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GEOMETRIA PLATONOWSKA â€“ BRYÂ£Y â€žAMAZâ€•
  
 Formy geometryczne skÂ³adajÂ±ce siÃª na BryÂ³Ãª â€žAMAZâ€• to fizyczny model budowy materii wszechÂ¶wiata.
Formy te wystÃªpujÂ± w kaÂ¿dej skali budowy materii poczÂ±wszy od dÂ¼wiÃªku, poprzez budowÃª pierwiastkÃ³w, na
krystalicznej budowie czÂ±steczek chemicznych skoÃ±czywszy. Podobnie zbudowane sÂ± galaktyki i caÂ³y
wszechÂ¶wiat. UÂ¿yte tu pojÃªcie dÂ¼wiÃªku, ma zupeÂ³nie inne znaczenie niÂ¿ to, jakim posÂ³uguje siÃª klasyczna
fizyka. DÂ¼wiÃªk jest z jednej strony rzeczywistÂ± masÂ±, z ktÃ³rej tworzy siÃª materia a z drugiej uwalnia siÃª z tej
masy pod wpÂ³ywem otoczenia.
 
 Wielki filozof Platon zrozumiaÂ³ istotÃª budowy wszechÂ¶wiata i wyodrÃªbniÂ³ pewne formy geometrii, ktÃ³re
przedstawiajÂ± opisywane poniÂ¿ej bryÂ³y. Jego dorobek uzmysÂ³awia czÂ³owiekowi przestrzeÃ±. Wzajemna
konfiguracja tych bryÂ³ jest opisana w rozdziale â€žBryÂ³y platonowskieâ€•. 
 
 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. W konstrukcji geometrycznej bryÂ³y â€žAMAZâ€• pokazane sÂ± wzorce wszystkich uÂ¿ytych przez tych
myÂ¶licieli ksztaÂ³tÃ³w i form. BryÂ³a â€žAMAZâ€• jest wiÃªc najbardziej skondensowanym zbiorem wzorcÃ³w
struktury wszechÂ¶wiata.
 
 BryÂ³a "AMAZ" ujmuje w swojej konstrukcji praktycznie wszystkie moÂ¿liwe do zaistnienia formy materii i energii.
Przedstawia niezniszczalny wzorzec zapisany w strukturze dÂ¼wiÃªku wszechÂ¶wiata. DÂ¼wiÃªk wszechÂ¶wiata jest
uÂ³oÂ¿ony w pierwotne wzorce, ktÃ³re sÂ± podstawÂ± budowy wszelkich form Â¿ycia i ewolucji wszechÂ¶wiata.
Kolejne coraz bardziej zÂ³oÂ¿one postacie materii i energii, aÂ¿ do istot inteligentnych wÂ³Â±cznie zachowujÂ± w
swojej konstrukcji takie wzorce. Jest to moÂ¿liwe dziÃªki pamiÃªci magnetycznej. 
 
 Materia wszechÂ¶wiata skÂ³ada siÃª z trzech rodzajÃ³w masy: magnetycznej, dÂ¼wiÃªkowej i Â¶wiatÂ³a.
NajwiÃªkszÂ± jest masa o charakterze magnetycznym, wielokrotnie mniejszÂ± masÂ± jest masa dÂ¼wiÃªku a masa w
postaci pÃªdzÂ±cych fotonÃ³w, czyli Â¶wiatÂ³o wchodzi w skÂ³ad materii tylko wÃ³wczas, gdy znajdzie siÃª w
przestrzeni i czasie tworzenia materii.
 
 Masa o charakterze magnetycznym, Â³Â±czÂ±c siÃª w systemy magnetyczne, tworzy okreÂ¶lone zbiory zawiadujÂ±ce
zachowaniem siÃª masy dÂ¼wiÃªku i Â¶wiatÂ³a w zakresie swojego dziaÂ³ania. WielkoÂ¶Ã¦ czÂ±stek masy
dÂ¼wiÃªkowej jest bardzo maÂ³a, ale czÂ±stki te sÂ± bardzo zagÃªszczone. Metody znane czÂ³owiekowi nie
pozwalajÂ± na bezpoÂ¶rednie zaobserwowanie tej masy, ale umoÂ¿liwiajÂ± zarejestrowanie jej wpÂ³ywu na otoczenie.
Podobnie dzieje siÃª to w przypadku niektÃ³rych obiektÃ³w astronomicznych, ktÃ³rych istnienie moÂ¿emy stwierdziÃ¦
jedynie poprzez ich wpÂ³yw na inne obiekty, dajÂ±ce siÃª zaobserwowaÃ¦ przez nasze przyrzÂ±dy.
 
 Wzorce geometrii przestrzennej, przedstawione przez BryÂ³Ãª "AMAZ" obrazujÂ± zespÃ³Â³ magnetyczny. Taka
idealna krystalicznoÂ¶Ã¦, dziÃªki swoim proporcjom posiada silny zespÃ³Â³ magnetyczny, bardzo odporny na
dziaÂ³anie zewnÃªtrznych pÃ³l magnetycznych. Powielanie tego ukÂ³adu krystalicznego jest formÂ± pamiÃªci
magnetycznej, ktÃ³ra powtarza ten wzorzec w caÂ³ym Â¶rodowisku dÂ¼wiÃªku wszechÂ¶wiata, tworzÂ±c jego
nienaruszalnoÂ¶Ã¦ i moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ korzystania z niego w ksztaÂ³cie wzorcowym na dowolnym etapie tworzenia i
Â¿ycia.
 
 Istnieje moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ wykorzystania tych cech, przez zastosowanie cech krystalicznej geometrii na przykÂ³ad w
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konstrukcjach budowlanych. Szerzej tematyka ta jest opisywana w dziale dotyczÂ±cym konstrukcji â€žAMADEOSâ€•.
Pozwala ona na budowanie bardzo lekkich obiektÃ³w przestrzennych o olbrzymiej wytrzymaÂ³oÂ¶ci, przy zastosowaniu
bardzo maÂ³ej iloÂ¶ci materiaÂ³u. Obiekty te sÂ± wyjÂ±tkowo odporne na zewnÃªtrzne wpÂ³ywy dynamiczne, takie jak
na przykÂ³ad trzÃªsienia ziemi, huragany czy celowe uderzenia terrorystyczne.
 
 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¦.
 
 EZOTERYCZNE ODNIESIENIA DO GEOMETRII UJÃŠTEJ W BRYLE â€žAMAZâ€•
 
 Ezoteryka zajmuje siÃª Â¶rodowiskiem dziaÂ³ania mas rozrzedzonych tak dalece, Â¿e nauka do niedawna nie
dysponowaÂ³a przyrzÂ±dami do ich rejestracji. Pierwszym znanym przyrzÂ±dem do rejestracji tego Â¶rodowiska jest
aparat do zdjÃªÃ¦ Kirljanowskich. Rejestruje on zagÃªszczone stany tego Â¶rodowiska wystÃªpujÂ±ce wokÃ³Â³ form
biologicznych takich jak roÂ¶liny i zwierzÃªta a w szczegÃ³lnoÂ¶ci wokÃ³Â³ ciaÂ³a czÂ³owieka.
 
 KluczowÂ± tezÂ± przedstawianej tu teorii ewolucji biologii wszechÂ¶wiata, jest uznanie, Â¿e ta rozrzedzona masa to
woda. NajwiÃªksze jej skupisko jest wokÃ³Â³ obiektÃ³w biologii, Â¿yjÂ±cej na bazie wody, poniewaÂ¿ komÃ³rkowy
proces oczyszczania wydala wodÃª poza organizm biologiczny. Woda ta posiada pamiÃªÃ¦ komÃ³rkowÂ± danego
organizmu, dziÃªki czemu moÂ¿na za jej poÂ¶rednictwem okreÂ¶liÃ¦ niektÃ³re stany jego zdrowia. Woda
charakteryzuje siÃª szczegÃ³lnymi cechami, ktÃ³re opisane sÂ± w dziale â€žÂ¯ycie w Â¶rodowisku wodnymâ€•. To te
cechy umoÂ¿liwiajÂ± przeniesienie Â¿ycia z biologii w niematerialne sfery duchowe.
 
 Istnienie form rozrzedzonych wywodzÂ±cych siÃª z biologii w szczegÃ³lny sposÃ³b zachowuje pierwotny charakter
krystaliczny. W trakcie procesu rozrzedzania biologicznego Â¶rodowiska wodnego, w pierwszej kolejnoÂ¶ci destrukcji
podlegajÂ± magnetyczne zespoÂ³y nieposiadajÂ±ce odpowiednich proporcji ich budowy geometrycznej (krystalicznej).
Rozrzedzenie to polega na wzajemnym oddaleniu zespoÂ³Ã³w magnetycznych, co tworzy z materii formÃª
â€žeterycznÂ±â€•. Forma taka, jeÂ¿eli posiada prawidÂ³owÂ± strukturÃª krystalicznÂ±, istniejÂ±c w pozamaterialnej
przestrzeni wszechÂ¶wiata, bardzo korzystnie oddziaÂ³ywuje na Â¶rodowisko biologiczne. Takie oddziaÂ³ywanie jest
moÂ¿liwe dziÃªki wspÃ³lnej â€“ wodnej pÂ³aszczyÂ¼nie Â¿ycia.
 
 DziÃªki specyficznemu charakterowi wody jakim jest rÃ³Â¿norodnoÂ¶Ã¦ jej stanÃ³w, moÂ¿e ona w rÃ³Â¿nym czasie
znajdowaÃ¦ siÃª w ciele czÂ³owieka lub w jego Â¶rodowisku. W postaci mikroczÂ±stek jest przenoszona przez wiatr lub
Â¶rodowiska wodne w dowolne miejsce na ziemi. Podczas kontaktu z ciaÂ³em biologicznym zostaje pobierana przez
komÃ³rki, tam w jej krystalicznoÂ¶ci zapisuje siÃª informacja o stanie potrzeb i procesÃ³w Â¿yciowych komÃ³rki. W
komÃ³rce woda ta sÂ³uÂ¿y do celÃ³w oczyszczania. Przy okazji zbiera informacje o stanie tej komÃ³rki i zachowuje je
przez bardzo dÂ³ugi czas. Po wydaleniu z organizmu, woda powraca do stanu mikroczÂ±stek pozostawiajÂ±c
zanieczyszczenia w pobliÂ¿u ciaÂ³a biologicznego, ktÃ³re oczyÂ¶ciÂ³a i jest gotowa do ponownego wchÂ³oniÃªcia
przez komÃ³rki innego osobnika. W nowym Â¶rodowisku pozostawia czÃªÂ¶Ã¦ informacji, ktÃ³re niesie z poprzednich
Â¶rodowisk. Taka wymiana wody jest formÂ± najbardziej dokÂ³adnej wymiany informacji pomiÃªdzy rÃ³Â¿nymi istotami
czy organizmami biologicznymi.
 
 Woda ze Â¼rÃ³deÂ³ gÂ³Ãªbokich (na przykÂ³ad oligoceÃ±ska) nie zawiera w sobie zapisu uformowanego w
Â¶rodowiskach magnetycznych, ktÃ³re zarzÂ±dzajÂ± Â¿yciem komÃ³rek rÃ³Â¿nych organizmÃ³w Â¿yjÂ±cych na
ziemi. Woda ta po prostu nie byÂ³a â€žuÂ¿ywanaâ€• przez procesy biologiczne. Taka woda umoÂ¿liwia czÂ³owiekowi
zdecydowanie lepszÂ± moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ oczyszczenia. Obecnie czÂ³owiek Â¿yjÂ±c w swoim Â¶rodowisku walki,
rywalizacji i wielu negatywnych emocji zanieczyszcza tworzone eteryczne formy wodne, ktÃ³re w zwiÂ±zku z tym
posiadajÂ± zakÂ³Ã³conÂ± krystalicznoÂ¶Ã¦ i nie mogÂ± wÂ³aÂ¶ciwie korzystnie wpÂ³ywaÃ¦ na biologiÃª Â¿ycia na
ziemi. Jest to proces, ktÃ³ry wiÂ±Â¿e siÃª z caÂ³ym cyklem samozagÂ³ady, niewÂ³aÂ¶ciwie rozwijajÂ±cej siÃª
cywilizacji. Woda taka uÂ¿ywana przez czÂ³owieka w kolejnych, nastÃªpujÂ±cych po sobie procesach oczyszczania
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posiada coraz bardziej zaburzonÂ± strukturÃª krystalicznÂ±, co moÂ¿e doprowadziÃ¦ do Â¶mierci pojedynczych
organizmÃ³w biologicznych lub caÂ³ych populacji gatunkÃ³w. KaÂ¿dy czÂ³owiek ma moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ usuniÃªcia
nagromadzonych zaburzeÃ± krystalicznoÂ¶ci wody poprzez wewnÃªtrznÂ± zmianÃª swego zachowania w sferze
psycho- emocjonalnej.
 
 ODDZIAÂ£YWANIE ENERGII KSZTAÂ£TU
 
 Znane jest oddziaÂ³ywanie promieniowania ksztaÂ³tu na czÂ³owieka. Nie jest tajemnicÂ±, Â¿e jedne ksztaÂ³ty
oddziaÂ³ywujÂ± pozytywnie a inne negatywnie. WiedzÃª tÃª posiadali juÂ¿ staroÂ¿ytni, tworzÂ±c przedmioty o
okreÂ¶lonym ksztaÂ³cie po to by siÃª zabezpieczyÃ¦ lub wzmocniÃ¦. RÃ³wnieÂ¿ w ksztaÂ³cie ukryta jest tajemnica
dziaÂ³ania talizmanÃ³w i amuletÃ³w. WiÃªkszoÂ¶Ã¦ ksztaÂ³tÃ³w, ktÃ³re ludzie zastosowali dla swoich potrzeb, ma
swoje Â¼rÃ³dÂ³o w Â¶wiÃªtej geometrii.
 
 IstniejÂ± ksztaÂ³ty szczegÃ³lne, ktÃ³re zastosowane w formie przestrzennej lub pÂ³askiej powodowaÂ³y najwiÃªcej
pozytywnych efektÃ³w. Wszystkie bryÂ³y wywodzÂ±ce siÃª z ostrosÂ³upa, szczegÃ³lnie o podstawie kwadratu lub
trÃ³jkÂ±ta cechuje bardzo silne promieniowanie, natomiast figury geometryczne w formie wielobokÃ³w (5, 6, 8, 12
bokÃ³w) byÂ³y i sÂ± w szczegÃ³lny sposÃ³b doceniane przez ludzi. Figury te majÂ± pozytywny wpÂ³yw na los. Dla
przykÂ³adu: Gwiazda Dawida, pentagram, heksagram, dalekowschodnia BaguÂ³a w formie oÂ¶mioboku, gwiazda
dwunastoramienna to te najbardziej znane z uÂ¿ywanych figur geometrycznych. SzczegÃ³lne uznanie wÂ¶rÃ³d ludzi
uzyskaÂ³y przestrzenne bryÂ³y. Najbardziej znanÂ± z nich jest Arka Przymierza, o proporcjach 2,5 Â³okcia dÂ³ugoÂ¶ci,
1,5 Â³okcia szerokoÂ¶ci i 1,5 Â³okcia wysokoÂ¶ci. Daje to matematycznÂ± proporcjÃª: 5:3:3. RÃ³wnieÂ¿ bardzo
znanÂ± bryÂ³Â± jest Â¦wiÃªty Grall, okreÂ¶lany juÂ¿ tysiÂ±ce lat temu jako skaÂ³a, ktÃ³ra jak wiadomo jest formÂ±
krystalicznÂ±. Taka skaÂ³a byÂ³a stosowana jako Â¼rÃ³dÂ³o mocy. MusiaÂ³a, wiÃªc posiadaÃ¦ bardzo proporcjonalne
formy przestrzenne. Najcenniejsze kamienie szlachetne takie jak diament, szlifowane sÂ± w ten sposÃ³b by uzyskaÃ¦
formy krystaliczne. KrysztaÂ³ gÃ³rski (kwarc krystaliczny, krzemian) posiada naturalne fasety o ksztaÂ³cie
proporcjonalnych ukÂ³adÃ³w geometrycznych. KrysztaÂ³ gÃ³rski jest najbardziej rozpowszechnionÂ± formÂ± kamienia
pÃ³Â³szlachetnego uÂ¿ywanego w ezoteryce. SzczegÃ³lnie poszukiwane i cenione sÂ± bryÂ³y zbudowane
proporcjonalnie i symetrycznie.
 
 Bardzo ceniona w ezoteryce jest forma koÂ³a i kuli, jak rÃ³wnieÂ¿ zwiÂ±zana z nimi elipsa. WiÃªkszoÂ¶Ã¦ mandali
swoje formy graficzne ma rozlokowane na obwodach i na powierzchni koÂ³a. Kule cennych mineraÂ³Ã³w stanowiÂ±
szczegÃ³lne amulety, do wrÃªcz magicznych moÂ¿liwoÂ¶ci kulistych krysztaÂ³Ã³w.
 
 Wszystkie opisane wyÂ¿ej figury i bryÂ³y geometryczne zawarte sÂ± w konstrukcji przestrzennej BryÂ³y "AMAZ".
 
 Z konstrukcjÂ± BryÂ³y â€žAMAZâ€• wiÂ±Â¿e siÃª szereg bardzo waÂ¿nych, uznawanych za Â¶wiÃªte liczb:
 
 Liczba 72 okreÂ¶lana w Starym Testamencie jako tzw. liczba â€žDruÂ¿yny Bogaâ€•, w konstrukcji bryÂ³y wystÃªpuje
szeÂ¶ciokrotnie. Liczba 72 jest bazÂ± tworzenia siÃª krystalicznego Gralla, w ktÃ³rym wystÃªpuje piÃªciokrotnie.
OkreÂ¶la elementy konstrukcyjne tej krystalicznej formy krysztaÂ³u gÃ³rskiego w taki sposÃ³b, Â¿e poza szeÂ¶cianem i
ostrosÂ³upami o podstawie kwadratu na jego Â¶cianach, wszystkie pozostaÂ³e krawÃªdzie i Â¶ciany to zawsze iloÂ¶Ã¦
po 72. Taki proces tworzy formÃª bryÂ³y posiadajÂ±cÂ± 48 wierzchoÂ³kÃ³w. Po poÂ³Â±czeniu tych wierzchoÂ³kÃ³w
powstaje bryÂ³a o wizerunku krysztaÂ³u gÃ³rskiego, posiadajÂ±ca 8 symetrycznie rozlokowanych grup skÂ³adajÂ±cych
siÃª z 13 faset kaÂ¿da. JeÂ¿eli poÂ³Â±czymy caÂ³Â± konstrukcjÃª tej bryÂ³y przestrzennymi krzyÂ¿ami, ktÃ³re
wynikajÂ± z poÂ³oÂ¿enia 24 ostrosÂ³upÃ³w pierwszego rzÃªdu i 6 przekÂ±tnych Â¶cian szeÂ¶cianu, to powstanie tzw.
BiaÂ³y KrzyÂ¿ zÂ³oÂ¿ony z 13 przestrzennych krzyÂ¿y wzajemnie ze sobÂ± poÂ³Â±czonych.
 
 Krystaliczny Grall, tak jak caÂ³a BryÂ³a "AMAZ", jak widaÃ¦ z opisu, oparty jest na wielu istotnych dla czÂ³owieka
liczbach takich jak: 72, 6, 8, 12, 13, 14 i 48.
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 Liczba 21 jest szczegÃ³lnie traktowana przez ludzi z punktu widzenia losowego szczÃªÂ¶cia i materialnego dobrobytu.
Potwierdzenie tego znajdujemy w informacjach przekazanych przez Templariuszy. PiszÂ± oni, Â¿e tajemnica tej liczby
jest ukryta w trzech formach geometrycznych: kwadracie, prostokÂ±cie i okrÃªgu. BryÂ³a "AMAZ" rÃ³wnieÂ¿ w tym
przypadku rozwiÂ±zuje tÃª kwestiÃª geometrycznÂ±. Przede wszystkim 6 wÃªzÂ³Ã³w leÂ¿Â±cych na przeciÃªciu
pÂ³aszczyzn 3 okrÃªgÃ³w posiada po 21 prÃªtÃ³w konstrukcyjnych, tam siÃª zbiegajÂ±cych. Poza tym, jeÂ¿eli
przedstawimy rzut pÂ³aski bryÂ³y po uprzednim wyprowadzeniu promieni z jej centrum przez wierzchoÂ³ki potrÃ³jnej
Arki Przymierza, to rzut tych promieni pokazuje 20 punktÃ³w na okrÃªgu poziomym ulokowanym w Bryle â€žAMAZâ€• -
horyzoncie â€“ bÃªdÂ±cym synonimem Â¿ycia czÂ³owieka na ziemi. Â¯aden z tych 20 punktÃ³w nie pokrywa siÃª z
BiaÂ³ym KrzyÂ¿em. BiorÂ±c pod uwagÃª, Â¿e liczba 21 opisana przez Templariuszy i znana w historii dotyczy losu
czÂ³owieka, to na horyzoncie bryÂ³y naleÂ¿y przedstawiÃ¦ punkt istotny dla czÂ³owieka. Jest to punkt nr 1
umiejscowiony na jednym z ramion KrzyÂ¿a, ktÃ³re dalej jest jego prostÂ± drogÂ± do celu Â¿ycia. Ten punkt wraz z
pozostaÂ³ymi dwudziestoma okreÂ¶lonymi przez rzut poziomy promieni daje liczbÃª 21. Wszystkie te punkty znajdujÂ±
siÃª na okrÃªgu poziomym a wiÃªc na horyzoncie Â¿ycia czÂ³owieka, a wynikajÂ±c z promieni emanujÂ±cych z
centrum bryÂ³y przez istotne jej elementy konstrukcyjne, Â¶wiadczÂ± o powiÂ±zaniach z systemem ukÂ³adania losu
dla czÂ³owieka.
 
 - liczba 144 - jest to liczba szczegÃ³lna, jako Â¿e zastosowana zostaÂ³a w napisanym przez Â¦w. Jana objawieniu,
inaczej w Apokalipsie, ktÃ³re otrzymaÂ³ od Boga. Zastosowana zostaÂ³a wiele razy a uÂ¿ycie jej w konstrukcji BryÂ³y
"AMAZ" zaowocowaÂ³o wynikiem liczbowym mÃ³wiÂ±cym o dÂ³ugoÂ¶ci Â³okcia jako staroÂ¿ytnej miary dÂ³ugoÂ¶ci.
Jest to liczba 48.
 
 W kulturach egipskiej, greckiej i Â¿ydowskiej przyjÃªto rÃ³Â¿ne dÂ³ugoÂ¶ci Â³okcia, ktÃ³re w systemie metrycznym
odpowiadajÂ± dÂ³ugoÂ¶ciom 53,5, 46 i 45 cm. Zastosowanie ktÃ³rejkolwiek z tych dÂ³ugoÂ¶ci w proporcjach Arki
Przymierza uniemoÂ¿liwia uzyskanie liczby 72 zwanej w Starym Testamencie tzw. liczbÂ± â€žDruÂ¿yny Bogaâ€•.
WykaÂ¿emy poniÂ¿ej, Â¿e rzeczywista dÂ³ugoÂ¶Ã¦ Â³okcia wynosi 48 cm. PrzyjÃªcie Â³okcia 48 cm daje nam wymiar
wysokoÂ¶ci i szerokoÂ¶ci arki 72 cm (2,5 Â³okcia x 1,5 Â³okcia x 1,5 Â³okcia â€“ czyli 120 x 72 x 72). CaÂ³a
matematyka PotrÃ³jnej Arki Przymierza jest opisana w osobnym rozdziale i jej efektem jest liczba 144.000
przedstawiona w Apokalipsie Â¦w. Jana.
 
 BryÂ³a "AMAZ" pokazuje liczbÃª 48 a wiÃªc rzeczywistÂ± dÂ³ugoÂ¶Ã¦ Â³okcia, przyjÃªtego jako jednostka dÂ³ugoÂ¶ci
Arki Przymierza i jest to jeden z dwÃ³ch wymiarÃ³w potrÃ³jnej Arki Przymierza.
 
 Â©Â Andrzej Struski de Merowing.
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