenia i czÂ³owieka.
 
 Nie mniej istotnym walorem tej BryÂ³y jest przyjazny i harmonijny dla wzroku ksztaÂ³t, stanowiÂ±cy ciekawy element
dekoracyjny.
 
 KOLORY:
 
 Zastosowanie kolorÃ³w dla oznaczenia poszczegÃ³lnych form geometrycznych pozwala na wÂ³aÂ¶ciwe wykorzystanie
walorÃ³w poznawczych i estetycznych BryÂ³y.
 
 
 Â©Â Andrzej Struski de Merowing.
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