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Swieta geometria a rola ''Bryl Platonskich"
 
 Platon w mistrzowski sposob ukazuje tak wazne kwestie, jak odniesienie ciala stalego do figur geometrycznych, czy
materii do calostek, form geometrycznych o idealnych proporcjach. 
 Cyt. ,, Platon uznwal bowiem, ze materia zbudowana jest z calostek i nie jest podzielna, a calostki te maja charakter
idealny. Nie sa bowiem cialami stalymi, lecz figurami geometrycznymi".
 
 W tresci tego cytatu, sa ujete wskazania, ktore mowia o calostkach, materii i cialach stalych. Materia zbudowana z
calostek o idealnym charakterze, jak rowniez w takiej postaci, ktora jest niepodzielna, to zrodlo, z ktorego w procesie
ewolucji, powstala materia i zycie wszechswiata.
 Te calostki o idealnym charakterze, to nic innego jak czworosciany, idealnego charakteru pierwociny materialnych form
przestrzennych. Bryla czworoscianu, jako jedyna z wszystkich bryl posiada tyle samo wierzcholkow ile scian. Laczac sie
wzajemnie wierzcholkami, tworzy przestrzen geometryczna materii zbudowana z calostek. Materia jednorodna
konstrukcyjnie, utworzona ze zbioru czworoscianow nie jest jednorodna w kwestii zageszczenia masy tej materii. Taka
niejednorodnie rozlozona, masa materii w przestrzeni, daje mozliwosc do zmiany stanu fizycznego tego srodowiska a co
za tym idzie, przyczynia sie do aktywacji procesow ewolucji. Konstrukcja geometryczna materii, ktora powstaje z
czworoscianow polaczonych wierzcholkami, posiada forme przestrzenna o szczegolnym charakterze i ksztalcie.
Objetosc czworoscianow w utworzonej przez nich przestrzeni, zajmuje jedynie 1/6 calej objetosci tej przestrzeni. Jej
ksztalt ukazuje naturalnie wygenerowane w trakcie powstawania przestrzeni, osmiosciany regularne, ktore w klasyfikacji
bryl platonskich, sa na drugiej pozycji.
 Te osmiosciany powstaja jako formy wtorne, ich krawedzie i sciany, sa krawedziami i scianami czworoscianow, bryl,
ktore te przestrzen tworza. Istnieja po utworzeniu przestrzeni formy o ksztalcie osmioscianow wypelniaja swoja
objetoscia, wolne miejsca w utworzonej przez czworosciany przestrzeni.
 
 Z wszystkich pieciu bryl platonskich, tylko szescian posiada cechy, ktore pozwalaja mu wypelnic cala przestrzen.
Jednorodnej wielkosci szesciany, polaczone scianami wypelniaja przestrzen, same z kolei nie beda powielac wlasnej
przestrzeni. Efekt powstawania bryly wtornej w postaci osmioscianow, podczas tworzenia przestrzeni zlozonej z
czworoscianow, to swoistego rodzaju tworzenie sie formy geometrycznej, ktora wypelni przestrzen w taki sposob, jak
szescian. Taka forma przestrzenna, jest zbiorem trzech bryl, dwoch czworoscianow i osmioscianu, przy czy jeden z
czworoscianow jest obrocony wierzcholkami do dolu. Powstawanie materii w przestrzeni form geometrycznych o takiej
konstrukcji, pozwala na szerokie mozliwosci tworcze w zakresie, zycia ewolucyjnego wszechswiata.
 
 Jak istotna dla ewolucji i zycia czlowieka jest ta forma swiadczy, pozycja siedzacego Buddy, ktora wskazuje na taka
forme przestrzenna Gdy proporcjonalnie bedziemy powiekszali wskazywana figure, to w zakresie odpowiadajacym
parametrami czlowiekowi, postac siedzacego Buddy, wypelni jej przestrzen.
 
 Gdyby konstrukcja geometryczna materii w przestrzeni byla zbudowana z szescianow, to jej predyspozycje do
powstania nowych form bylyby ograniczone. Ograniczenia wynikalyby z prostej i jednorodnej budowy szescianu. Bryla,
ktora powstaje w przestrzeni czworoscianow,Â  a ktora nazwalem, jednostka przestrzeni wszechswiata, jest w tym
wzgledzie bardzo obfitym zbiorem geometrycznym.
 
 Wystepuja w konstrukcji tej bryly, katy proste, zwarte i rozwarte a dwie z jej dwunastu zewnetrznych scian, posiadaja
kat wewnetrzny rozwarty. Wszystkie jej sciany sa trojkatami rownobocznymi, niesymetrycznie usytuowanymi na
powierzchni bryly, ktora spelnia cechy, powielarnej jednostki przestrzeni wszechswiata. Ta bryla posiada trzynasta
sciane w postaci trojkata rownobocznego, ktora uzyskuje wraz z konstrukcja pierwotnego czworoscianu. Drugi obrocony
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czworosican i osmioscian, sa formami wtornymi powstajacej przestrzeni geometrycznej materii.
 
 Taka przestrzenna bryle w formie czworoscianu opisal Platon, wskazujac na jej cechy jako calostki, ktora z kolei w
postaci zbioru form geometrycznych tworzy niepodzielna materie. Ta materia wedlug Platona nie jest w postaci ciala
stalego, tylko w postaci form geometrycznych.
 
 Trafnosc sformulowania opisu przestrzeni i jej konstrukcji, jest u Platona bezwglednie najwyszej miary. Precyzyjnie
okreslil konstrukcje przestrzeni wszechswiata na etapie, gdy jego srodowisko fizyczne jest przygotowane, do
zainicjowania procesu ewolucji. Taka przestrzen w zakresie jej tworzenia, zarowno, z jakiego materialu w jakiej postaci,
opisalem w postach dotyczacych budowy wszechswiata. Nadmienie, ze z opisem bryl platonskich zetknelem sie
pierwszy raz, kilka tygodni temu.
 
 Jesli mamy do czynienia z materia. nawet w poczatkowym stadium jej tworzenia (ewolucji), to zapewne posiada ona
jakas mase. W jaki sposob program ewolucji dziala poprzez powielanie sie pierwocin materii w zwiazaku z
oddzialywaniem masy? Jaki zwiazek moze miec tworzenie sie podstawowych, pierwotnych struktur materii w
odniesieniu do pieciu bryl platonskich z masa tejze materii? czy bryly geometryczne jako pierwociny materii posiadaja
jakas mase i w jaki sposob oddzialuje ona na inne elementy (bryly?)?
 
 ,,Jezeli mamy do czynienia z materia, nawet w poczatkowym stadium jej tworzenia (ewolocji), to zapewne posiada ona
jakas mase".
 
 Kazda materia posiada mase wlasna, materia zbudowana z calostek wskazywanych przez Platona rowniez. Platon nie
opisuje procesu, w jakim powstaja czworosciany, rowniez nie okresla charakteru osmioscianu jako formy wtornej,
wskazuje jedynie na istnienie takich form w budowie pierwotnej materii. W procesie powstawania materii musza
zaistniec warunki fizyczne, ktore zabezpiecza pozadana forme, jej budowy krystalicznej. Kazda istniejaca postac
materialna, wyewoluowana we wszechswiecie posiada konstrukcje krystaliczna. W jednych przypadkach dostrzegalna w
innym nie. W tych nierozpoznanych, struktury krystaliczne sa zbyt male, stad nie sa widoczne.
 
 Materia i jej budowa szczegolnie ta, jaka wskazuje Platon, musi spelniac cechy form krystalicznych i dla niej wlasciwej
masy wlasnej. W tym miejscu niezbedne jest usystematyzowanie informacji zwiazanych z tworzeniem lub ewolucja
materii, jak rowniez jej masy.Â 
 Wszechswiat posiada dwa rodzaje srodowiska fizycznego; srodowisko bierne i srodowisko podlegajace procesowi
ewolucji.
 
 Bierne srodowisko fizyczne, przestrzeni wszechswiata.
 
 Rodzaj bierny jest srodowiskiem, ktore posiada przestrzen wypelniona taka materia i w takiej formie jej budowy, jaka
wskazuje Platon,
 
 Cyt. ,,materia zbudowana jest z calostek i nie jest podzielna, a calostki te maja charakter idealny."
 
 Materia niepodzielna wystepuje w srodowisku fizycznym, ktore nie zmienia swojego stanu. Forma budowy materii,
ktorej przestrzen sklada sie z idealnych calostek, (mikro zbiorow) oznacza, ze jest ona jednorodna.Â  Srodowisko
fizyczne, ktore posiada identyczne cechy z tymi wskazanymi przez Platona, opisalem w budowie wszechswiata, gdy
jeszcze nie znalem opisow bryl Platonskich. W stosunku do form geometrycznych, jakie opisal Platon i wskazania
rodzaju materii, srodowisko bierne, zgodne ze wskazaniami Platona w pelni odpowiada cechom, ktore tam
wykazalem. Posiada ono, forme budowy materii w postaci czworoscianow i osmioscianow foremnych.
Wskazany w mojej teorii stan fizyczny przestrzeni wszechswiata, jest srodowiskiem, ktore nie ulega degradacji
lub zmianom w calym czasie ewolucji wszechswiata.
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 Idealny charakter calostek - czworoscianow, moze byc zapewniony, tylko gdy formacja jest zbudowana z identycznych
skladowych. Takie identyczne elementy skladowe materii, tworza materie jednorodna w calej przestrzeni wszechswiata.
Masa tych skladowych tworzy mase calej materii srodowiska biernego. W dalszej kolejnosci zdarzen, podczas procesu
ewolucji wszechswiata, niewielki procent masy srodowiska biernego, wystarczy do powstania calej materii ewolucyjnej
wszechswiata.
 Czworoscian jako calostka wskazywana przez Platona posiada mase wynikajaca z masy czastek skladowych, ktore sa
rozlokowane na jego wierzcholkach. Odpowiednio rozmieszczone w przestrzeni czastki skladowe, sluza jako budulec.
Ten budulec musi posiadac odpowiednia postac. Ta postac, powinna byc kulista a masa poszczegolnej kulki taka, by
pole magnetyczne, ktore ona tworzy, ustalilo odleglosc miedzy wszystkimi kulkami w przestrzeni. Kulki sa wierzcholkami
form geometrycznych, jednorodna wielkosc kulek, utworzy identyczna postac wszystkich bryl.
 
 Bryla, jaka powstanie jest czworoscian foremny, jest on polaczony z sasiadujacymi z nim czworoscianami
wierzcholkami. Bryly czworoscianow nie wypelniaja swoja objetoscia calej przestrzeni, jaka powstanie. Objetosc
czworoscianow, to ulamek objetosci calej przestrzeni a pozostala wolna przestrzen, wypelniaja osmiosciany i
odwrocone czworosciany. Platon ukazuje bierne srodowisko fizyczne, ktore jest obszarem odpowiednio wyposazonym.
Na tym polu w odpowiednich miejscach bedzie inicjowany proces ewolucji wszechswiata Takie srodowisko jest zrodlem
materii i wzorem geometrycznym, dla wszelkich objawow zycia, jakie powstana w procesie ewolucji.
 
 Srodowisko fizyczne podlegajace procesowi ewolucji.
 
 Srodowisko fizyczne, ktore okreslilem jako, podlegajace procesowi ewolucju, powstanie w momencie wprowadzenia w
przestrzen srodowiska biernego, czynnika aktywujacego. Miejsce we wszechswiecie, gdzie przebiegaja procesy
ewolucji, posiadaja szczegolny charakter, ,,podwojnego srodowiska fizycznego". Istnieje tu nigdy nie zmieniajaca, swej
formy geometrycznej, materia zbudowana z calostek okreslonych przez Platona i materia, z ktorej ewoluuja sie wszelkie
formy zycia wszechswiata. W tych formach odnajdziemy ksztalty budowy geometrycznej, zgodnie z brylami platonskimi.
Jak z tego wynika, zycie moze zaistniec tylko w tym miejscu wszechswiata, gdzie do srodowiska biernego, dodany
zostanie czyniik powodujacy jego zmiane.
 
 ''Jaka role, pelnia bryly platonskie w caloksztalcie Swietej Geometrii"?.
 
 Bryly platonskie wskazuja nam podstawowe formy geometryczne, ktore w dalszej ewolucjii materii, beda wnosily
wzorzec jej krystalicznej budowy. Zakres form, ktorym czlowiek przydal miano ,,swietej geometrii'', zalezy od tego, czy
materia lub forma, ktora oddzialuje na czlowieka posiada korzystny wplyw na jego samopoczucie, lub jego potrzeby.
 Okreslanych mianem ,,swietej geometrii", jest wiele roznych rzeczy. Wszystkie posiadaja wspolny mianownik; jest nim
ksztalt geometryczny zblizony do formy, jaka posiadaja bryly platonskie. W materii ten ksztalt, objawia sie w jej
krystalicznej budowie w innych przypadkach, bedzie to forma, ktora powstala z przyczyn naturalnych lub zostala
wykonana przez czlowieka.
 
 Wniosek nasuwa sie sam, wszystko, co zachowuje w swojej budowie formy zblizone do tych, jakie opisal Platon,
posiada cechy wlasne, korzystnie wplywajace na czlowieka. W tym miejscu nalezy wskazac istotna kwestie, rodzaj
,,materialu'', z jakiego powstaja takie, korzystne oddzialywajace rzeczy. Istnieja cztery podstawowe materialy; dzwiek,
swiatlo, skala, lub materia ozywiona. Kazda z tych rzeczy, musi w swej budowie zawierac formy geometryczne, zblizone
lub identyczne, ze wskazywanymi przez Platona. Od nasycenia materialu odpowiednia iloscia, wzorcowych form, bedzie
uzalezniona jakoasas wplywu.
 
 ,,Swieta Geometria jak zdazylem zauwazyc jest podstawa budowy struktury materii, jaka role pelnia w tym temacie tzw.
'' bryly platonskie''?
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 Poza juz opisanymi, wzorcami formami budowy materii, ktore zdominowaly bierne srodowisko fizyczne wszechswiata,
to w otaczajacej nas naturze, generalnie wystepuja formy bardziej zlozone a co za tym idzie, mniej odpowiadajace w
swej budowie swietej geometrii. By wzorcowe ksztalty, zachowaly swoj wplyw w procesie ewolucji materii, musza istniec
naturalne mechanizmy powielajace.
 
 Magnetyczny klej.
 
 Cala materia wszechswiata jest wzajemnie polaczona przestrzennymi polami magnetycznymi. Ten magnetyczny
mechanizm, odpowiada za precyzjne polozenie zbiorow materii wzgledem siebie. Jego oddzialywanie objawia sie,
zarowno na planie biernego srodowiska fizycznego wszechswiata, jak rowniez w zakresie wzajemnego polozenia
galaktyk.
 Niezmiernie istotna cecha fizyczna magetyzmu, jest absolutna precyzja. Pozwala ona, dokladnie ustawic wzgledem
siebie, wszystkie wierzcholki bryl w krystalicznej budowie materii i wyregulowac kosmiczny zegra. Calostki wskazywane
przez Platona, rowniez sa zespolone magnetycznie. Forma czworoscianu regularnego, jest przestrzenia idealna
geometrycznie.
 
 Jej powielanie, jest powieleniem wzorca a proporcjonalne powiekszanie, ewolucja zachowujaca wzorzec. Taki
mechanizm pozwala zachowac pierwotne cechy materii, we wszystkich formach zycia, jakie wyewoluuja sie w procesie
ewolucji wszechswiata. Na ziemi, czworoscian jest podstawowa forma krystalicznej budowy krzemianow. Te z kolei
dominuja w skorupie ziemi i z tej przyczyny, na ziemi zostala zainicjowana ewolucja biologii. W postaci ,,prochu'', drobin
krzemianowych, forma czworoscianu, przenosi sie do srodowiska fizycznego gliny. Z tego srodowiska, jest juz prosta
droga do ciala biologicznego. W srodowisku zycia biologicznego, czworosciany krzemianowe stabilizuja ewolucja
biologii w oparciu o podstawowe wzorce geometryczne.
 
 Jaka bryla platonska pojawila sie jako pierwsza w procesie ''organizowania wszechswiata?
 
 Proces organizowania przestrzeni wszechswiata, nalezy odroznic od procesu ewolucji materii wszechswiata. W
pierwszej kolejnosci byla zbudowana przestrzen wszechswiata. Konstrukcja tej przestrzeni, jest oparta na formach
geometrycznych. Bryla czworoscianu foremnego, Platon ta bryle nazwal ,,tetraedr'', jest podstawowa bryla konstrukcyjna
tej przestrzeni. Przestrzen wypelniona czworoscianami, ktore lacza sie wzajemnie tylko swymi wierzcholkami w
naturalny sposob, generuje inne formy przestrzenne. W postaci pierwszej, czyli bez laczenia sie dwoch lub wiekszej
ilosci bryl wystepuje osmioscian foremny, Platon nazywa ta bryle ,,oktaedr''. Te dwie bryly sa we wskazaniu Platona
numerami 1 i 2, trafnosc jego oceny w kwestii budowy materii, bryla precyzyjna.
 Platon twierdzil, ze materia zbudowana jest z bryl foremnych.
 
 Twierdzil rowniez, ze ta foremna jej struktura nie jest cialem stalym, tylko samymi figurami geometrycznymi. Przestrzen,
ktora tu opisuje, to zbior takich figur foremnych, o jakich mowil Platon. Bryly te posiadaja tak male zageszczenie materii i
sa, tak malej wielkosci, ze nie moga byc postrzegane jako stala materia. Szczegolna cecha takiej konstrukcji
przestrzennej, jest roznorodnosc. Lustrzane odbicie czterech trojkatow rownobocznych, ktore wspolnie, tworza wiekszy
w kolejnosci trojkat rownoboczny, jest symetryczne. Lustrzane odbicie, bryl przestrzennych, ktorych podstawami sa te
trojkaty, nie jest symetryczne.Â 
 Taka niesymetryczna przestrzen geometryczna, posiadajaca symetryczna podstawe, daje mozliwosc do rozwoju
wielorakich form przestrzennych a z drugiej strony zabezpiecza powtarzalnosc rodzaju.
 Przestrzen geometryczna wszechswiata w postaci takiej budowy, jest optymalnym miejscem do ewolucji materii. W
kolejnych etapach proporcjonalnego powiekszania bryl geometrycznych, bedzie ona uzyskiwala coraz wieksza gestosc,
az osiagnie stan ciala stalego. W kolejnych etapach ewolucji z takiego ciala stalego w procesie ewolucji biologii,
powstanie przyroda. Ostatnim procesem ewolucji jest powstawanie form o coraz mniejszym zageszczaniu. Tak ewoluuje
materia eteryczna, ciala duchowe.
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