
               ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ. ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ 

                                                 Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

     Όσοι διαβάσατε «ΤΟ ΙΔΙΟΝ» www.omas-e.gr , θα διαπιστώσατε ότι στο κέντρο 

των συμπάντων υπάρχει η φυσαλίδα που στέλνει κύματα στα σύμπαντα ενωσίας 

(αιθέρα). Το παρακάτω σχήμα παριστάνει στην κεντρική φυσαλίδα να στέλνει κύματα  

ενωσίας, στις ολογραφίες των συμπάντων. 

 

 

 

      

 Η φυσαλίδα είναι όπως στο παρακάτω σχήμα ,στον εγγύς χώρο της. 



                                   

        Στο εσωτερικό της κόκκοι ίδιον, όπως το ιδανικό αέριο, κτυπούν τα τοιχώματα της 
φυσαλίδας, και πυκνώματα εξέρχονται και διασχίζουν την ενωσία.  

      Λόγω του ότι η πυκνότητα της ενωσίας είναι πυκνότερη στα τοιχώματα και αραιώνει 

προς τα έξω, γι αυτό το πύκνωμα όπως φεύγει διαθλάται. Σας θυμίζουμε την διάθλαση, 

όπου η ακτινοβολία διαθλάται όταν μεταβαίνει σε διαφορετικής πυκνότητας μέσα. 

                                          

     Το ανωτέρω σχήμα δίνει την διάθλαση της ακτινοβολίας.    

     Όπως στο σχήματα της φυσαλίδας που είναι αριστερόστροφο στον εγγύς χώρο, έτσι 

παράγεται το αρνητικό φορτίο. Όταν ο συντελεστής ανάκλασης είναι μεγαλύτερος του 1, 

τότε παράγεται το θετικό φορτίο, στις φυσαλίδες των σωματίων, που παράγουν τα 

στοιχειώδη σωμάτια και φορτία (μπορείτε να δείτε στην «μικροφυσική» σχετικά). 

     Ο χώρος εγγύς των φυσαλίδων, είναι μη Ευκλείδειος. Εμείς που ήδη διαγνώσαμε, ότι και 

ο Θεός θέλει Ευκλείδειο χώρο, θα πρέπει να το κάνουμε και να σχηματίσουμε ουρανούς, 



κάπως όπως οι γνωστικοί φαντάστηκαν, αλλά όχι όμως να υπάρχουν οι Αιώνες  (Θεοί), 

ανάμεσά τους. Πρέπει να είναι μία διαδικασία έως την δική μας ύλη και όχι μόνο! 

 

                                  ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΦΟΡΤΙΑ 

 

     Εμείς πλέον, πρέπει να εκφράσομε το ηλεκτρικό φορτίο, να είναι σαν ένα τεντωμένο 

ελατήριο η πορεία των ατόμων γραμμών. Αριστερόστροφες σπείρες, αρνητικά φορτία, 

δεξιόστροφες θετικά! Στο δικό τους ακλόνητο σύστημα συντεταγμένων! Τότε ο χώρος 

γίνεται Ευκλείδειος και δημιουργείται η ευχέρεια, να δημιουργήσουμε ουρανούς γύρω από 

την κεντρική φυσαλίδα, όπως περιγράφουμε παρακάτω.  

 

                        ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ 

 

 

 

 

  

   

 

 

Αυτό το πρώτο στερεό, το ανωτέρω τετράπλευρο , πρέπει να εκφράζει η κάθε πλευρά του 
και ένα σύμπαν. Αυτού οι πλευρές, θα εξαρτώνται από την εγγεγραμμένη στο τετράπλευρο 
πρώτη σφαίρα και θα εφάπτεται κάθε πλευρά της σφαίρας. Ακριβώς στο κέντρο της 
σφαίρας, θα βρίσκεται η κεντρική φυσαλίδα, που τώρα θα εκπέμπει τις άτομες γραμμές 
του Αριστοτέλη που θα είναι σαν τα τεντωμένα ελατήρια αριστερόστροφα! Αυτές θα 
καταλήγουν στην σφαιρική επιφάνεια, στην οποία θα διαγράφει ένα κόσμο δύο 
διαστάσεων!! Η επιφάνεια σφαίρας είναι δύο διαστάσεων, ενώ κάθε άτομος, για  άπειρα 
μικρή άτομο, θα είναι μιάς διαστάσεως!! Στο τετράπλευρο θα είναι οι τρεις διαστάσεις. Δεν 
θα υπάρχει εδώ κίνηση όντων και συνεπώς χρόνος!! 

Έχει 4 έδρες οι οποίες είναι ισόπλευρα 
τρίγωνα, 4 κορυφές και 6 ακμές. 

 



     Ακολουθεί η δεύτερη σφαίρα, περιγεγραμμένη στο ανωτέρω τετράπλευρο. Αυτή θα 
είναι εγγεγραμμένη στον κύβο που ακολουθεί!! Όπως θυμάστε, ο κύβος των έξι πλευρών, 
είναι που αντιπροσωπεύει τα έξι σύμπαντα ολογραφίες και τις τρεις διαστάσεις, με τον 
χρόνο ως τέταρτη και την απειροστική άτομο, ως «Πέμπτη» (η οποία όμως εδώ 
παρεισφρύει, στην πραγματικότητα είναι η πρώτη διάσταση, μονοδιάσταση)!  

     Όπως οι σαν ελατήριο άτομες, όσες θα διαπερνούν το τετράπλευρο, θα διαθλούνται και 
θα έρχονται στις ολογραφίες του κύβου. Δηλαδή, θα διευθύνει εμάς, τους πενταδιάστατους 

Ο κύβος που ακολουθεί, είναι ο χώρος μας! 

   

 

 

 

   

 

 

Από εδώ, εμείς θα διευθύνομε, τι και πως θα διαπερνά τον ουρανό μας, που είναι μεταξύ 
της δεύτερης σφαίρας και της τρίτης περιγεγραμμένης στον κύβο! 

      Στον επόμενο ουρανό, θα είναι περιγεγραμμένη σφαίρα στον κύβο των δικών μας 
συμπάντων. Η σφαίρα αυτή,  θα είναι στο οκτάεδρο του Πλάτωνα εγγεγραμμένη. Αυτό 
δηλαδή,  θα είναι περιγεγραμμένο της τρίτης σφαίρας και εγγεγραμμένο της τέταρτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Σημειώστε, ότι στο οκτάεδρο οι τρεις διαγώνιες πρέπει να είναι ίσες και εδώ θα είναι 
μία ανώτερη μορφή ζωής!!! Θα την προσδιορίσουμε, όταν διεισδύσουμε στις άπειρες ιδέες 
του Θεού και ιδιαίτερα σε αυτές που ταιριάζουν για εδώ!  Και επειδή έχει οκτώ έδρες, κάθε 

Έχει 8 έδρες οι οποίες είναι ισόπλευρα  

τρίγωνα , 6 κορυφές και 12 ακμές 

Αποτελείται από 6 έδρες οι οποίες 
είναι τετράγωνα, 8 κορυφές και 12 
ακμές 



έδρα του κύβου, θα πρέπει να είναι ικανή, να δώσει κάτι περισσότερο από τον αριθμόν 
των, στο οκτάεδρο!  

     Αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ, το οκτάεδρο θα είναι εγγεγραμμένο σε ανώτερη 
σφαίρα!  Αυτή με την σειρά της, θα είναι εγγεγραμμένη στο δωδεκάεδρο που ακολουθεί 

     Και κάθε έδρα του οκταέδρου, να δίνει κάτι περισσότερο, που να αντιστοιχεί, το 
οχτάεδρο στο δωδεκάεδρο. 

 

 

 

  

 

 

 

      Εδώ θα είναι μία ανώτερη μορφή ζωής, την οποία θα προσδιορίσουμε από τις άπειρες 
ιδέες του Θεού!  

     Το δωδεκάεδρο θα είναι εγγεγραμμένο στην πέμπτη σφαίρα. Αυτή θα είναι 
εγγεγραμμένη στο εικοσάεδρο, που θα είναι η ανώτατη μορφή ζωής!! Αυτό θα είναι 
εγγεγραμμένο, στην έκτη και τελευταία σφαίρα. Κάθε έδρα του δωδεκάεδρου, θα πρέπει 
να δίνει κάτι παραπάνω, να αντιστοιχούν οι 12, στις 20 έδρες του εικοσαέδρου!! 

 

 

 

 

 

 

  

Αυτά είναι τα στερεά, που πρέπει το εσωτερικό αδιάστατο κενό, να εκπέμπει ακτίνες 

ατόμων γραμμών ακτινωτά σε σπείρες, στην πρώτη σφαίρα. Η επιφάνεια αυτής είναι 

διδιάστατη και η σφαίρα είναι εγγεγραμμένη στο πρώτο τετράεδρο. 

     Αυτό είναι εγγεγραμμένο στην δεύτερη και ανώτερη σφαίρα, που είναι 

εγγεγραμμένη στον κύβο. Αυτός είναι εγγεγραμμένος στην τρίτη ανώτερη σφαίρα, 

Αποτελείται από 20 έδρες οι οποίες είναι 
ισόπλευρα τρίγωνα, 12 κορυφές και 30 
ακμές 

Αποτελείται από 12 έδρες οι οποίες 
είναι κανονικά πεντάγωνα, 20 
κορυφές και 30 ακμές 

 

 



που είναι εγγεγραμμένη στο οκτάεδρο. Αυτό στην τέταρτη ανώτερη σφαίρα, που είναι 

εγγεγραμμένη στο δωδεκάεδρο. 

       Αυτό στην πέμπτη ανώτερη σφαίρα, που είναι εγγεγραμμένη στο εικοσάεδρο. 

Και αυτό είναι εγγεγραμμένο στην τελευταία και έκτη σφαίρα! 

       Η ιδιαιτερότητα είναι στο οκτάεδρο, που έχει τις διαγώνιες μεταξύ των κορυφών  

ίσες.   


