
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΕΕΙΑΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ. Οι συζητήσεις για 
την ύπαρξη των άνευ ενέργειας πεδίων είναι και ήταν επιθυμητές. Υποστηρικτές και αντίπαλοι 
της έννοιας των LRA-πεδίων υπάρχουν. Παραδόξως, οι αντίπαλοι υποστηρίζουν a priori ότι: δεν 
υπάρχουν μη-ενεργειακά πεδία και ούτε μπορούν να υπάρχουν. Οι αντίπαλοι δεν μπήκαν σε 
κόπο να αποδείξουν το αδύνατο της ύπαρξης των μη-ενεργειακών πεδίων, ήταν σαν να μην το 
χρειάζονταν, ούτως ή άλλως ήταν ήδη προφανείς. Αυτό συνέβη στην επιστήμη πολλές φορές. 
Έτσι, ο εξαιρετικός Γάλλος επιστήμονας Lavoisier, διευθυντής της Ακαδημίας Επιστημών των 
Παρισίων, διακεκριμένος από την εξαιρετική του επιμονή και ακρίβεια στην επιστημονική 
έρευνα, αρνήθηκε την πιθανότητα μετεωριτών να πέφτουν, επισημαίνοντας: "Οι πέτρες δεν 
μπορούν να πέφτουν από τον ουρανό, αφού δεν υπάρχουν πέτρες στον ουρανό". Το επιχείρημα 
του Lavoisier φαινόταν πειστικό στην εποχή του, καθώς η απουσία λίθων στον ουρανό φαινόταν 
προφανής. Το λάθος του συμπεράσματος του Lavoisier προέκυψε, όπως και η λογική των 
αντιπάλων μας, από την αντικατάσταση των αποδεικτικών στοιχείων με το καταφανές, από την 
αντικατάσταση της ορθής θέσης «ποτέ δεν παρατηρήσαμε πέτρες στον ουρανό» με την 
λανθασμένη θέση «δεν υπάρχουν πέτρες στον ουρανό». Έτσι και τώρα, η σωστή θέση των 
αντιπάλων «δεν γνωρίζουμε τίποτα για τα μη-ενεργειακά πεδία» αντικαθιστάται από τους 
αντιπάλους με την λανθασμένη θέση «δεν υπάρχουν μη-ενεργειακά πεδία». Σε τέτοιες 
καταστάσεις, ξεχνούν εντελώς τη μεθοδολογική παρατήρηση του μεγάλου Νεύτωνα ότι η 
επιστήμη γνώρισε μόνο μια σταγόνα από τον ωκεανό της γνώσης, πέρα από τα όρια της οποίας 
μπορεί να ανοίξει μια απροσδόκητη εικόνα του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, η 
επιστήμη με αξιοζήλευτη σταθερότητα πάταγε στην ίδια τσουγκράνα, εμποδίζοντας την πρόοδό 
της, δηλαδή, θεωρώντας τις στιγμιαίες της ιδέες ως μόνιμα καθιερωμένες και ακλόνητες. Έτσι, 
για τους ίδιους λόγους, στο ίδιο επίπεδο της «επιστημονικής ορθότητας», προηγουμένως 
θεωρούνταν ακλόνητο ότι η Γη είναι επίπεδη, ότι ο χώρος είναι μόνο Ευκλείδειος, ότι η μάζα 
ενός σώματος δεν μπορεί να εξαρτάται από την ταχύτητά του, ότι οι παράλληλες γραμμές δεν 
μπορούν να διασταυρωθούν, ότι οι διεργασίες μπορούν να είναι συνεχείς (και όχι κβαντικές), ότι 
ο χώρος μας μπορεί να είναι άπειρος, κλπ. Η επιστήμη είναι αδρανής. Αντιστέκεται στην 
εισαγωγή του νέου. Ωστόσο, η αδράνεια είναι απαραίτητη για την επιστήμη, έτσι ώστε να μην 
χάσει τη σταθερότητα. Οι υποστηρικτές του νέου πρέπει να αναζητούν απαντήσεις στις 
αντιρρήσεις των αντιπάλων. Η αδράνεια της επιστήμης είναι φυσιολογική, αλλά μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι η αντίθεση με το νέο είναι επιστημονικά σωστή, δηλαδή με αποδεικτικά 
στοιχεία, χωρίς αντικατάσταση των διατριβών, χωρίς να αντικατασταθούν αποδεικτικά στοιχεία 
με το εμφανές, εν συντομία, χωρίς αβάσιμη άρνηση. Ο Σκλόφσκι σημείωσε ότι η ακαδημαϊκή 
επιστήμη αποσαφηνίζει την αλήθεια ενώ η αναζήτηση μιας νέας αλήθειας βγαίνει από τα 
πλαίσια της ακαδημαϊκής επιστήμης. Ως εκ τούτου, δεν είναι πάντα σκόπιμη η απαίτηση στο η 
αναζήτηση μιας νέας αλήθειας να εντάσσεται πλήρως στην ακαδημαϊκή επιστήμη από την αρχή 
της αναζήτησης. Μερικές φορές στις συζητήσεις περί της ύπαρξης των LRA-πεδίων συγχέονταν 
το πρόβλημα εμβέλειας με το πρόβλημα της στιγμιαίας μετάδοσης της ενέργειας σε απόσταση. 
Συγκεκριμένα, ισχυρίζονται ότι η ενέργεια μπορεί να μεταδοθεί από την πηγή με άπειρη 
ταχύτητα φάσης των κυμάτων, που, φυσικά, είναι λάθος κατά την φυσική έννοια και του 
ορισμού της ταχύτητας φάσης. 


