Geometria instigante já registrada como Poesia por Leonardo Jorege na Biblioteca Nacional,
referência direta da forma em plano do Sistema Construtivo Blocos,
qual apresenta a dimensão de Raiz Quadrada de 2 - 1 = 0.41421356237 ao círculo central referentes
ao raio externo de faceamento para ligação entre as peças.

CONSTANTES DE REFERÊNCIA ESPECIAL
raiz de 2 - 2 = 0.58578644
raiz de 2 = 1+ 0.41421356
o resto da raiz até chegar em 2

PRIMEIRO ESPAÇO
QUARTO ESPAÇO

SIMETRIA PROPORCIONAL DE 5 PARA 4
TERCEIRO ESPAÇO

REPETIÇÃO DE REFERÊNCIA
DA RESULTANTE DA BORDA EXTERNA

0,03553391

PROPORÇÃO INTERNA DE 5 PARA 4
0,103553391

A"
" É UM FILTRO SIMÉTRICO PARA DENTRO, SE REPETIDO É INFINITO ,
PROPORÇÃO INTERNA DE MENOR ESPAÇO COERENTE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(mapeamento do comportamento elétrico extravasante, geometria, vazamento de eletricidade).
COROA DO LEÃO
0,03553391

SEGUNDO ESPAÇO

PROPORÇÃO INTERNA DE 5 PARA 4
0,103553391

:
(SIMETRIA E GEOMETRIA BÁSICA DO ESPAÇO DE 5 PARA 4)
A Energia de um Átomo não é equilibrada em pólos iguais,
se fosse assim os Átomos não seriam partes de movimentos construtivos,
o equilíbrio existe, mas há algo maior do que isso, além disso,
Energia Elétrica extravasante qual sobrepõe a inércia equilibrada...
+ e - são partes de potencias diferentes,
a diferença de potencial existe além do equilíbrio verificado
e confirmado em experiências contemporâneas.
Equilíbrio de cargas positivas e negativas é Inércia.
A característica dos Átomos em relação à sua Energia é diferente,
cada Átomo diferente tem suas especificações diferentes de Energia,
E= M.C2 é uma fórmula errada, porque não corresponde à verdade das diferenças,
nem todo átomo é a bomba que Einsten sonhou.
Equivalência entre Energia e Massa é uma ilusão.
A 'QUALIDADE' de cada Elemento Químico tem potenciais diferentes,
bem como a Massa de Átomos diferentes não se referencia em material de qualidades iguais,
a Diferença de Potencial é muito diferente entre as qualidades de Elementos Químicos.
A Densidade dos Diferentes Materiais é um exemplo muito visível.
Tempo não é uma dimensão, é um estado da matéria.
agora a energia dos eléctrons foi reconhecida como maior vida entre tanto espaço (permeabilidade dos átomos),
foi diretamente ligada para a comparação de fluxo, como a água (mas com maior fluidez).
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