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 Platon byl o krok, od tajemnicy ,,ciemnej materii"Â  Â  Bryly Platonskie sa zbiorem ukazujacym piec form
przestrzennych, jedna z nich czworoscian regularny stanowi istotny elemtn tezy Platona, ktora mowi o budowie materii. 
Gdy czytamy teze ujeta wraz z opisem bryl platonskich cyt,Â ,,Materia zbudowana jest z calostek i nie jest
podzielna, a calostki te maja charakter idealny. Nie sa, bowiem cialami stalymi, lecz figurami geometrycznymi''
mozemy spojrzec w swiat ,,ciemnej materii''Â mozemy spojrzec w swiat ,,ciemnej materii".
 
  Platon w tej tezie ukazuje piec kwestii, ktore dotycza istoty wskazywanej materii:
 W pierwszej kwestii,Â ,,Materia zbudowana jest z calostek"Â mowi o budowie materii i wskazuje naÂ ,,caloostki"Â 
jako jej modul konstrukcyjny.
 W drugiej,Â ,,i nie jest podzielna", twierdzi, ze materia zbudowa z calostek jestÂ niepodzielna.
 Trzecia kwestia,Â ,,a calostki te maja charakter idealny"Â - jest wskazaniem naÂ ,,idealne"Â proporcje w formie
budowy pojedynczej calostki.
 W czwartej, z koleiÂ ,,Nie sa, bowiem cialami stalymi"Â odnosi sie do stanu fizycznego tej materii. Takie okreslenie
mowi nam, zeÂ ,,calostki"Â istnieja w postaci materialnej, lecz ich stan (wedlug naszego pojecia), nie posiada
charakteru materii stalej.
 Piata kwestia,Â ,,lecz sa figurami geometrycznumi"Â w kontekscie do pierwszej czesci zdaniaÂ ,,Nie sa, bowiem
cialami stalymi"Â dotyczy budowy przestrzennejÂ ,,calostki", jako formyÂ ,,idealnej", ktora w zbiorze tworzy
Â ,,materie niepodzielna".
 
 Â  Calostki jako moduly konstrukcjne niepodzielnej materii. Â  ,,Materia zbudowana jes z calostek", ktore saÂ 
figurami geometrycznymiÂ w postaciÂ idealnejÂ formy przestrzennej i tworza oneÂ niepodzielnyÂ zbior
materialny.Â 
 ,,Materia zbudowana jest z calostek i nie jest podzielna"Â uzyskuje ona, takie cechy dzieki jednorodnej budowie i
wyjatkowej spoistosci wewnetrznejÂ calostek.Â Sa one wzajemnieÂ idealne, zarowno w postaci swej formy, jak i
wielkosci a wewnatrzna spoistosc kazdej calostki, przydaje materii cech plastycznej masy.
 
 ,,Materia zbudowana jest z calostek i nie jest podzielna, a calostki te maja charakter idealny." Calostki sa;
,,figurami geometrycznymi", ktore ,,maja charakter idealny".
 Idealny charakter budowy skladowych modulow konstrukcyjnychÂ ,,niepodzielnej materii"Â w postaciÂ ,,figur
geometrycznych", Swiadczy o tm, ze te moduly musza posiadac najprostsza forme i regularna budowe. Czworoscian
regularny, jest najprostsza przestrzenna forma geometryczna. Wystarcza cztery zbiory masy, ktore posiadaja
odpowiedni potencjal magnetyczny, by powstal wewnetrznie spojny modul. Jezeli te cztery zbiory masy, sa idealnej
wielkosci, utworza modul idealny, czworoscian, ktory na kazdym swoim wierzcholku posiada taka sama czastke masy.
Duzy potencjal magnetyczny daje spoistosc modulu, jednakowa wielkosc masy wierzcholkowejÂ idealna figure
geometrycznaÂ a efekt w postaciÂ calostkiÂ wystepujacej w praktycznie nieograniczonej ilosciÂ materii
niepodzielna.
   
      
  Rys1 Model przestrzenny czworoscianu regularnego.
   
  Materia niepodzielna.  Â    
  
   ,,Materia zbudowana jest z calostek i nie jest podzielna, a calostki te maja charakter idelany. Nie sa, bowiem
cialami stalymi, lecz figurami geometrycznymi."Â 
 ,,Idealny"Â charakter geometryczny, posiadaj tylko figury regularne a najprostsza z wszystkichÂ ,,figur
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geometrycznych", jest czworoscian, ktorego wszystkie krawedzie posiadaja jednakowa dlugosc. Wskazywana przez
PlatonaÂ ,,calostka'', to nic innego jak uformowany w postaci czworoscianu regularnego zbior pierwotnej materii. Ta
pierwotna materia (abstrahujac od tego, jaka by ona nie byla), tworzy czworoscian w taki sposob, ze sily magnetyczne
stabilizuja jej zbiory w punktach wierzcholkowych bryly.Â 
 W taki sposob powstaje konstrukcja przestrznna, w ktorej materia znajduje sie tylko na wierzcholkach, polaczonych ze
soba silami magnetycznymi. Taka bryla, moze laczyc sie z innymi czworoscianmi o identycznych, lub zblizonych
parametrach. Polaczenie nastepuje poprzez przyciaganie magnetyczne.
 
 Taki materialny modul spojnosci postaci czworoscianu, polaczonego magnetycznie wykazuje duza spojnosc
wewnetrzna. ZÂ  kolei wzajemne wierzcholkowe polaczenia takich modulow w przypadku wystapienia sily destrukcyjnej,
jaka moze wystapic w srodowisku materii rozlacza sie w pierwszej kolejnosci. Natomiast moduly zachowaja swoja
pierwotna forme. Ponowne polaczenie modulow, na powrot utworzy zbior przestrzenny o takim samym charakterze.
 
 Takie cechy fizczyne materii, zbudowanej z modulow o postaci czworoscianow regularnych, spelniaja wskazanie
Platona, ktore mowi, ze ta materia jestÂ ,,niepodzielna".
 W podobny sposob mozna okreslic ,,niepodzielnosc" cieczy lub gazu. Jezeli zastosujemy ingerencje obcym cialem
stalym w przestrzen wodna a nastepnie usuniemy ta przyczyne zaklocenia, materia wodna poworci do swego
poprzedniego stanu fizycznego. Takie zachowanie sie cieczy mozemy okreslic jako cechy materii niepodzielnej. To
porownywanie nie jest do konca wlasciwe, ciecz lub gaz, mozna rodzielac i zmieniac jej stan fizyczny poprzez
stosowanie roznych oddzialywan, np temperatury i cisnienia.
 
 Podobnie jak woda i gaz, moze zachowywac sie materia, ktora wskazuje Platon. Nie mozna wykluczyc jakies, jeszcze
nieznanej formy fizycznej, ktora ingerujac w srodowiskoÂ ,,materii zbudowanej z calostek'', czesc jej modulow odziela
od calosci a po zakonczonej ingerencji materia laczy sie na powrot, przywracajac jednorodny stan fizyczny.
 
 ,,Calostki nie sa, bowiem cialami stalymi, lecz figurami geometrycznymi," jednak musza byc zbudowane z czasteczek
materialnych, bo nie utworzylby figur geometrycznych.
 Sprawa, ze calostki sa zbudowane z czastek materialnych jest oczywista, lecz zachodzi pytanie, z jakiej materii
zbudowane sa te calostki?
 Tu otwiera sie szczegolna kwstia, ktora ukazuje nam materie nie stala, zbudowana z calostek, te z kolei wskazywane
sa jako formy geometryczne a wiec posiadaja raczej stablina postac. Inaczej mowiac calostki sa bardziej stale niz
materia, ktora tworza.
 
 Podobny charakter posiada takze woda, cala ciecz moze byc dzielona na dowolne zbiory, jak rowniez przechodzic w
rozne stany, jednak zawsze podstawowa czastka skladowa wody pozostaje nienaruszona. Pierwiastek charakteryzuje
sie duzo wieksza odpornoscia na zmiany, wywolane zewnetrznym oddzialywaniem, niz materia wÂ postaci wody. Ta
sprawa dotyczy praktycznie kazdej materii, ktora mozna dzielic az do atomu. Inaczej przebiegaja zmiany w zakresie
stanu samego atomu, do przeprowadzenia takiej zmiany, niezbedne sa wieksze sily i inne sposoby.
 
 Podobnymi cechami charakteryzuje sie wskazywana przez Platona jednostka skladowa materii niestalej i
niepodzielnejÂ ,,calostka". Jest bardziej odporna na destrukcje niz materia. ktora z takich jednostek powstaje.Â 
 Jest to cecha nieslychanie korzystna dla caloksztaltu ewolucjii wszechswiata, albowiem gwarantuje zachowanie
powtarzalnosci odnawiajacych sie kolejnych form w procesie zmian ewolucyjnych.
 
 Znane sa w fizyce trzy stany materii, stan staly, ciekly i gazowy. Istnieje rowniez stan eteryczny materii, ktory odnosi sie
do srodowisk rozrzedzonych bardziej niz gaz. Ciemna materia, jest rozpoznalna masa, ktora istnieje w naszym
otoczeniu jako dominujaca wielkosc masy calego wszechswiata. Jej cechy fizyczne jeszcze nie zostaly okreslone i z tej
przyczyny, nie ma ona przypisanego wlasciwego dla niej, stanu fizycznego.
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 Rozpoznanie istnienia masy swiadczy, ze jest to materia i posiada odpowiedni dla niej stan fizyczny. Wskazanie
Platona, mowi o materii, ktora charakteryzuje jedna bardzo istotna kwestia. Materia ta posiada jednorodna budowe o
charakterze krystalicznym - modulowym, przy czym wszystkie czastki skladowe takich modulow musza byc identycznej
wielkosciÂ ,,calostki te maja charakter idealny".Â Istotnym brakiem w okresleniu stanu fizycznego ,,Ciemej materii"
wskazanej przez naukowcow i materii wskazanej przez Platona jest brak skali wielkosci jednego modulu -Â ,,calostki".
 
 Biorac pod uwage fakt istnienia we wszechswiecie roznorodnych form materialnych z tymi o charakterze eterycznym
wlacznie, nalezy przyjac teze, ze one wszystkie pochodza z jednego prazrodla. Zadna ze znanych form materii nie
posiada budowy fizycznej, ktora odpowiada opisowi Platona. Natomiast wszystkie moga pochodzic ze zrodla, ktorym
jest materia odpowiadajaca tym opisom. Skala wielkosci jednego modulu musi byc, wielokrotnie mniejsza od
najmniejszej znanej nauce czastki, jednak rzeczywista wielkosc jest pojeciem abstrakcyjnym. Calostka musi byc
mniejsza od najmniejszej znanej nauce czastki od kilku do milionow razy. Ta abstrakcja oceny skali wielkosci nie
umniejsza faktu, ze taka materia istnieje a jej obecnosc wokol nas stwierdzili juz naukowcy.
 
  Istnienie ciemnej materii, jako prazrodla wszelkiej materii wszechswiata stawia ja w szczegolnej pozycji na drodze
ewolucji wszechswiata. A co najistotniejsze teza, ktora materie wskazywana przez Platona stawia jako prazrodlo,
eliminuje mozliwosc wystapienia wielkiego wybuchu jako poczatku ewolucji materii wszechswiata.
 Wystepowanie przestrzeni wypelnionej ciemna materia, ktora posiada jednorodny charakter budowy fizycznej w tym
samym miejscu i czasie, co zdarzenie, jakim mialby byc destrukcyjny wybuch w zadnej mierze do siebie nie pasuje.
 
  Wnioski z tezy Platona 
 
 1. Charakter geometryczny calostek, jako wzorzec geometrii przestrzennej a czasteczki tworzace calostki jako
matematyczny pierwowzor jednostki masy.
 
 2. Przestrzen geometryczna materii, jest zbiorem odcinkow, gdzie kazdy z nich okresla odleglosc pomiedzy dwoma
zbiorami masy bioracymi udzial w budowie jej konstrukcji.
 
 3. Jednostki skladowe materii, zawsze sa stabilizowane polami magnetycznymi na wierzcholkach geometrycznej
konstrukcji calej masy materialnej.
 
 4. Ciezar wlasciwy materii, wynika ze stopnia zageszczenia jednostek skladowych materii (zbiorow), rozlokowanych na
wierzcholkach jej formy geometrycznej.
 
 5. Charakter stanu fizycznego materii, zalezy od wielkosci jej przestrzennych zbiorow skladowych i odleglosci pomiedzy
tymi zbiorami.
 
   
   Materia, ktora opisal Platon, posiada zbiory przestrzenne posiadajace jednakowa wielkosci masy, ktore odpowiadaja,
jednej jednostce (najmniejsza mozliwa jednostka masy, wystepujaca w konstrukcji materii wszechswiata). Dlugosc
wszystkich odcinkow w zbiorze jest identyczna. Odleglosc pomiedzy wierzcholkami w konstrukcji geometrycznej calostki
- zbioru, sa determinowane potencjalem ich pola magnetycznego. Ta materia posiada najmniejsza z mozliwych mas
wlasna. Posiada rowniez tylko jedna dlugosc miedzy wierzcholkowa, odcinek ,,AB"
 
 Odcinek ,,AB" jest pierwotnym wzorem geometrycznym, a jednostka wierzcholkowa calostki, pierwowzorem
matematycznym masy wszelkiej materii wszechswiata.
 
 Materia ewoluujaca we wszechswiecie, wystepuje w takim zageszczeniu masy, ktora pomiedzy zbiorami posiada wolne
przestrzenie. W stanie fizycznym materii, gdzie wolne przestrzenie pomiedzy zbiorami nie wystepuja, proces ewolucji
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materii nie dziala. (Pojecie fizyczne stanu zageszczenia, jednego zbioru w konstrukcjiÂ geometrycznej przestrzeni
materii, rowniez mowi o wolnych przestrzeniach w takim zbiorze.) W konkluzji do sprawy zageszczenia ewoluujacej
materii, nalezy przyjac taki jej stan fizyczny, w ktorym nigdy nie dochodzi do zupelnego jej zageszczenia.
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