
                            Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΟΣΜΩΝ 

 

                                                                       Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

     Όπως διατυπώθηκε στην κοσμοθεωρία μας ΤΟ ΙΔΙΟΝ, ο κόσμος μας, το σύμπαν μας είναι 
μία ολογραφία, περίπου ένα επίπεδο τετράγωνο. Υπάρχουν έξι σύμπαντα, ένας κύβος. Οι 
έδρες του κύβου μόλις απέχουν και δεν έχουν κοινές ακμές, τα έξι σύμπαντα. Στο κέντρο του 
κύβου υπάρχει μία φυσαλίδα αραιότερου αιθέρα και ο πυκνότερος περιβάλλει την φυσαλίδα 
και εκτείνεται στο άπειρο. Παρέχουμε το σχήμα του κύβου με εγγεγραμμένη και 
περιγεγραμμένη σφαίρα. 

             

                                

Εκεί όπου βλέπετε την εγγεγραμμένη σφαίρα, νοείστε μία πολύ μικρότερη με το ίδιο κέντρο, 
την κεντρική φυσαλίδα κέντρο ελέγχου του θεού.  

 

          Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΟΣΜΩΝ 

 

Η δημιουργία των πολλαπλών κόσμων, όταν ο άνθρωπος γίνει δημιουργός (ο δημιουργός 
δημιουργεί δυνάμει του ποιητή-θεού), θα είναι όπως τα πέντε κανονικά στερεά του Πλάτωνα. 
Το τετράεδρο, το εξάεδρο–κύβος που είμαστε, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το 
εικοσάεδρο. Κάθε έδρα και ένα σύμπαν . και ο χώρος θα πρέπει να είναι Ευκλείδειος. Στα 
πέντε κανονικά στερεά θα προστεθούν η ευθεία και ο κύκλος, που είναι ένας εγγεγραμμένος 
κύκλος στο τετράεδρο με την ακτίνα του-ευθεία. Και το τετράεδρο θα έχει εγγεγραμμένη 
σφαίρα και περιγεγραμμένη την σφαίρα την εγγεγραμμένη στον κύβο. Και η περιγεγραμμένη 
σφαίρα του κύβου, εγγεγραμμένη στο οκτάεδρο. Και η περιγεγραμμένη σφαίρα του 
οκταέδρου, εγγεγραμμένη στο δωδεκάεδρο. Και η περιγεγραμμένη σφαίρα του δωδεκαέδρου, 
εγγεγραμμένη στο εικοσάεδρο που θα έχει την τελευταία περιγεγραμμένη σφαίρα. Δίνουμε 
τα σχήματα. 

 

κύκλος με ακτίνα 

 



  

Κανονικό τετράεδρο με εγγεγραμμένη και περιγεγραμμένη σφαίρα. Ακολουθεί ο κύβος που 
δόθηκε. 

 

 Οκτάεδρο με εγγεγραμμένη και περιγεγραμμένη σφαίρα. 

                               

Δωδεκάεδρο με εγγεγραμμένη και περιγεγραμμένη σφαίρα. 

 

 



 

Εικοσάεδρο με εγγεγραμμένη και περιγεγραμμένη σφαίρα.  

Τώρα θα παραθέσουμε συνοπτικά τα πολύεδρα με τις σφαίρες.          

                                                                                                                                                                          

          

Τα πέντε πολύεδρα έχουν πενήντα έδρες, οι κόσμοι που θα δημιουργηθούν. 

     Εκτός από τις εγγεγραμμένες και περιγεγραμμένες σφαίρες, υπάρχουν και οι μεσόσφαιρες, 
οι σφαίρες που εφάπτονται στα μέσα των ακμών των εδρών. Οι μεσόσφαιρες είναι οι 
αντιπροσωπευτικές σφαίρες κάθε είδους κόσμου. Ο μονοδιάστατος κόσμος ανήκει στην 
αρχική ευθεία, ο δισδιάστατος στον κύκλο, ο τρισδιάστατος στο τετράεδρο χωρίς χρόνο, ο 
τετραδιάστατος (οι τρεις διαστάσεις και ο χρόνος που δεν έχει προτιμιτέα διεύθυνση) στον 
κύβο, που βρισκόμαστε. Το οκτάεδρο, όπου δεν υπάρχει χρόνος και οι διαστάσεις είναι τρεις, 
πρόκειται για δύο τετράεδρα. Το δωδεκάεδρο (εδώ ο χρόνος έχει δύο διαστάσεις, σε κάθε 
επίπεδο-έδρα, ο χρόνος ρέει στις δύο διαστάσεις του, ο πενταδιάστατος κόσμος. Η συνείδηση 
εδώ είναι ανώτερη της δικής μας. Και το εικοσάεδρο, όπου ο χρόνος έχει τρεις διαστάσεις, 
ρέει στις τρεις διαστάσεις του χώρου. Εδώ η συνείδηση είναι η ανώτατη.  

  

                       ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ 

 

     Στο τετράεδρο ισχύουν: 

  



Rε τ = √  ατ =  Rπ τ =  ακ     /Rε τ ακτίνα εγγεγραμμένης σφαίρας στο τετραέδρο, ατ ακμή  

                                             τετραέδρου, ακ   ακμή του κύβου. 

Rμ τ= √  ατ = √
√

 Rπ τ=
√
√

 ακ   / Rμ τ ακτίνα μεσόσφαιρας τετραέδρου 

Rπ τ= √  ατ = Rε κ= ½ ακ       / Rπ τ ακτίνα περιγεγραμμένης σφαίρας τετραέδρου, Rε κ ακτίνα  

                                           εγγεγραμένης σφαίρας στον κύβο 

Sτ =√3 ατ
2                           η επιφάνεια του τετραέδρου 

Vτ = √  ατ
3                           ο όγκος του τετραέδρου 

 

Στον κύβο ισχύουν: 

Rε κ = ½ ακ        

Rμ κ = √  ακ 

Rπ κ = √  ακ 

Sκ = 6 ακ
2
 

Vκ =  ακ
3   

 

Στο οκτάεδρο ισχύουν: 

 

Rε ο =  √  αο =   Rπ κ = √  ακ  

Rμ ο = ½ αο = ακ / √2 

Rπ ο = √  αο = ακ 

Sο =2√3 αο
2 

Vo = √  αο
3 

 

Στο δωδεκάεδρο ισχύουν: 

 



Rε δ = Rπ ο = ακ = 10(25 + 11√5) αδ 

Rμ δ = √  (1+√5) αδ 

Rπ δ = (3+√5) αδ  

Sδ = 3 (25 + 10√5) αδ
2 

Vδ =  (15+7√5) αδ
3 

 

Και για το εικοσάεδρο ισχύουν: 

 

Rε ε = Rπ δ = √  (3+√5) αε  

Rμ ε =  (1+√5) αε 

Rπ ε  =   (10 + 2√5) αε 

Sε = 5√3 αε
2 

Vε =  (3+√5) αε
3
  

 

                           Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ 

 

     Στις κορυφές κάθε κόσμου, θα είναι η επικοινωνία του κόσμου με τον ανώτερό του. Τα 
όντα του κατώτερου κόσμου θα πρέπει να είναι τεχνολογικά εξοπλισμένα για την εισδοχή 
στον ανώτερο κόσμο. Θα υπάρχει περιορισμός εισδοχής σε κατώτερο κόσμο. 


