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Projeto Marcos Alves de Almeida
Figura 18 - Caminho das proporções harmônicas. Quando a obra
estiver completamente pronta, volto a divulgá-la.
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Esse tipo de construção parece estar retornando novamente, após
mais de quinhentos anos adormecido, desde a época de Leonardo Da
Vinci.
O difícil da geometria de proporções harmônicas, que não é a
mesma coisa da geometria normal, em que você desenha um
pentágono no computador e julga que ele é igual a todos os
pentágonos. De fato, depois de construídos, todos os pentágonos são
iguais, na aparência superficial. Mas, internamente não, cada
pentágono tem as suas próprias proporções.

Não são números

matemáticos, mas proporções matemáticas.
Em suma: devem-se levar em conta os meios para se chegar a um
fim. Da forma que você inicia a construção terá um resultado final
próprio, completamente diferente de outro pentágono construído de
outro modo ou aleatoriamente, que por sinal não transmite nada.
É por isso que a geometria de proporções harmônicas é denominada:
LAS DIVINAS PROPORCIONES.
“O que é Deus?”
“É longitude, largura, altura e profundidade”
São Bernardo de Claraval, “De la consideración” (Lawlor).
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