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Η ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΪΣΜΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ)1. 
                                                          (Σχόλιο)               

                                 

Στην κβαντική φυσική παραμένει ακατανόητο το πιο σημαντικό πράγμα, δηλαδή, πως 
προκύπτουν κβαντισμένες και όχι συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις, τα κβαντικά άλματα, 
πώς πραγματοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις εκεί όπου δεν δρουν τα φυσικά πεδία όλων των 
αλληλεπιδράσεων γνωστών στην ακαδημαϊκή φυσική (συζευγμένες κβαντικές καταστάσεις), γιατί 
προκύπτει ο δυϊσμός των κυμάτων-σωματιδίων κλπ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο τέλος,  η 
κβαντική θεωρία παραμένει φαινομενολογική (υπενθυμίζουμε τουλάχιστον τα αξιώματα του 
Bohr, το αξίωμα της αντιστοιχίας των εξισώσεων της κβαντικής και της κλασικής φυσικής).  

Ο Feynman περιγράφει τελικά την κατάσταση ως εξής: «Νομίζω ότι μπορώ υπεύθυνα να 
δηλώσω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει την κβαντική μηχανική. Αν είναι δυνατόν, σταματήστε 
να ρωτάτε τον εαυτό σας: «Πώς είναι δυνατόν αυτό;» - γιατί θα οδηγηθείτε σε ένα αδιέξοδο, 
από το οποίο κανείς δεν έχει βγει ακόμα ». Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον τρόπο της εξόδου 
από το αδιέξοδο και κάνει ένα βήμα προς αυτό. Το άρθρο παρουσιάζει τα εξής. Λόγω της 
φαινομενολογικής φύσης της κβαντικής θεωρίας, η κβαντική φυσική, πρώτον, έχει χάσει τη 
θεμελιώδη πρόοδο της κβαντικής θεωρίας. Δεύτερον, η κβαντική φυσική έχει χάσει τη θεμελιώδη 
πρόοδο στην ανάπτυξη των κβαντικών τεχνολογιών και των πρακτικών εφαρμογών της κβαντικής 
φυσικής (αντίθετα με τη γνωστή δικαιολογημένη θέση: «για να φτάσουμε από το σημείο Α στο 
σημείο Β, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ξέρει τι συμβαίνει κάτω από τον καπό του αυτοκινήτου 
του»). Αυτό οφείλεται στη θεμελιώδη ατέλεια της κβαντικής θεωρίας. «Κοιτώντας κάτω από το 
καπό ενός αυτοκινήτου», έγινε δυνατόν να δούμε κάποιους παράγοντες-αιτίες της κβαντικής 
φυσικής, άγνωστες στην ακαδημαϊκή επιστήμη. Αυτοί οι αιτιολογικοί παράγοντες λειτουργούν 
στην κβαντική φυσική και, το σημαντικότερο, είναι σε θέση να ελέγχουν τις διαδικασίες της 
κβαντικής φυσικής. Αυτοί οι παράγοντες-αιτίες παρέχουν τη σύμπλεξη των κβαντικών 
καταστάσεων πέρα από την επίδραση όλων των αλληλεπιδράσεων γνωστών στην ακαδημαϊκή 
φυσική. Οι διοικούσες επιδράσεις τους εντοπίζονται στο δυϊσμό κυμάτων-σωματιδίων και 
αποτελούν τη βάση αυτού του δυϊσμoύ. 

1. Εισαγωγή. Το ιστορικό και ο σκοπός της μελέτης. 

 Εξ ορισμού, η κβαντική σύμπλεξη, ή σύγχυση ή, ισοδύναμα, ή κβαντική συνοχή είναι ένα 
φαινόμενο στο οποίο οι κβαντικές καταστάσεις δύο ή περισσότερων αντικειμένων αποδεικνύονται 
αλληλεξαρτώμενες και, το σημαντικότερο, αυτή η αλληλεξάρτηση παραμένει ακόμη και αν αυτά 
τα αντικείμενα διαχωρίζονται στο χώρο πέρα από κάθε γνωστή αλληλεπίδραση. Στην κβαντική 
φυσική, οι δομές και οι ιδιότητές τους προκύπτουν λόγω των αλληλεπιδράσεων των σωματιδίων 
μέσω φυσικών πεδίων (τα κβάντα των οποίων, με τη σειρά τους, είναι κβαντικά σωματίδια). Αλλά 
πώς πραγματοποιείται η αλληλεξάρτηση εκεί όπου δεν δρουν τα φυσικά πεδία όλων των γνωστών 
στην κβαντική φυσική αλληλεπιδράσεων; Φαίνεται ότι η αναμφισβήτητη και μοναδική λογική 
συνεπής απάντηση είναι η εξής: υπάρχει κάποιο, μέχρι στιγμής άγνωστο στην ακαδημαϊκή 
κβαντική φυσική, πεδίο, το οποίο πραγματοποιεί μια τέτοια αλληλεξάρτηση των κβαντικών 
καταστάσεων. Αλλά τότε η τρέχουσα κβαντική θεωρία είναι ατελής και απαιτεί την ένταξη σε 

                                           
1 Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε στη Συλλογή System Earth Planet: 120 χρόνια από τη γέννηση και 75 χρόνια 
από το θάνατο του Γιούρι Βασιλιέβιτς Κοντράτυουκ (Αλέξανδρος Ιγνατιέβιτς Σαργέι) (1897-1942). - M .: 
LENAND, 2017, σελ. 23-57. Ένα παρόμοιο, αλλά ελαφρώς λιγότερο εκτεταμένο, άρθρο του S.A. Vasiliev "Η 
Φυσιοκρατική Φιλοσοφία του αδιέξοδου στην Κβαντική Φυσική και ένα βήμα προς την έξοδο από αυτήν 
(Συμπεριλαμβανομένων των Προβλημάτων της συνοχής καταστάσεων και του δυϊσμού κύμα-σωματίδιο)" 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Αναδυόμενες Κατευθύνσεις της Επιστήμης, αριθμός 12-13 (4), σελ. 143-157, 2016. 
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αυτήν των άγνωστων πεδίων. Ωστόσο, η ακαδημαϊκή κβαντική φυσική πήρε μια διαφορετική 
πορεία: δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα ύπαρξης ενός άγνωστου πεδίου που πραγματοποιεί την 
αλληλεξάρτηση των συνδεδεμένων κβαντικών καταστάσεων και βρίσκει πειραματικές αποδείξεις 
φαινομενικά ανυπέρβλητες για τους αντιπάλους της (βλ. Ενότητα 2). 

 

Όσον αφορά την πληρότητα της κβαντικής μηχανικής, οι απόψεις των κορυφαίων φυσικών 
χωρίστηκαν από την αρχή της εμφάνισής της. Ο Bohr [1] θεώρησε ολοκληρωμένη την κβαντική 
μηχανική. Ο Αϊνστάιν [2] επέμενε στην ατέλεια της. Αν η κβαντική μηχανική είναι πλήρης, τότε 
κανένα άγνωστο πεδίο δεν εμπλέκεται στο σχηματισμό της κβαντικής σύμπλεξης. Αυτό  αργότερα 
άρχισαν να το καλούν μη-τοπική αλληλεπίδραση. Αυτήν την κατάσταση πραγμάτων ο Αϊνστάιν 
την είχε ονομάσει "τρομερή δράση μεγάλης εμβέλειας", επειδή ήταν παράλογη και αφύσικη, διότι 
από αυτό έβγαινε το εξής: κανένα πεδίο δεν δημιουργεί την σύμπλεξη αντικειμένων, αλλά η 
σύμπλεξη δημιουργείται, τίποτα δεν μεταφέρει την επίδραση ενός μέρους του εμπλεγμένου 
συστήματος στο άλλο μέρος του και όμως η επίδραση μεταδίδεται - μια παραλλαγή της λεγόμενης 
μη-τοπικής αλληλεπίδρασης. Στην πραγματικότητα, οι υποστηρικτές της πληρότητας της 
κβαντικής μηχανικής περνούν την κβαντική σύμπλεξη καταστάσεων ως άλλη μια έκπληξη, ως 
ένα ακόμη θαύμα της κβαντικής φυσικής, που δεν υπόκειται σε καθημερινή, συνηθισμένη 
εμπειρία και κατανόηση. Όλα τα βασικά σημεία στην κβαντική φυσική είναι μια έκπληξη για την 
συνήθη εμπειρία. Είναι ακατανόητο ακόμη και το πιο σημαντικό πράγμα - γιατί, σε αντίθεση με 
την καθημερινή, συνήθη εμπειρία, προκύπτουν κβαντισμένες και όχι συνεχώς μεταβαλλόμενες 
καταστάσεις, πώς και γιατί προκύπτει ο δυϊσμός των κυμάτων-σωματιδίων. Παρ 'όλα αυτά, 
δημιουργήθηκε μια μαθηματική συσκευή που επιτρέπει σε κάποιον να υπολογίσει τις κβαντικές 
καταστάσεις. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών των κβαντικών καταστάσεων επιβεβαιώνονται 
από τα πειράματα. Όπως γράφει η Βικιπαίδεια: "Γενικά, οι περισσότεροι φυσικοί έχουν απλώς 
εξαλείψει τις φιλοσοφικές πολυπλοκότητες της ερμηνείας της Κοπεγχάγης. Η εξίσωση 
Schrödinger λειτουργούσε, οι προβλέψεις συνέπεσαν με τα αποτελέσματα, και αυτό στα πλαίσια 
του θετικισμού ήταν αρκετό. Ο Gribbin γράφει με την ευκαιρία αυτή: «για να φτάσουμε από το 
σημείο Α στο σημείο Β, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ξέρει τι συμβαίνει κάτω από το καπό του 
αυτοκινήτου του». Ως επιγραφή στο βιβλίο του ο Gribbin έβαλε τα λόγια του Feynman: "Νομίζω 
ότι μπορώ υπεύθυνα να δηλώσω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει την κβαντική μηχανική. Εάν 
είναι δυνατόν, σταματήστε να ρωτάτε τον εαυτό σας "Πώς είναι δυνατόν αυτό;" - διότι θα 
οδηγηθείτε σε ένα αδιέξοδο, από το οποίο κανείς δεν έχει ακόμη ξεφύγει "- τέλος της 
παραπομπής. Φαίνεται ότι μια τέτοια θέση ικανοποιεί πλήρως την πρακτική των εφαρμογών της 
κβαντικής φυσικής. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον συντάκτη, αυτό είναι μια πλάνη. 
Περιορίζει την ανάπτυξη της κβαντικής φυσικής. Πράγματι, γιατί ο Feynman, ο οποίος κατανοεί 
βαθύτατα αυτό το πρόβλημα και τη φυσική στο σύνολό της, δεν προτρέπει ακόμη και να 
προσπαθήσει κανείς να κατανοήσει το φυσικό νόημα των αιτιών της κβαντικής φυσικής και ούτε 
να προσπαθήσει να βγει από το αδιέξοδο; Επειδή στο επιτευχθέν, καθιερωμένο σύστημα γνώσης 
της ακαδημαϊκής φυσικής, δεν υπάρχει ο παραμικρός υπαινιγμός για μια διαφυγή από το αδιέξοδο. 
Ως εκ τούτου, η εξάλειψη του αδιεξόδου θα σήμαινε τη διάσπαση των ορίων του καθιερωμένου 
συστήματος γνώσης της ακαδημαϊκής φυσικής, δηλαδή την απόκτηση ριζικά νέων γνώσεων που 
θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε νέες εφαρμογές, τεχνολογίες κ.λπ., και χάρη σε αυτό η διαφυγή 
από το αδιέξοδο θα ήταν σημαντική για την πρακτική των εφαρμογών της κβαντικής φυσικής. 
Κατά τη συζήτηση τέτοιων ζητημάτων, ένας εξέχων ακαδημαϊκός A.S. Alekseev σημείωσε την 
τρέχουσα τάση ανάπτυξης της σύγχρονης φυσικής: χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 
ισχυρά μέσα υπολογισμών και πειράματος, ενώ η φυσιοκρατική φιλοσοφία, η φυσική έννοια των 
θεμελιωδών φαινόμενων πηγαίνουν στη λήθη, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Παρεμπιπτόντως, κατά την αυγή του σχηματισμού της 
κβαντικής θεωρίας, υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον για το φυσικό νόημα της κβαντικής θεωρίας. 
Υπήρξαν πολλές ενδιαφέρουσες, βαθιές συζητήσεις, διαφωνίες σε αυτό το θέμα, το οποίο, 
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ωστόσο, δεν οδήγησε σε προσέγγιση των θέσεων των συζητητών. Για παράδειγμα ο Schrodinger 
είχε πει ότι εάν δεν γίνεται χωρίς αυτό το καταραμένο κβαντικό άλμα, τότε αυτός εκφράζει τη 
λύπη του που ασχολείται γενικά με την κβαντική θεωρία. Επομένως, η κβαντική φυσική απλά 
πέρασε στην πρακτική "οδήγησης ενός αυτοκινήτου" χωρίς να κοιτάξει "κάτω από το καπό της", 
αφήνοντας τη φυσιοκρατική φιλοσοφία των κβαντικών φαινόμενων χωρίς ανάπτυξη. 
Επιστρέφοντας στην αναλογία με τον οδηγό και το αυτοκίνητο, μπορούμε να πούμε: αν κανείς 
δεν θα ξέρει τι συμβαίνει κάτω από το καπό του αυτοκινήτου, τότε θα σταματήσει η σημαντική 
πρόοδος στην αυτοκινητοβιομηχανία. (Θα δημιουργήσουν πολλά μοντέλα σχεδιασμού του 
αυτοκινήτου, θα ασχοληθούν με την επιλογή των μετάλλων και των πλαστικών για αυτών, κλπ., 
χωρίς να επηρεαστεί το κύριο πράγμα - ο κινητήρας του αυτοκινήτου). Ακριβώς το ίδιο πράγμα 
συμβαίνει τώρα στην κβαντική φυσική, αν και συχνά δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Αυτό 
συμβαίνει εξαιτίας της άγνοιας των μηχανισμών δημιουργίας κβαντισμού, της κβαντικής 
σύμπλεξης, του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού, των κβαντικών καταστάσεων απαγόρευσης κ.λπ., 
δηλαδή λόγω της άγνοιας των βασικών θεμελίων που καθορίζουν τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των κβαντικών συστημάτων. Ως αποτέλεσμα, λείπει η 
ουσιαστική πρόοδος της κβαντικής φυσικής. Αυτοί οι αιτιώδεις παράγοντες πρέπει να υπάρχουν, 
διότι, σύμφωνα με τις ιδέες των φυσικών επιστημών όλα στον κόσμο αυτών των επιστημών πρέπει 
να έχουν έναν λόγο. Επομένως, καταρχάς, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε τις βασικές παράγοντες-
αιτίες της κβαντικής φυσικής, τότε η σημερινή κβαντική θεωρία, ουσιαστικά, δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Δεύτερον, ανακύπτει το πρόβλημα της ανανέωσης της κβαντικής θεωρίας, δηλαδή 
της αναζήτησης των αναφερθέντων παραγόντων-αιτίων, που θα πρέπει να οδηγήσει σε μια 
διέξοδο από την αδιέξοδο. Επιπλέον, όπως φαίνεται παραπάνω, η αναζήτηση μιας εξόδου από το 
αδιέξοδο είναι σημαντική όχι μόνο για την κατανόηση του φυσικού νοήματος των αιτίων της 
κβαντικής φυσικής, αλλά και από καθαρά πρακτική άποψη. Απομένει να βρούμε αυτούς τους 
παράγοντες -αιτίες. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, διότι, όπως σημειώθηκε, είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι συνδέεται με την έξοδο σε ένα νέο πεδίο γνώσης. Την εποχή από τον Bohr, τον 
Αϊνστάιν μέχρι τον Feynman, το αδιέξοδο πραγματικά φαινόταν απελπιστικό. Ωστόσο, τώρα, 
μετά από δεκάδες χρόνια, εμφανίστηκαν αναπάντεχα πειραματικά δεδομένα και ιδέες που 
επιτρέπουν να ξεκινήσουμε την αναζήτησή της διαφυγής από το αδιέξοδο. Σκοπός αυτού του 
άρθρου είναι να βρούμε τέτοιους φυσικούς παράγοντες-αίτιες που προκαλούν την σύμπλεξη 
καταστάσεων και αποτελούν τη βάση της δυαδικότητας κύματος-σωματιδίου. Αυτοί οι 
παράγοντες-αιτίες, δεν αποκλείεται, να καθορίζουν πολλά στη φυσική, επειδή είναι ικανές να 
διέπουν τις φυσικές διεργασίες. Η αναζήτηση αυτών των παραγόντων-αιτιών πραγματοποιείται 
εδώ με την έξοδο πέρα από την επιτευχθείσα, καθιερωμένη γνώση της ακαδημαϊκής φυσικής με 
βάση των πειραματικών δεδομένων της κβαντικής φυσικής και της φυσικής των κοσμικών 
επιρροών. Αυτή η αναζήτηση διεξάγεται εδώ στο πλαίσιο των παραστάσεων της θεωρίας του 
πεδίου περί της ύπαρξης πεδίων - μεταφορείς επιρροών στο δικό μας τρισδιάστατο χώρο. 

 

2. Οι κύριες ιδέες της αναζήτησης. 

            Η λογική της ανίχνευσης των ζητούμενων παραγόντων έχει ως εξής. Το 2008 [3] παραλήφθηκε 
ένα φαινομενικά αποφασιστικό, πειραματικό επιχείρημα υπέρ των υποστηρικτών της πληρότητας 
της κβαντικής μηχανικής και της "τρομερής δράσης μεγάλης εμβέλειας". Στην Ελβετία, διεξήχθη 
ένα σημαντικό πείραμα. Κατάφεραν να εκτείνουν τα πεπλεγμένα φωτόνια σε απόσταση 18 
χιλιομέτρων. Λόγω της αρκετά υψηλής ακρίβειας των μετρήσεων, ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί 
ότι εάν υπάρχει ένα άγνωστο πεδίο που δημιουργεί τη σύμπλεξη καταστάσεων των φωτονίων, 
τότε αυτό το πεδίο θα πρέπει να μεταδίδεται με ταχύτητα που υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός 
κατά τουλάχιστον 100000 φορές. Όμως, από την άποψη της ακαδημαϊκής φυσικής, η θεωρία της 
σχετικότητας (ΕΘΣ) απαγορεύει τη διάδοση με ταχύτητα μεγαλύτερη της ταχύτητας φωτός. Τότε, 
πρώτον, δεν υπάρχει τέτοιο άγνωστο πεδίο που να δημιουργεί σύμπλεκτες καταστάσεις των 
φωτονίων. Δεύτερον, το επιχείρημα είναι ατράνταχτο και τερματίζει την ιδέα ύπαρξης ενός 
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άγνωστου πεδίου που δημιουργεί τη σύμπλεξη κβαντικών καταστάσεων και επιβεβαιώνει την 
έκπληξη της κβαντικής φυσικής με τη μορφή μιας παράλογης και αφύσικης κατάστασης: κανένα 
πεδίο δεν δημιουργεί τη σύμπλεξη αντικειμένων ενώ η σύμπλεξη δημιουργείται, τίποτα δεν μπορεί 
να μεταφέρει την επιρροή ενός μέρους μπλεγμένου συστήματος στο άλλο μέρος του και η επιρροή 
μεταδίδεται. Αυτή είναι η αντίληψη της ακαδημαϊκής φυσικής μέχρι σήμερα. Αλλά τα πράγματα 
δεν είναι τόσο απλά. Τονίζουμε αμέσως ότι το επιχείρημα είναι πραγματικά ακλόνητο στα πλαίσια 
των καθιερωμένων γνώσεων της φυσικής. Ωστόσο, δεν προκύπτει από πουθενά ότι αυτό το 
ακλόνητο επιχείρημα διατηρείται όταν υπερβαίνει τις γνώσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. 
Πράγματι, όπως επισημάνθηκε, σύμφωνα με την ΕΘΣ και την κβαντική θεωρία, δεν μπορεί να 
υπάρξει πεδίο, που δημιουργεί τη σύμπλεξη των κβαντικών καταστάσεων. Έτσι, δεν θα βρούμε 
αυτό το πεδίο στο πλαίσιο της ορθότητας της ΕΘΣ και της κβαντικής θεωρίας. Επομένως 
μπορούμε να βρούμε αυτό το πεδίο, μόνο εάν υπερβούμε τα όρια της δυνατότητας εφαρμογής της 
ΕΘΣ2 και της κβαντικής θεωρίας διατηρώντας παράλληλα τη ορθότητα της ΕΘΣ και της κβαντικής 
θεωρίας εντός των ορίων της εφαρμογής τους. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Ας σημειώσουμε ότι 
η ίδια Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας (ΕΘΣ) προέκυψε από το ξεπέρασμα των ορίων εφαρμογής 
της Νευτώνειας μηχανικής, η οποία προηγουμένως θεωρήθηκε αδιαμφισβήτητη, αλλά παρέμενε 
σωστή εντός των πλαισίων της εφαρμογής της. Η κβαντική φυσική επίσης προέκυψε ως έξοδος 
από τα όρια της εφαρμογής της κλασικής φυσικής, όπου οι καταστάσεις συνεχώς μεταβάλλονται, 
και αυτό στο παρελθόν επίσης θεωρούνταν ακλόνητο, αλλά παρέμενε θεμιτό στα όρια της 
εφαρμογής του. Και στις δύο περιπτώσεις, η έξοδος πέρα από τα όρια εφαρμογής των 
προηγούμενων φυσικών αντιλήψεων ήταν αναγκαία υπό την πίεση των γεγονότων που ήταν 
παράλογα στα πλαίσια εφαρμογής των προηγούμενων φυσικών εννοιών. Τώρα πρέπει να 
περάσουμε στο επόμενο βήμα – να βγούμε από τα όρια της δυνατότητας εφαρμογής της ΕΘΣ και 
της κβαντικής θεωρίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την προηγούμενη ορθότητα εντός των ορίων της 
εφαρμογής τους. Αυτή η έξοδος πέρα από τα πλαίσια εφαρμογής της ΕΘΣ και της κβαντικής 
θεωρίας επίσης είναι αναγκαστική. Εμφανίζεται υπό την επίδραση ενός γεγονότος που είναι 
παράλογο εντός των ορίων της εφαρμογής της κβαντικής θεωρίας και της ΕΘΣ – δηλαδή, αυτό 
που δημιουργεί την κβαντική συνοχή δεν υπάρχει, αλλά η κβαντική συνοχή δημιουργείται και επί 
πλέον, αν εισάγετε ένα πεδίο που δημιουργεί μια κβαντική συνοχή, τότε αυτό θα πρέπει να 
υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός, τουλάχιστον 100000 φορές. 

 

Η ΕΘΣ και η κβαντική θεωρία ισχύουν για τα υλικά αντικείμενα που κατέχουν ενέργεια. Ως εκ 
τούτου, μεταξύ των υλικών ενεργειακών αντικειμένων, δεν θα βρούμε τέτοιο πεδίο που να 
πραγματοποιεί τη συνοχή των κβαντικών καταστάσεων. Επομένως μπορούμε να βρούμε αυτό το 
πεδίο (θα το ορίσουμε ως F) μόνο μεταξύ των μη-ενεργειακών αντικειμένων, τα οποία όμως 
πρέπει να έχουν φυσικές ιδιότητες και να μπορούν να επιδρούν πάνω στα ενεργειακά αντικείμενα 
που υπακούουν στη ΕΘΣ και στην κβαντική θεωρία. Αν το πεδίο F υπάρχει, τότε σύμφωνα με τα 
δεδομένα που δίνονται παραπάνω, η ταχύτητα διάδοσης πρέπει να υπερβαίνει την ταχύτητα του 
φωτός c κατά τουλάχιστον 100.000 φορές. Πώς μπορεί να είναι αυτό; Στην περίπτωση ενός 
σωματιδίου, που έχει μάζα, αδράνεια, τα πάντα είναι ξεκάθαρα - το σωματίδιο δεν μπορεί να 
ξεπεράσει το φράγμα του φωτός, αφού, καθώς πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός, η αδράνεια του 
αυξάνεται στο άπειρο. Η έλλειψη ενέργειας ενός αντικειμένου σημαίνει αυτόματα  αντικείμενο 
άνευ μάζας, άνευ αδράνειας, γιατί αν ένα αντικείμενο έχει μάζα, τότε έχει και ενέργεια. Συνεπώς, 
τα μη-ενεργειακά πεδία και αντικείμενα είναι μη-αδρανειακά και χωρίς δυσκολία ξεπερνούν το 
φράγμα του φωτός. Η απαγόρευση της ΕΘΣ και της κβαντικής θεωρίας να υπερβαίνει η ταχύτητα 
διάδοσης την ταχύτητας του φωτός λαμβάνεται μόνο για ενεργειακά αντικείμενα. Οι γνωστοί 
νόμοι της φυσικής δεν απαγορεύουν τα μη-ενεργειακά αντικείμενα να υπερβαίνουν την ταχύτητα 

                                           
2 Εννοείται η υπέρβαση των ορίων εφαρμογής της ΕΘΣ όχι με την έννοια της μετάβασης σε θεωρίες όπως η γενική 
θεωρία της σχετικότητας (ΓΘΣ) αλλά με την έννοια της υπέρβασης των ορίων εφαρμογής του ΕΘΣ και των πρακτικά 
ανεπαίσθητων επιδράσεων του ΓΘΣ. 
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του φωτός κατά 100.000 φορές και περισσότερα. Επομένως, δεν αποκλείεται, το ζητούμενο πεδίο 
F να μπορεί να ξεπερνά τις διαπλανητικές και διαστρικές αποστάσεις σχεδόν ακαριαία. Έτσι, 
έχουμε: 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1: Οι ριζικές ιδιότητες του πεδίου F - η μηδενική ενέργεια και η ικανότητά 
του να υπερβεί την ταχύτητα του φωτός δεν αποτελεί υπόθεση, αλλά υποχρεωτικές ιδιότητες 
του πεδίου F που προκύπτουν από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, εάν, φυσικά, το 
πεδίο F υπάρχει.     

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του πειράματος με συζευγμένα φωτόνια μας επιτρέπουν να 

θέσουμε μια ερώτηση σε πιο γενική μορφή: υπάρχουν κάποια μη-ενεργειακά πεδία f, τα οποία 
ασκούν επίδραση στις διαδικασίες της κβαντικής φυσικής; Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα 
σε αυτό το άρθρο με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων 
πειραματικών δεδομένων για τις διαστημικές επιρροές. Γιατί ακριβώς για τις "διαστημικές 
επιρροές", θα γίνει σαφές από αυτό που ακολουθεί. Αλλά πρώτα, θα σημειώσουμε ένα 
χαρακτηριστικό: μπορούμε να δείξουμε ότι τα μη-ενεργειακά πεδία f (αν υπάρχουν) είναι σε 
θέση να ελέγχουν τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο των ενεργειακών υλικών 
αντικειμένων. Η δίκαιη αναπλήρωση της κβαντικής φυσικής με τέτοιους παράγοντες διαχείρισης 
θα μπορούσαν να διευρύνουν σημαντικά τις απόψεις μας για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα 
στον κβαντικό κόσμο. Η αφομοίωση της κατανόησης και των εφαρμογών αυτών των παραγόντων 
θα πρέπει να οδηγούν σε σοβαρή πρόοδο τόσο στην κατανόηση της φυσικής σημασίας των 
κβαντικών διεργασιών όσο και στις πρακτικές χρήσεις της κβαντικής φυσικής. Ως εκ τούτου, η 
απάντηση στην ερώτηση που τέθηκε ανωτέρω στο έγγραφο γενικότερα, έχει μεγάλη σημασία για 
την κβαντική φυσική. 

 

Ως εκ τούτου, πρώτα θα δώσουμε μια αιτιολόγηση για την εγκυρότητα αυτού του 
χαρακτηριστικού. Αυτή η ερώτηση λεπτομερώς αναλύθηκε, για παράδειγμα, στο [4]. Ο 
συγγραφέας στο άρθρο του [4] τα μη-ενεργειακά αντικείμενα καλεί αντικείμενα του μη-υλικού 
κόσμου. Και να γιατί. Σύμφωνα με τις φυσικές έννοιες, όλα τα υλικά αντικείμενα που μελετώνται 
από τις νυν θετικές επιστήμες (τεχνικά αντικείμενα, πλανήτες, αστέρια, βιολογικοί ιστοί και 
κύτταρα, ηλεκτρικά, μαγνητικά, πυρηνικά πεδία κ.λπ.) έχουν ενέργεια Ε. Επομένως, από την 
άποψη της φυσικής, το σύνολο αντικειμένων που κατέχουν ενέργεια Ε, και είναι ο καθαυτός 
υλικός κόσμος WM. Στη συνέχεια, εξ ορισμού, ένα σύνολο αντικειμένων που ξεπερνά τα όρια του  
κόσμου WM είναι ένας μη-υλικός κόσμος WNM. Επομένως, από τη σκοπιά της φυσικής, ο μη-
υλικός κόσμος WNM είναι ο κόσμος των μη-ενεργειακών αντικειμένων. Αυτός είναι ο ορισμός του 
μη-υλικού κόσμου με την μέθοδο αποκλεισμού. Μπορούν οι φυσικές επιστήμες να γνωρίζουν 
ολόκληρο τον μη-υλικό κόσμο WNM; Τώρα δεν υπάρχει ακριβής επιστημονική απάντηση σε αυτή 
την ερώτηση. Πιθανότατα όχι, δεν μπορούν. Προκειμένου να ληφθούν σωστά υπόψη οι 
περιορισμένες αρμοδιότητες της φυσικής, είναι απαραίτητο να οριστεί ο φυσικός μη-υλικός 
κόσμος. Ως εκ τούτου, δηλώνουμε ως τον φυσικό μη-υλικό κόσμο WNMPh εκείνο το μέρος του 
κόσμου WNM που δυνάμενος να γίνει γνωστός με φυσικές μεθόδους. 

 Το έγγραφο [4] αναλύει λεπτομερώς τις βασικές φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων ONMPh του 
κόσμου WNMPh και τα θέματα δυνατότητας της γνώσης του άυλου κόσμου. Οι αναγνώστες στους 
οποίους δεν αρέσει ο όρος φυσικό μη-υλικό αντικείμενο, μπορούν να αντικαταστήσουν αυτόν τον 
όρο για τους ίδιους με τον όρο φυσικό μη-ενεργειακό αντικείμενο χωρίς να θίγεται το νόημα, αυτό 
δεν είναι σημαντικό. 

Αν υπάρχουν μη-ενεργειακά πεδία f και ασκούν επίδραση πάνω στα υλικά αντικείμενα της 
κβαντικής φυσικής, τότε είναι γνώσιμες με φυσικές μεθόδους από την αντίδραση αυτών των 
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αντικειμένων στις επιδράσεις των πεδίων f, ακριβώς όπως γνωρίζουμε το αόρατο πεδίο βαρύτητας 
από την αντίδραση των υλικών σωμάτων στις επιδράσεις του βαρυτικού πεδίου. Στη συνέχεια, εξ 
ορισμού, τα πεδία f είναι αντικείμενα ONMPh του κόσμου WNMPh. Επομένως, θα αναζητήσουμε 
τα πεδία f μεταξύ των αντικειμένων του φυσικού μη-υλικού κόσμου ONMPh. 

 

Από την άλλη πλευρά, εξ ορισμού, σε κάθε φυσικό μη-υλικό αντικείμενο ONMPh του φυσικού μη-
υλικού κόσμου WNMPh (και όχι μόνο στα πεδία f) σιωπηρά εκχωρείται η ιδιότητα να επηρεάζει, 
τουλάχιστον, κάποια φυσικά υλικά αντικείμενα OM του υλικού κόσμου WM και να αλλάζει τη 
φυσική κατάσταση αυτών των υλικών αντικειμένων, διότι διαφορετικά τα αντικείμενα ONMPh θα 
ήταν μη αναγνωρίσιμα με φυσικές μεθόδους. Επομένως, σε κάθε τέτοιο αντικείμενο αποδίδεται η 
κατοχή ορισμένων φυσικών ιδιοτήτων. Θα εξετάσουμε την ιδιότητα έλεγχου των πεδίων f και 
των αντικειμένων ONMPh , ακολουθώντας το άρθρο [4]. 

 

Παρά την έλλειψη ενέργειας, τα αντικείμενα του φυσικού μη-υλικού κόσμου WNMPh δεν είναι 
αυτομάτως κάτι το τίποτα, δεδομένου ότι έχουν ορισμένες ιδιότητες και είναι ικανά για ορισμένες 
αλληλεπιδράσεις. Τα άυλα αντικείμενα ONMPh είναι μη-αδρανειακά. Δεν φέρουν την ορμή p και 
δεν μπορούν να ενεργούν με δυναμικό τρόπο. Αλλά ενεργούν στα υλικά αντικείμενα του OM. Ως 
εκ τούτου, ενεργούν σε υλικά αντικείμενα OM με μη-ενεργειακό μη-δυναμικό τρόπο. Επομένως, 
αντί της ενέργειας και της δύναμης, τα φυσικά άυλα αντικείμενα ONMPh έχουν κάτι άλλο που τους 
επιτρέπει να ενεργούν, το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί μη-υλικό δυνητικό αντίκτυπο ή, εν 
συντομία - NM - δυναμικό. Η αποκάλυψη του NM-δυναμικού θα ήταν ένα βήμα προόδου στη 
φυσική. 

 

Λόγω των επιδράσεων των φυσικών άυλων αντικειμένων στα υλικά αντικείμενα, λαμβάνει χώρα 
μια αλλαγή στη φυσική κατάσταση των υλικών αντικειμένων. Η αλλαγή της φυσικής κατάστασης 
ενός υλικού αντικειμένου απαιτεί, συνήθως, τη δαπάνη ή την απελευθέρωση ενέργειας. Ας 
υποθέσουμε ότι ως αποτέλεσμα της επιρροής κάποιου φυσικού άυλου αντικείμενου ONMPh σε 
κάποιο φυσικό υλικό αντικείμενο OM η ενέργεια του αντικειμένου OM αυξάνεται κατά τιμή δΕ. 
Από πού προέρχεται αυτή η ενέργεια δE; Το αντικείμενο ONMPh δεν μεταφέρει ενέργεια στο 
αντικείμενο OM . Μόνο τα αντικείμενα του υλικού κόσμου κατέχουν ενέργεια. Αν υποθέσουμε ότι 
κατά τη διάρκεια της επίδρασης στο αντικείμενο OM δεν ενεργοποιείτε η μεταφορά ενέργειας στο 
αντικείμενο OM από άλλα υλικά αντικείμενα ή διεργασίες, τότε η ενέργεια δΕ λαμβάνεται από το 
πουθενά, το οποίο αποκλείεται. Επομένως η επίδραση του άυλου αντικειμένου ONMPh στο υλικού 
αντικείμενο OM περιλαμβάνει την μεταφορά ενέργειας σε ένα υλικό αντικείμενο OM από άλλα 
υλικά αντικείμενα ή διαδικασίες (το σύνολο των οποίων θα συμβολίζεται ως ΑM). Ομοίως, εάν ως 
αποτέλεσμα της επίδρασης ενός αντικειμένου ONMPh σε ένα αντικείμενο OM, η ενέργεια του 
αντικειμένου OM μειώνεται κατά δE, τότε η επιρροή του αντικειμένου ONMPh στο υλικό 
αντικείμενο OM περιλαμβάνει την μετάγγιση ενέργειας από το υλικό αντικείμενο OM σε άλλα 
υλικά αντικείμενα ή διαδικασίες, τα οποία επίσης ονομάζουμε ΑM. Συχνά η μεταφορά ενέργειας 
μεταξύ υλικών αντικειμένων συνδέεται με τη μετατροπή ενέργειας από μια μορφή της σε άλλη. 
Στη συνέχεια έχουμε [4] : 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2: Κάθε άυλο αντικείμενο ONMPh, και επομένως και τα ζητούμενα πεδία f, 
ασκούν επίδραση πάνω στα υλικά αντικείμενα με τρόπο μη δυναμικό, όμως δεν μεταφέρουν 
ενέργεια σε αυτά, αλλά διεγείρουν τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ υλικών αντικειμένων, τη 
μετατροπή ενέργειας από μια μορφή της σε άλλη, και επομένως διευθύνουν  τις υλικές 
διαδικασίες. 
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Τονίζουμε: η ιδιότητα των πεδίων f να διοικούν δεν είναι υπόθεση, αλλά συνέπεια της 
ανάλυσης των επιδράσεων των πεδίων f σε υλικά αντικείμενα, εάν, φυσικά, τα πεδία f 
υπάρχουν. Υπόθεση είναι η υπόθεση της ύπαρξης πεδίων f. 

 

Η δεδομένη υπόθεση πρέπει να επιβεβαιωθεί από πειραματικά δεδομένα, έτσι ώστε να είναι 
σαφές, ότι το ανιχνευόμενο αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της επίδρασης του 
ηλεκτρομαγνητικού, βαρυτικού ή οποιοδήποτε άλλου υλικού (ενεργειακού) πεδίου. Πώς μπορεί 
να γίνει αυτό; Κατάλληλη γι' αυτό είναι η αναζήτηση των επιδράσεων των πλανητών και των 
αστεριών στη Γη. Πραγματικά, είναι εύκολο να βεβαιωθούμε ότι οποιοδήποτε ενεργειακό πεδίο 
με σφαιρικό μέτωπο εξερχόμενο από έναν πλανήτη ή αστέρι, ανεξάρτητα από τη φυσική του 
φύση, θα πρέπει να μειώνεται ως 1/R2 σε απόσταση R από το πλανήτη ή αστέρι δυνάμει του νόμου 
της διατήρησης της ενέργειας. Εάν λάβουμε υπόψη τις πραγματικές αποστάσεις από τη Γη στους 
πλανήτες και τα αστέρια, τότε η εκτίμηση δείχνει την αδυναμία οποιασδήποτε αξιοσημείωτης 
επίδρασης του τελευταίου πάνω στη Γη. Επομένως, η επιστήμη επιμένει σταθερά στη θέση: "οι 
πλανήτες και τα αστέρια δεν μπορούν να επιδρούν πάνω στη Γη ". Το τελευταίο είναι πραγματικά 
αληθές από την άποψη της σημερινής επιστήμης, η οποία μελετά μόνο ενεργειακά αντικείμενα, 
αφού στην τάξη των υλικών (ενεργειακών) αντικειμένων, όπως προαναφέρθηκε, πραγματικά δεν 
υπάρχει τέτοιο ενεργειακό πεδίο πλανητών και αστεριών που θα μπορούσε να επηρεάζει αισθητά 
τη Γη. Ως εκ τούτου, αν στη Γη θα ανακαλυφθεί κάποια αξιοπρόσεχτη επίδραση των πλανητών, 
και ιδιαίτερα των αστεριών, που αλλάζει της κατάσταση των ενεργειακών αντικειμένων, αυτό θα 
σημαίνει την ανίχνευση των επιδράσεων ενός άυλου πεδίου (άνευ ενέργειας). Ως αποτέλεσμα 
αυτού, για την εφεύρεση του πεδίου f, είναι λογικό να ελέγξουμε προσεκτικά πάλι στα πειράματα 
αν υπάρχουν κάποιες αισθητές επιδράσεις των πλανητών και των αστεριών στη Γη. Κοιτάζοντας 
μπροστά, σημειώνουμε: ένα σαφές πρακτικό παράδειγμα των διοικουσών επιδράσεων των 
αστεριών δίνονται στην Ενότητα 3. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι χρήσιμο να εξακριβώσουμε αν πραγματικά 
υπάρχουν πεδία που υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός κατά 100.000 φορές ή και περισσότερο. 

Θα τους παριστάνουμε ως f100000. Χρησιμοποιώντας αστρονομικά δεδομένα, είναι εύκολο να 

υπολογίσουμε και να βεβαιωθούμε ότι αν παρατηρούμε τα αστέρια μέσω των πεδίων f100000, τότε 
οποιοδήποτε αστέρι στον γαλαξία μας θα παρατηρηθεί σχεδόν στην αληθινή του θέση στον 
ουράνιο θόλο κατά τη στιγμή της παρατήρησής του. Επομένως, για να βρούμε πειραματικά 

δεδομένα που υποστηρίζουν την ύπαρξη πεδίων f100000, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
πληροφορίες περί τις παρατηρήσεις των πραγματικών θέσεων των αστεριών. 

 

3. Τα θεμελιώδεις πειράματα και οι γενικές συνέπειές τους.  

 

Ο Valery Nikolayevich Smirnov, ο οποίος πρόωρα έφυγε από τη ζωή, είχε σχεδιάσει μια συσκευή 
που καταγράφει τις αξιοσημείωτες επιδράσεις των πλανητών και των αστεριών στη Γη και την 
οποία ο συγγραφέας του άρθρου αποκαλεί ανιχνευτή του Smirnov. Ο ανιχνευτής του Smirnov 
χρησιμοποιεί ένα περιστρεφόμενο γυροσκόπιο σε ένα μαγνητικό μαξιλάρι, η περιστροφή της 
οποίας οργανώνεται σύμφωνα με ένα ιδιαίτερο περίεργο σχήμα [5, 6]. Υπό την επιρροή των 
ουράνιων σωμάτων αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής του γυροσκοπίου. Πρώτα καταγράφηκε η 
μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής του γυροσκοπίου κατά την ανατολή-δύσει του Ηλίου, 
στην ανώτερη και κατώτερη κορύφωση των πλανητών, στην σύνοδο πλανητών με τον Ήλιο, 
όταν ο Ήλιος διαβαίνει την ισημερία. Κατά των ανατολών-ηλιοβασιλεμάτων και των 
κορυφωμάτων των πλανητών, η ταχύτητα περιστροφής του γυροσκοπίου άλλαζε κατά 0,7-1,5% 



8 

 

σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως 1,5-3 λεπτών. Τα πειραματικά στοιχεία αυτών των 
αλλαγών μπορεί κανείς να τα βρει στα [5, 7, 8, 9, 10]. Όλες οι παρατηρήσεις με τον ανιχνευτή 
Smirnov είχαν συνέβη χωρίς τη χρήση συσκευών εστίασης όπως τα τηλεσκόπια. Για παράδειγμα, 
κατά την άνοδο του Δία, η βαρυτική επίδραση του στον ανιχνευτή Smirnov είναι ενάμισι 
δισεκατομμύρια φορές ασθενέστερη από την βαρυτική επίδραση του πειραματιστή που κινείται 
γύρω από τη συσκευή. Ωστόσο, η συσκευή δεν ανταποκρίθηκε στον πειραματιστή, αλλά στην 
άνοδο του Δία. (Για τον σωστό υπολογισμό της βαρυτικής επίδρασης του Δία κατά την ανατολή 
του στη Γη, που δεν είναι καθόλου στοιχειώδης, είναι χρήσιμο να διαβάσετε την υποσημείωση 
αριθ. 4 στο [11]). Η αξιοπρόσεχτη επίδραση των αστεριών στις γήινες διαδικασίες μπορεί να φανεί 
πολύ απίθανη. Παρ' όλα αυτά, το 2009 ο ανιχνευτής του Smirnov κατέγραψε σημαντικές αλλαγές 
στην ταχύτητα περιστροφής του γυροσκοπίου την στιγμή της ανώτερης κορύφωσης των 
πλησιέστερων αστεριών, όπως για παράδειγμα του Sirius, του αστέρα ξ Eri (HP 15197) και του 
αστέρα α For (HP 14679A), επίσης στην ανώτερη κορύφωση των μακρινών γαλαξιών, για 
παράδειγμα, το νεφέλωμα της Ανδρομέδας και τον γαλαξία NGC 1344. Επιπλέον, οι επιρροές των 
αστεριών και των γαλαξιών στο στρεφόμενο γυροσκόπιο Smirnov δεν ήταν αμελητέες. Ήταν 
αρκετά συγκρίσιμες με τις επιδράσεις των πλανητών. Ακόμα και χωρίς υπολογισμούς, δύσκολα 
θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η ταχύτητα περιστροφής του γυροσκοπίου άλλαξε λόγω της 
ενέργειας του πεδίου προερχόμενου από το αστέρι, για παράδειγμα, από τον Sirius. 

 

Οι ανιχνευτές του Smirnov και του Shnol αντιδρούν στα ίδια αστρονομικά φαινόμενα. Αλλά στον 
ανιχνευτή του Schnol δεν καταγράφεται η αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής του γυροσκοπίου, 
αλλά το σχήμα των ιστογραμμάτων της μακροσκοπικής διακυμάνσεις του ρυθμού των φυσικών 
διεργασιών. Όταν τα πειραματικά δεδομένα του Β. Ν. Smirnov διείσδυσαν στον επιστημονικό 
τύπο, ο S. E. Shnol δημοσίευσε επίσης τα δεδομένα του περί της επιρροής των πλανητών στη Γη 
[14]. Ο ανιχνευτής του Shnol, προς την έκπληξη όλων, αντέδρασε σαφώς την στιγμή όταν οι 
πλανήτες Δίας, Αφροδίτη και Ερμής κείτονται στην ισημερία, δηλαδή, όταν η ακτίνα από τον 
πλανήτη κάνει γωνία α ίση με 90 μοίρες με τον άξονα περιστροφής της Γης [14]. Αργότερα 
αποκαλύφθηκε [14] ένας ετήσιος κύκλος χρόνου αυτής της επιρροής, ίσιος με τον κύκλο αλλαγής 
της γωνίας α, όμως, όχι για τους πλανήτες, αλλά για τον Ήλιο. Ο ανιχνευτής Shnol, όπως και ο 
ανιχνευτής Smirnov, κατέγραψε τις επιρροές των ουράνιων σωμάτων σε σχέση με τη θέση τους 
ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα και κατέγραψε αιχμηρά αυξημένες επιρροές τις στιγμές 
συζεύξεις και αντιθέσεις των ουράνιων σωμάτων [14], αν και αυτό έλαβε χώρα κυρίως για τον 
Ήλιο και τη Σελήνη, που στις μελέτες της ομάδας του S.E. Shnol έλαβε την κύρια προσοχή από 
όλα τα άλλα ουράνια σώματα. Ήδη το 2001, ο S. Sh. Shnol κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
διερευνούμενες από την ομάδα του επιδράσεις των ουράνιων σωμάτων στα ιστογράμματα είναι 
άνευ ενέργειας, αφού για τα ιστογράμματα Schnoll το αποτέλεσμα της επιρροής είναι ανεξάρτητο 
από τον ενεργειακό κορεσμό των διεργασιών, οι οποίες ποικίλλουν κατά δεκάδες τάξεις μεγέθους 
[15] από πυρηνικές αποσυνθέσεις, χημικές αντιδράσεις μέχρι τους θορύβους στις βαρυτικές 
κεραίες [14]. (Ο S.E. Shnol είναι γνωστός ως εξαιρετικά ευσυνείδητος, εμπεριστατωμένος 
ερευνητής που θα ελέγξει το αποτέλεσμά του εκατό φορές πριν το δημοσιεύσει. Εντούτοις, μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων μερικές φορές υπάρχει αμφιβολία για τα αποτελέσματα του S.E. Schnol. Είναι 
αδικαιολόγητα, πράγμα που μπορεί να διαπιστωθεί με την ανάγνωση του προσαρτήματος 3 στο 
[4]).    

 

Πρόσφατα, χρησιμοποιώντας ειδική φασματοσκοπία, ο V.A. Zubov με τους συνεργάτες του 
ανακάλυψε αλλαγές στις υπερομοριακές δομές πολλών επίγειων αντικειμένων υπό την επιρροή 
των πλανητών (όπως επίσης του Ήλιου και Σελήνης) [16-22]. Αυτό περιλαμβάνει τα έμβια και τα 
μη ζωντανά αντικείμενα, τα υγρά και στερεά μέσα, τα διαλύματα και το νερό. Για παράδειγμα, 
κατά τη διάρκεια της ανώτερης κορύφωσης του Δία, παρατηρήθηκαν ξαφνικές παλμικές αλλαγές 
στο μέσο μοριακό βάρος των συστάδων του βιοματριξιού πατάτας, στον αριθμό των διαφορετικών 
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συστάδων και στην ενέργεια της ακτινοβολίας τους [16-19]. Επιπλέον, παραθέτω [17]: "Κατά την 
περίοδο της αποκορύφωσης του Δία αποκαλύπτεται μια αξιόπιστη εικόνα της επιρροής του στον 
βιοματρίκο πατάτας. ... η επίδραση του Δία είναι απροσδόκητα ισχυρή κατά τη διάρκεια της 
κορύφωσής του", από τα πειραματικά δεδομένα "προκύπτει η αντιστοίχηση της επιρροής του 
πλανήτη με την επιρροή της Σελήνης", αν και οι ενέργειες των επιδράσεων των πλανητών και της 
Σελήνης είναι σημαντικά διαφορετικές. Ο V. A. Zubov με τους συνεργάτες του βρήκαν τα εξής: 
α) έντονες αλλαγές στις υπερομοριακές δομές κατά τη διάρκεια των ανώτερων κορυφώσεων του 
κέντρου του Γαλαξία μας [19]. β) κυρίαρχες μεταβολές στο δυναμικό ιξώδες και μεταβολές των 
υπερμοριακών δομών κατά τη διάρκεια των ανώτερων και κατώτερων κορυφώσεων του αστρικού 
συγκροτήματος M34 [21]. γ) αλλαγές στο δυναμικό ιξώδες κατά τη διάρκεια κορύφωσης του 
γαλαξία VIRGOHI21 τη στιγμή της αντίθεσης με τον Ήλιο [21]. (Σε αυτά τα άρθρα την κορύφωση 
την ονομάζουν "πέρασμα από το επίπεδο του βαρυτικού συντονισμού"3.) Ο V. A. Zubov και οι 
συνεργάτες του πρότειναν μια μετατροπή των εν λόγω φυσικοχημικών αλλαγών στην πηγή 
σεισμού υπό την επίδραση των ουράνιων σωμάτων, σε έναρξη ενός σεισμού [22]. Η πραγματική 
επιρροή των πλανητών στη σεισμική δραστηριότητα στη Γη επιβεβαιώνεται από τα πραγματικά 
στοιχεία [23, 24]. 

 

Γενικά συμπεράσματα. Λόγω των δηλωθέντων αποτελεσμάτων των βασικών πειραμάτων και 
των εξηγήσεων του δεύτερου τμήματος του άρθρου, τα πεδία άνευ ενέργειας υπάρχουν. Τότε 
είναι έγκυρο το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2 σχετικά με τις μη-δυναμικές διοικούσες επιδράσεις των 
πεδίων f στις υλικές διαδικασίες. 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Ένα παραστατικό παράδειγμα των διευθύνων επιδράσεων των αστεριών στη 
Γη. 

 

Ας εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες και πρόδηλα την επίδραση των αστεριών στη Γη. 
Αυτό γίνεται ευκολότερο με ένα παράδειγμα του ανιχνευτή Smirnov. Όπως περιγράφηκε 
παραπάνω, ο ανιχνευτής Smirnov κατέγραψε σημαντικές μεταβολές της ταχύτητας περιστροφής 
του γυροσκοπίου του ανιχνευτή Smirnov στις άνω κορυφώσεις των πλησιέστερων αστεριών, για 
παράδειγμα, του Sirius, του αστέρα ξ Eri (HP 15197) και τα αστέρια α For (HP 14679A), καθώς 
και στην ανώτερη αποκορύφωση των μακρινών γαλαξιών, π.χ. Νεφέλωμα της Ανδρομέδας και 
του γαλαξία NGC 1344 [12]. Επιπλέον, οι επιδράσεις των αστεριών και των γαλαξιών στο 
στρεφόμενο γυροσκόπιο του Smirnov δεν ήταν αμελητέες. Ήταν συγκρίσιμες με τις πλανητικές 
επιρροές. 

 

Ταυτόχρονα, όπως προαναφέρθηκε, η ακαδημαϊκή επιστήμη παραμένει σταθερά στη Θέση: «οι 
πλανήτες και τα αστέρια δεν μπορούν να επηρεάσουν τη Γη», αφού, σύμφωνα με τη λογική της 
ακαδημαϊκής επιστήμης, κάθε πεδίο με σφαιρικό μέτωπο (το οποίο εξ ορισμού θεωρείται 
ενεργειακό) που προέρχεται από έναν πλανήτη ή ένα αστέρι πρέπει, ανεξάρτητα από τη φυσική 
του φύση, να μειώνεται ως 1 / R2 σε απόσταση R από έναν πλανήτη ή αστέρι δυνάμει του νόμου 
της διατήρησης της ενέργειας και αν λάβουμε υπόψη τις πραγματικές αποστάσεις από τη Γη μέχρι 
τους πλανήτες και τα αστέρια, τότε η αξιολόγηση δείχνει την αδυναμία οποιασδήποτε αισθητής 
επίδρασης των τελευταίων στη Γη (εδώ, με τη λογική της ακαδημαϊκής επιστήμης, το αποτέλεσμα 
θεωρείται ενεργειακό από προεπιλογή). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτή τη 
θέση. Όμως, δεδομένου ότι οι επιδράσεις των πλανητών και των αστεριών στις γήινες διαδικασίες 

                                           
3Ο συντάκτης δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις εξηγήσεις της φυσικής φύσης των φαινομένων που δίδονται στα 
έργα της ομάδας του V.A. Zubov, αλλά θεωρεί ότι το πειραματικό τους μέρος αξίζει την προσοχή και την ανάπτυξη 
σε συστηματικές επιστημονικές παρατηρήσεις.  
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καταγράφονται πραγματικά, πρέπει να σημειωθεί ταυτόχρονα: από την παραπάνω φυσική 
δικαιολόγηση της Θέσης δεν προκύπτει ότι οι επιδράσεις των πλανητών και των αστεριών στις γήινες 
διεργασίες είναι τελείως αδύνατες, αυτή η δικαιολόγηση σημαίνει μόνο ότι οι επιδράσεις των 
πλανητών και των αστεριών στις γήινες διαδικασίες είναι στην πραγματικότητα αδύνατες με 
ενεργειακό και δυναμικό τρόπο. 

 

Εάν, ως αποτέλεσμα της δράσης ενός αστέρα, η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του γυροσκοπίου 
του Smirnov ω αυξάνεται από ω1 σε ω2 για κάποιο χρονικό διάστημα δt, τότε η ενέργεια 
περιστροφής του γυροσκοπίου Smirnov αυξάνεται κατά μία ορισμένη τιμή δΕ. Σύμφωνα με τη 
θέση της ακαδημαϊκής φυσικής, η ενέργεια δe ενός αστέρα που φτάνει στο γυροσκόπιο Σμίρνοφ 
ταυτόχρονα είναι εκλειπόμενα μικρή σε σύγκριση με την ενέργεια δΕ και δεν παίζει κανένα ρόλο. 
Η σχέση δE/δe είναι εύκολο να υπολογιστεί εάν λάβουμε υπόψη ότι η ροή ενέργειας της 
ακτινοβολίας W που εκπέμπεται από το αστέρι (βολιμομετρική φωτεινότητα) διανέμεται επί της 
σφαίρας QST της οποίας η ακτίνα RST ισούται με την απόσταση από το αστέρι και το κέντρο του 
O συμπίπτει με το αστέρι4. Επομένως, η ενέργεια του γυροσκοπίου δεν αλλάζει χάρη της ενέργειας 
του αστέρα. Στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα: από πού προέρχεται η ενέργεια δΕ του γυροσκοπίου 
και ποια ακριβώς είναι η επίδραση του αστέρα στο γυροσκόπιο. Αν υποθέσουμε ότι κατά την 
επίδραση του αστέρα στον ανιχνευτή Smirnov η μεταφορά ενέργειας μεταξύ του γυροσκοπίου και 
των άλλων υλικών αντικειμένων δε συμπεριλαβαίνετε τότε η ενέργεια δΕ λαμβάνεται από το 
πουθενά, που αποκλείεται. Συνεπώς, η επίδραση ενός αστέρα στον ανιχνευτή Smirnov 
ενεργοποιεί τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ του γυροσκοπίου και άλλων υλικών αντικειμένων. 
Παρομοίως, αν η ταχύτητα ω μειωθεί από ω1 σε ω2 σε χρόνο δt τότε η ενέργεια περιστροφής του 
γυροσκοπίου μειώνεται κατά δΕ, δηλαδή υπό την επίδραση ενός αστέρα ενεργοποιείται η άντληση 
ενέργειας από το γυροσκόπιο προς άλλα υλικά αντικείμενα ή διαδικασίες. Έτσι, η επίδραση του 
αστέρα ανάγεται εδώ σε μια διοικούσα επιρροή που ξεκινά τη μεταφορά ενέργειας στο γυροσκόπιο 
ή από το γυροσκόπιο, που σαφώς απεικονίζει το γενικό συμπέρασμα του Τμήματος 2 σχετικά με την 
ικανότητα των μη-ενεργειακών πεδίων να διέπουν τις υλικές διεργασίες. 

 

Τότε πού βρίσκεται η πραγματική πηγή ενέργειας δE; Μεταξύ των πιθανών πηγών ενέργειας δE 
βρίσκεται η ηλεκτροχημική πηγή ενέργειας περιστροφής του γυροσκοπίου - μια συνηθισμένη 
μπαταρία που τροφοδοτεί τον μικρό ηλεκτρικό κινητήρα που περιστρέφει το γυροσκόπιο του 
ανιχνευτή Smirnov. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο ηλεκτρολύτης είναι υγρό και τα 
υγρά αλλάζουν τη δομή και τις ιδιότητές τους υπό την επήρεια των πλανητών και των αστεριών 
[21, 22]. Αυτές οι αλλαγές, προφανώς, είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια του άλματος του 
μεγέθους του ηλεκτρικού φορτίου, που οργανώνονται ειδικά στον ανιχνευτή Smirnov. Όπως είχε 
δηλώσει ο Valery Smirnov στον ίδιο τον συγγραφέα, οι μπαταρίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στον 
ανιχνευτή του - οι επιπτώσεις των ουράνιων σωμάτων καταγράφονταν όχι για οποιαδήποτε 
μπαταρία. Οι αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής ηλεκτρισμού στα ηλεκτροχημικά στοιχεία υπό 
την επίδραση των ουράνιων σωμάτων θα σήμαινε τη συμμετοχή των τελευταίων στη διαχείριση 
αυτών των διεργασιών. 

                                           
4 Κάθε πειραματιστής που εργάζεται με τον ανιχνευτή Smirnov μπορεί να υπολογίσει την ποσότητα N ≡ |δE|/δe 
σύμφωνα με τον τύπο N = mRST

2|ω2
2 – ω1

2|/(Wδt), όπου m είναι η μάζα του γυροσκοπίου. Εδώ, το γυροσκόπιο 
προσεγγίζεται με δίσκο και η απορρόφηση ενέργειας στο διαστρικό μέσο δεν λαμβάνεται υπόψη. Στα δημοσιευμένα 
άρθρα, ο συγγραφέας ήταν σε θέση να βρει πληροφορίες για τα  ω1, ω2, δt  και επομένως να υπολογίσει το Ν από τα 
πειραματικά δεδομένα μόνο για το πλησιέστερο αστέρι - Sirius (βλέπε τη δεξιά πλευρά του γραφήματος στο σχήμα 
14 της έκθεσης [3]). Αν θέσουμε m = 0,1 kg, τότε η τιμή του δe είναι ένα εκατομμύριο διακόσια χιλιάδες φορές 
μικρότερη από δE. Εάν μετακινήσουμε διανοητικά τον Sirius στην απόσταση του πλησιέστερου αστεριού Rigel 
(αστερισμός Orion), τότε η τιμή του δe θα ήταν 12 δισεκατομμύρια φορές μικρότερη από δE (με τις ίδιες 
παραμέτρους m, ω1, ω2, δt), για να μην αναφέρουμε τα μακρινά αστέρια του γαλαξία μας. 
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4. Συζήτηση των αποτελεσμάτων των βασικών πειραμάτων που εφαρμόζονται στην 
κβαντική φυσική. 

 

Ο κύριος ανιχνευτής Schnoll είναι μια ραδιενεργή πηγή. Στα πειράματα της ομάδας του S.H. 
Shnol, υπό την επίδραση των μη-ενεργειακών πεδίων, αλλάζουν τα ιστογράμματα της 
ραδιενεργού αποσύνθεσης. Τα μη-ενεργειακά πεδία επηρεάζουν επίσης το μέσο ρυθμό πυρηνικής 
αποσύνθεσης (βλ. Ενότητα 5). Έτσι, υπό την επιρροή τους, αλλάζει η κατάσταση της πηγής 
ραδιενέργειας. Συνεπώς, υπάρχουν μη-ενεργειακά πεδία f που επηρεάζουν την κατάσταση των 
κβαντικών αντικειμένων, όπερ έδει δείξαι. Τότε είναι σωστό το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2 περί των 
μη-δυναμικών διοικουσών επιδράσεων των πεδίων f στις υλικές συμπεριλαμβανομένων 
κβαντικών διεργασιών. Αλλά αν τα μηδενικής ενέργειας πεδία δρουν σε σωματίδια και 
συστήματα σωματιδίων του μικρόκοσμου, τότε αυτά τα σωματίδια και τα συστήματα διαθέτουν 
αυτά τα πεδία ή τα συστατικά του πεδίου, όπως τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, το 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επηρεάζουν τα σωματίδια μόνο επειδή τα σωματίδια είναι πηγές του 
ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Επιπλέον, σύμφωνα με το φυσικό μοντέλο των άνευ ενέργειας 
πεδίων (βλέπε Ενότητα 5), όλα τα υλικά σώματα και τα σωματίδια έχουν άνευ ενέργειας πεδία. 
Επομένως, τα υλικά σωματίδια, τα συστήματα υλικών σωματιδίων του μικρόκοσμου διαθέτουν 
μη-ενεργειακά πεδία και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω των μη-ενεργειακών πεδίων, και όχι 
μόνο μέσω μιας ποικιλίας υλικών πεδίων. 

 Επομένως, η κβαντική φυσική θα πρέπει να συμπληρωθεί από αλληλεπιδράσεις μέσω των 
μη-ενεργειακών πεδίων και η κβαντική θεωρία θα πρέπει να συμπληρωθεί από συνδέσμους 
που εκφράζουν την μη-δυναμική διαχείριση των κβαντικών διεργασιών και τη αμοιβαία 
σχέση των κβαντικών αντικειμένων μέσω άνευ ενέργειας πεδίων. Ταυτόχρονα, όπως 
αναμενόταν (βλ. Εισαγωγή), θα πρέπει να υπερβούμε τα όρια τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, 
που, σύμφωνα με τον συγγραφέα, αντιπροσωπεύουν μια πλατφόρμα για την ουσιαστική 
ανάπτυξη της κβαντικής φυσικής και ένα βήμα προς την εξάλειψη του αδιεξόδου. 

 

Για παράδειγμα, ο τελεστής Hamilton της κβαντικής μηχανικής και ο τελεστής Lagrangian της 
κβαντικής θεωρίας δεν μπορούν να περιέχουν χωριστή συμβολή των μη-ενεργειακών πεδίων 
άμεσα, δεδομένου ότι τα μη-ενεργειακά πεδία, εξ ορισμού, δεν συμβάλλουν στα κλασικά 
Hamiltonian και Lagrangian. Ωστόσο, οι τελεστές Hamilton και Lagrangian θα πρέπει να 
περιέχουν μια περιγραφή της μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των τμημάτων του κβαντικού 
συστήματος, τα οποία οργανώνονται και ελέγχονται από τα μη-ενεργειακά πεδία. Σε γενικές 
γραμμές, σύμφωνα με τον συντάκτη, αναμένεται αναδιάρθρωση της κβαντικής θεωρίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ριζικά νέες συνθήκες της παρουσίας στην κβαντική φυσική των 
κυβερνόντων επιδράσεων των άνευ ενέργειας πεδίων και των αλληλεπιδράσεων μέσω μη-
ενεργειακών πεδίων. Πώς να το κάνουμε, από πού να πιαστούμε;  

 

Όπως είναι γνωστό, οι αρχικές εξισώσεις της κβαντικής φυσικής για τα μικροσωματίδια 
κατασκευάζονται από μια συγκεκριμένη αναλογία με τις εξισώσεις της κλασσικής φυσικής για τα 
μακροσκοπικά αντικείμενα. Επομένως, τώρα τίθεται στο προσκήνιο η εργασία κατασκευής της 
κλασικής (μη κβαντικής) φυσικής, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη και τις επιπτώσεις των μη-
ενεργειακά πεδίων. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε πλήρως τις ιδιότητες των μη-
ενεργειακά πεδίων, που δεν είναι καθόλου εύκολο. Παρ' όλα αυτά, ένα ορισμένο σύνολο 
μοναδικών ιδιόμορφων ιδιοτήτων των μη-ενεργειακών πεδίων που τα διακρίνουν από όλα τα 
γνωστά υλικά πεδία, ήταν ωστόσο δυνατό να ανακαλυφθεί με βάση την κατασκευή του αρχικού 
φυσικού τους μοντέλου. 



12 

 

 

5. Ορισμένες φυσικές ιδιότητες των μη-ενεργειακά πεδίων. 

 

Οι μεγάλοι αστρολόγοι παρατηρητές του μακρινού παρελθόντος, ανάμεσα στους οποίους, 
αναμφισβήτητα, ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, κατάφεραν να παρατηρήσουν κάποιες φυσικές 
ιδιότητες των επιπτώσεων των ουράνιων σωμάτων. Ο συγγραφέας ήταν σε θέση να εξάγει αυτές 
τις ιδιότητες από περίεργες, κατά τη γνώμη μας, μερικές φορές μυστικές ιστορίες της  
αστρολογίας. Οι πιο αξιόπιστες από αυτές τις ιδιότητες, με τις οποίες, συμφωνούν πολλές σχολές 
της αστρολογίας, αναδιατυπώθηκαν από τον συγγραφέα σε δύο φυσικά Αιτήματα (Postulates). Τα 
φυσικά Αιτήματα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Καταφέραμε να κατασκευάσουμε ένα 
σταθερό φυσικό μοντέλο (ΦΜ) πεδίων άνευ ενέργειας ως λογική συνέπεια αυτών των αιτημάτων. 
Στη συνέχεια, το ΦΜ δοκιμάστηκε επανειλημμένα και επιβεβαιώθηκε σε φυσικά πειράματα. Με 
τη συσσώρευση πειραμάτων, ήταν δυνατό να οικοδομηθεί ένα δεύτερο φυσικό μοντέλο μη-
ενεργειακών πεδίων βάσει μόνο των πειραματικών δεδομένων [25, 26], χωρίς να βασίζονται στις 
παρατηρήσεις των αστρολόγων. Το δεύτερο μοντέλο έδωσε μερικές πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με την ταχύτητα διάδοσης των μη-ενεργειακών πεδίων και την επίδρασή τους στη μέση 
ταχύτητα των πυρηνικών αποσυνθέσεων. Κατά τα άλλα, τα δύο μοντέλα συνέπεσαν με τα 
ακόλουθα: το πρώτο μοντέλο περιέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μη-
ενεργειακά πεδία. Και είναι πολύ φυσικό, λόγω του μεγαλύτερου πληροφοριακού περιεχομένου 
σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες των μακροπρόθεσμων, χιλιετηρίδων παρατηρήσεων. Μια πλήρης 
περιγραφή των σημερινών ΦΜ μπορεί να βρεθεί στο σύνολο των έργων του συγγραφέα [20, 25 - 
33]. Αυτό είναι μόνο ένα αρχικό, μακριά από πλήρες φυσικό μοντέλο μη-ενεργειακών πεδίων, 
αφού πολλές φυσικές ιδιότητες που έχουν παρατηρηθεί  από τους αστρολόγους δεν έχουν ακόμη 
συμπεριληφθεί στα Αιτήματα, επίσης και τα πειραματικά δεδομένα σήμερα δεν επαρκούν για την 
κατασκευή ενός ολοκληρωμένου ΦΜ. 

 

Σύμφωνα με το πρώτο ΦΜ, έχουμε τα εξής. Όλα τα υλικά φυσικά σώματα και σωματίδια 
διαθέτουν μη-ενεργειακά πεδία, γεγονός που ανοίγει την προοπτική για μελέτη των 
αλληλεπιδράσεων τους με τα μη-υλικά αντικείμενα μέσω των μη-υλικών, μη-ενεργειακών πεδίων. 
Το μη-ενεργειακό πεδίο εξαρτάται από τις εξωτερικές και εσωτερικές κινήσεις της πηγής, τη δομή, 
τη σύνθεση της ύλης και τις εσωτερικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Επομένως, τα 
μη-ενεργειακά πεδία είναι πληροφοριακά ως προς τους σκοπούς καταγραφής των μεταβολών στις 
εσωτερικές διαδικασίες, στη δομή των ουράνιων σωμάτων και της Γης, και μάλιστα οποιονδήποτε 
απομακρυσμένων φυσικών σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μελανών οπών. Υπάρχουν 
μερικοί διαφορετικοί τύποι μη-ενεργειακών πεδίων των πλανήτων και αστέρων (των 
περιστρεφόμενων σφαιρών). Δύο από αυτά F1, F2 εμφανίζονται πάντοτε ταυτόχρονα και 
επομένως μπορούν να θεωρηθούν ως συνιστώσες ενός ενιαίου μη-ενεργειακού πεδίου, ακριβώς 
όπως ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αποτελείται από συνιστώσες ενός ηλεκτρικού και μαγνητικού 
πεδίου. Στην περίπτωση ενεργειακών πεδίων, η ισχύς της αμοιβαίας επαγωγής τους περιορίζεται 
από το νόμο διατήρησης της ενέργειας - η ενέργεια του επαγόμενου πεδίου δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από την ενέργεια του πεδίου διέγερσης. Η πιθανή αμοιβαία επαγωγή των συνιστωσών 
F1, F2 μπορεί να είναι ασυνήθιστα ισχυρή, καθώς δεν περιορίζεται από το νόμο διατήρησης της 
ενέργειας και αυτό επιβεβαιώνεται έμμεσα από τις παρατηρήσεις των επιδράσεων των ουράνιων 
σωμάτων. Οι περιστροφές σφαιρικών ουρανίων σωμάτων γύρω από τον άξονά τους και επί τις 
τροχιές τους δημιουργούν ζεύγη πεδίων F1, F2, τα οποία, φυσικά, εξαρτώνται όχι μόνο από την 
περιστροφή αλλά και από το τι ακριβώς περιστρέφεται. Πόσες περιστροφές, τόσα ζεύγη πεδίων 
F1, F2 παρουσιάζονται. Το πεδίο F1 έχει τμηματική δομή, ο άξονας των τμημάτων συμπίπτει με 
την κατεύθυνση του άξονα περιστροφής. Επιπλέον, ενώ τα ουράνια σώματα περιστρέφονται τα 
τμήματα δεν περιστρέφονται και σχηματίζουν ένα αόρατο πλαίσιο αναφοράς για την αδράνεια 
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των περιστρεφόμενων συστημάτων συντεταγμένων: εάν το σύστημα συντεταγμένων 
περιστρέφεται σε σχέση με αυτό το πλαίσιο, είναι μη αδρανές, εάν δεν περιστρέφεται - είναι 
αδρανής (εάν το σύστημα συντεταγμένων είναι αδρανές σε σχέση με τη μεταφορική κίνηση). Ως 
προς τα μη-ενεργειακά πεδία, ο φυσικός χώρος μας εκδηλώνει την ανισοτροπία του. Πράγματι, 
εάν ο χώρος θα ήταν εντελώς ισοτροπικός, τότε με την περιστροφή της σφαίρας, θα προέκυπτε 
ένα άξονα-συμμετρικό πεδίο και όχι τμηματικό πεδίο F1. Το τμηματικό πεδίο F1 επιδρά 
ανεξάρτητα από τη γωνία μεταξύ της ακτίνας του πεδίου και των παραμέτρων κίνησης του 
αντικειμένου επίδρασης. Το πεδίο F2, αντιθέτως, είναι δομικά άξονα-συμμετρικό και δρα 
ανάλογα με την αναφερόμενη γωνία. Το πεδίο τρίτου τύπου F3 προκύπτει και στην περίπτωση 
ελλείψεις εξωτερικής περιστροφής και εξωτερικής κίνησης του ουράνιου σώματος. Δομικά είναι 
σφαιρικά-συμμετρικό. Δύο πεδία F3 από διαφορετικές πηγές με ένα διακριτό σύνολο γωνιών { αn 
} (βλέπε Αίτημα 1) μεταξύ των κατευθύνσεων των ακτινών τους, αλληλεπιδρούν μη-γραμμικά 
και δημιουργούν μια απότομη, σχετικά σύντομη έκρηξη "δύναμης" της συνολικής επίδρασης 
αυτών των πεδίων με μια απότομη αλλαγή στην ποιότητα της επίδρασης. Την ίδια ιδιότητα 
διαθέτουν και τα πεδία F2. Μια συγκεκριμένη χαρακτηριστική κατεύθυνση του πεδίου της Γης 
F3 σε κάθε σημείο της επιφάνειάς της συμπίπτει με την τοπική κάθετη, δηλαδή το πεδίο F3 δομικά 
είναι σφαιρικά-συμμετρικό σε σχέση με το κέντρο της Γης. Μια παρόμοια χαρακτηριστική 
κατεύθυνση του πεδίου F2 της Γης σε κάθε σημείο της επιφάνειάς της συμπίπτει με την τοπική 
κατεύθυνση ανατολής-δύσης, δηλαδή, είναι άξονα-συμμετρικό ως προς τον άξονα περιστροφής 
της Γης. Συνεπώς, αν η γωνία β μεταξύ της ακτίνας που εκπέμπεται από το ουράνιο σώμα και την 
τοπική κάθετη ή η γωνία γ μεταξύ αυτής της ακτίνας και της τοπικής κατεύθυνσης ανατολή-δύση 
συμπίπτει με οποιαδήποτε από τις γωνίες του διακριτού συνόλου { αn }, αναδύεται μια απότομη 
αύξηση των επιδράσεων του συνολικού πεδίου της Γης και του πεδίου του ουράνιου σώματος F3 
ή F2, αντίστοιχα. Από αυτό, ειδικότερα, προκύπτει ότι αναδύονται οι εκρήξεις των επιδράσεων 
των ουράνιων σωμάτων στις ανατολές-ηλιοβασιλέματα τους (η αναφερόμενη γωνία με την τοπική 
κατακόρυφο είναι 90 μοίρες) και στην κορύφωσή τους (η αναφερόμενη γωνία με την τοπική 
κατεύθυνση ανατολή-δύση αποτελεί 90 μοίρες). Τα μη-ενεργειακά πεδία των ουράνιων σωμάτων 
διαθέτουν ασυνήθιστα υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε συνδυασμό με την ενεργή αλληλεπίδραση 
τους με την ύλη, διεισδύουν ακόμη και από το πίσω μέρος της Γης. Ας εξετάσουμε στο σημείο M 
της γήινης επιφάνειας τα μαθηματικά σημεία Α και Β της ουράνιας σφαίρας. Το σημείο Α είναι το 
ανατολικό σημείο τομής της εκλειπτικής με τον τοπικό ορίζοντα (στην αστρολογία αυτό είναι το 
σημείο ASC). Το σημείο Β είναι το υψηλότερο σημείο διασταύρωσης της εκλειπτική με τον τοπικό 
ουράνιο μεσημβρινό (στην αστρολογία αυτό είναι το σημείο MC). Είναι ενδιαφέρον ότι η 
μυστηριακή απίστευτη διήγηση της αστρολογίας ότι τα κενά σημεία Α και Β του χώρου δρουν στο 
σημείο Μ με τον ίδιο τρόπο που ενεργούν οι πλανήτες αποδείχθηκε σχεδόν αληθής υπό την έννοια 
ότι οι περιγραφόμενες επιδράσεις υπάρχουν, αλλά προέρχονται όχι από τα σημεία Α και Β, αλλά 
από τον πλανήτη Γη. Αυτές είναι οι επιδράσεις δύο τμηματικών πεδίων F1 της Γης οι οποίοι 
δημιουργούνται από τις περιστροφές της Γης γύρω από τον άξονα της και επί της τροχιάς της. Το 
σημείο M, περιστρέφοντας μαζί με τη Γη, διέρχεται από τα μη περιστρεφόμενα τμήματα αυτών 
των πεδίων F1. Όπως αποδείχθηκε, το σημείο M, περιστρέφοντας μαζί με τη Γη, διέρχεται από τα 
μη περιστρεφόμενα τμήματα αυτών των πεδίων F1. Όπως αποδείχτηκε, η κίνηση του σημείου Μ 
μέσα απ τα τμήματα είναι σχεδόν ακριβώς συγχρονισμένη χρονικά με την κίνηση των σημείων Α 
και Β επί των ζώδιων, γεγονός που αυτός είναι ο λόγος τις φαινομενικής επίδρασης των κενών 
σημείων Α και Β ανάλογα με τις θέσεις τους στο ζωδιακό κύκλο. Αξίζει να υποκύψουμε στην 
παρατήρηση των μεγάλων αστρολόγων-ερευνητών του μακρινού παρελθόντος. 

 

Το πείραμα έδειξε επιπλέον: η περιστροφή του εργαστηριακού σώματος επηρεάζει σημαντικά 
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τόσο τα ιστογράμματα Schnoll [34], όσο και τη μέση ταχύτητα της  πυρηνικής αποσύνθεσης [35]5
.
 

Συνεπώς, και τα πεδία των ουράνιων σωμάτων που παράγονται από τις περιστροφές τους, 
προφανώς, επίσης επηρεάζουν τη μέση ταχύτητα της πυρηνικής αποσύνθεσης, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από την ανίχνευση των ηλιακών και σεληνιακών κύκλων στις μεταβολές της 
μέσης ταχύτητας των πυρηνικών αποσυνθέσεων [36]. Υπάρχουν επίσης τα πρώτα πειραματικά 
αποτελέσματα του A.G. Parkhomov, που μαρτυρούν υπέρ της επιρροής των ουράνιων σωμάτων 
στη μέση ταχύτητα της πυρηνικής αποσύνθεσης στη Γη στις στιγμές ραγδαίας αύξησης στη Γη 
των επιδράσεων των τμηματικών πεδίων των ουράνιων σωμάτων [20]. Ως εκ τούτου, ειδικότερα, 
είναι πιθανό οι ψυχρές πυρηνικές αντιδράσεις [37] να μην μπορούν να κατανοηθούν σωστά χωρίς 
να εισάγονται οι επιδράσεις των μη-ενεργειακών πεδίων στην κβαντική φυσική. Σύμφωνα με την 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1, η ταχύτητα διάδοσης των μη-ενεργειακών πεδίων μπορεί να υπερβαίνει την 
ταχύτητα του φωτός πολλές φορές, πιθανώς 100000 φορές ή περισσότερο, δεδομένου ότι ο Ν. Α. 
Κοζύβρεφ κατέγραψε τις πραγματικές θέσεις των πλανητών, των αστεριών και των γαλαξιών 
επικεντρώνοντας τις μη ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις των ουράνιων σωμάτων [38-40]6. Τα 
αποτελέσματα του N.A. Kozyrev επιβεβαιώθηκαν από ανεξάρτητους ερευνητές όταν 
παρατηρούσανε την πραγματική θέση του Ήλιου [41, 42]. 
 

Με όλα τα λεγόμενα, πολλές ιδιότητες των μη-ενεργειακών πεδίων, καθώς και η φυσική τους 
φύση και ο μηχανισμός των αποτελεσμάτων τους, αναμφισβήτητα παραμένουν άγνωστοι. 
Επομένως, τώρα, τα γνωρίσματα που αποκαλύπτουν τα μη-ενεργειακά πεδία μπορούν να είναι 
μόνο περιγραφικά (όχι ποσοτικά) ή ποσοτικά σε επίπεδο «περισσότερο ή λιγότερο». Ας 
διατυπώσουμε τα γνωρίσματα που συμβάλλουν στην αποσαφήνιση του ρόλου των μη-
ενεργειακών πεδίων για τη δημιουργία συμπλεκτών καταστάσεων. 

 

Γνώρισμα 1. Όπως αναφέρθηκε, τα μη-ενεργειακά πεδία των ουράνιων σωμάτων έχουν 
ασυνήθιστα υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Αυτό επιβεβαιώνεται από πολλά πειράματα. Δεν τα 
σταματούν ούτε το μεταλλικό κύτος του πλοίου ή του αυτοκινήτου, ούτε οι τοίχοι από σκυρόδεμα 
και τα δάπεδα των κτιρίων, ούτε οι ξύλινες επικαλύψεις κ.λπ.. Για παράδειγμα, ένα νετρίνο περνά 
επίσης εύκολα μέσα απ’ όλον τον πλανήτη Γη. Αλλά αυτό συμβαίνει στα νετρίνα λόγω της σχεδόν 
ανυπαρξίας της αλληλεπίδρασής τους με την ύλη της Γης. Τα μη-ενεργειακά πεδία, αντίθετα, 
αλληλεπιδρούν ενεργά με την ύλη, όπως φαίνεται από τα πειράματα της ομάδας VA Zubov [17 
– 23]. Είναι σαφές ότι αυτή η εξαιρετικά διαπεραστική ικανότητα με ενεργή αλληλεπίδραση με 
μια ουσία (με αλλαγή της δομής, των ιδιοτήτων, της ενεργειακής κατάστασης του αντικειμένου 
επιρροής) είναι συνέπεια ακριβώς της μη-ενεργειακής κατάστασης των υπό εξέταση πεδίων, 
δεδομένου ότι τα ενεργειακά πεδία κατά την ενεργή αλληλεπίδραση με την ύλη, διαχέουν ενεργά 
την ενέργειά τους, εξασθενούν και απορροφούνται από την ύλη (με εξαίρεση τις σπάνιες ειδικά 
στημένες περιπτώσεις όταν η ύλη δίνει την ενέργειά της στο πεδίο, για παράδειγμα, περιπτώσεις 
συστημάτων λέιζερ). Έτσι, ο νόμος διατήρησης της ενέργειας θέτει ένα όριο στη διεισδυτική 

                                           
5 Η λέξη "μαγεία" στην ονομασία του περιοδικού δεν πρέπει να διαταράσσει. Ο συγγραφέας του άρθρου, Igor 
Anatolyevich Melnik, είναι ένας σοβαρός φυσικός-ερευνητής ο οποίος έχει δημοσιεύσει μια σειρά έργων πάνω σε 
αυτό το θέμα. Το έργο του έχει θεμελιώδη σημασία για την κβαντική φυσική. 
6 Μερικές φορές προτείνεται υπόθεση ότι στο διάστημα υπάρχουν ροές συγκεκριμένων σωματιδίων προς διάφορες 
κατευθύνσεις που περνούν ελεύθερα μέσα από τη γήινη ατμόσφαιρα και στη συνέχεια αντανακλώνται από τον 
καθρέφτη του τηλεσκοπίου του N.A. Kozyrev και, λόγω της βαρυτικής εστίασης της ροής  από το ουράνιο σώμα, 
δημιουργούν την εμφάνιση της αληθινής θέσης των ουράνιων αντικειμένων. Είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε με 
αυτό για διάφορους λόγους, ιδίως επειδή η βαρυτική εστίαση, αν και υπάρχει, δεν ικανοποιεί τις παρατηρούμενες 
ιδιότητες που περιγράφονται στην ΦΜ, ενώ ο Ν. Α. Kozyrev στη συσκευή του παρατηρούσε αιφνίδιες εκδηλώσεις 
των επιδράσεων του Άρη εκεί και στη χρονική στιγμή που προβλέπει το ΦΜ . Αν τότε ο Ν. Α. Κοζύβρεφ ήξερε για 
όλο το σύστημα των εκρήξεων, πιθανότατα, θα το είχε εντοπίσει. 
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δύναμη των ενεργειακών πεδίων που αλληλεπιδρούν ενεργά με την ύλη. Η έλλειψη ενέργειας στις 
ενεργές αλληλεπιδράσεις με την ύλη εξαλείφει αυτόματα το ενεργειακό όριο διείσδυσης. Κατά 
συνέπεια, η εξαιρετικά υψηλή ικανότητα διείσδυσης του πεδίου, κατά την ενεργή 
αλληλεπίδραση με την ύλη, αποτελεί, υπό φυσικές συνθήκες, ένδειξη μόνο του μη 
ενεργειακού πεδίου. Για τους ίδιους λόγους (σε αντίθεση με τις συμβατικές απόψεις), η 
αντανάκλαση τού μη-ενεργειακού πεδίου από έναν συγκεκριμένο κάτοπτρο δεν σημαίνει 
αυτόματα την αποδυνάμωση του πεδίου που περνάει μέσα από τον κάτοπτρο (η αντανάκλαση είναι 
μία από τις εκδοχές της ενεργής αλληλεπίδρασης με την ύλη), αλλά σημαίνει μετασχηματισμό του, 
λόγω αλληλεπίδρασης με την ύλη του κάτοπτρου. 

  

Γνώρισμα 2. Σύμφωνα με την Ενότητα 2, η εξαιρετική εμβέλεια της αισθητής δράσης του πεδίου 
είναι ένδειξη μόνο των μη-ενεργειακών πεδίων (κατά την ελλείψει συστημάτων που εστιάζουν το 
πεδίο και ενισχύουν το σήμα του). 

 

Γνώρισμα 3. Σύμφωνα με την Ενότητα 2, μόνο τα μη-ενεργειακά πεδία μπορούν να υπερβούν 
την ταχύτητα του φωτός. 

 

6. Η σύμπλεξη καταστάσεων. 

 

6.1 Συνδεδεμένες καταστάσεις στην κβαντική φυσική. 

 

Ας θυμηθούμε (βλ. Εισαγωγή και Τμήμα 2) ότι στην κβαντική φυσική για να εξηγήσουν τη 
σύμπλεξη καταστάσεων, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις παραστάσεις θεωρίας πεδίου και 
αντ' αυτού να καταλήξουνε σε τεχνητά σχήματα παράλογων, τρομερής, σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, 
δράσης μεγάλης εμβέλειας, μόνο επειδή, πρώτον, η αλληλεξάρτηση των συνδεδεμένων 
αντικειμένων παραμένει ακόμη και αν αυτά τα αντικείμενα απομακρύνονται στο διάστημα πέρα 
από τα όρια οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις γνωστές στην ακαδημαϊκή φυσική, και, δεύτερον, 
επειδή αν υπάρχει ένα πεδίο άγνωστο στην ακαδημαϊκή φυσική που δημιουργεί τη συνοχή 
καταστάσεων, τότε αυτό το πεδίο θα πρέπει να μεταδίδεται με ταχύτητα που υπερβαίνει την 
ταχύτητα του φωτός κατά τουλάχιστον 100.000 φορές (βλέπε Τμήματα 2 και 3), ενώ η θεωρία της 
σχετικότητα (ΕΘΣ) απαγορεύει στα πεδία γνωστά στην ακαδημαϊκή φυσική να διαδίδονται με 
ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Αλλά τώρα αποδεικνύεται η ύπαρξη πεδίων 
άγνωστων σήμερα στην ακαδημαϊκή φυσική, με ασυνήθιστη εμβέλεια δράσης (έως τις διαστρικές 
αποστάσεις), για το οποίο η ΕΘΣ δεν απαγορεύει την υπέρβαση της ταχύτητας του φωτός. 
Επομένως, τώρα είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στην αρχική φυσική αναζήτηση του πεδίου, το 
οποίο δημιουργεί τη συνοχή καταστάσεων, δηλαδή να επιστρέψουμε στις έννοιες της θεωρίας 
πεδίου σε αυτό το θέμα. Στο πλαίσιο των παραστάσεων της θεωρίας πεδίου, σύμφωνα με το 
γνώρισμα 3 του τμήματος 5, τα πεδία που δημιουργούν συνδεδεμένες καταστάσεις στην 
κβαντική φυσική είναι τα πεδία άνευ ενέργειας, όπερ έδει δείξαι. Επομένως, στο πλαίσιο των 
παραστάσεων της θεωρίας πεδίου υπάρχει απάντηση στο ερώτημα ποιο πεδίο δημιουργεί 
συνδεδεμένες καταστάσεις. Ως εκ τούτου, δεν έχει νόημα να εγκαταλείψουμε τη θεωρία πεδίων 
σε αυτό το θέμα και να βρούμε τεχνητές κατασκευές με μυστηριώδεις, αφύσικες, παράλογες 
ιδιότητες. Όπως μπορούμε να δούμε, η συνοχή καταστάσεων δεν είναι ένα θαύμα της 
κβαντικής μηχανικής, αλλά εξηγείται αρκετά πεζά στο πλαίσιο της θεωρίας πεδίων μέσω 
των επιδράσεων ορισμένων πεδίων. Τελικά, ο Αϊνστάιν έχει δίκιο - δεν υπάρχει τρομερή 
δράση μεγάλης εμβέλειας. Ενώ υπάρχει ένα μη-ενεργειακό πεδίο, το οποίο μεταφέρει την 
επίδραση μεταξύ των διασυνδεδεμένων κβαντικών συστημάτων. Αλλά η ακαδημαϊκή 
φυσική "δεν είδε" αυτό το πεδίο, αφού μελετά μόνο ενεργειακά (υλικά) πεδία. Αν ήταν αρχικά 
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σαφές ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα πεδίο που να δημιουργεί τη συνοχή καταστάσεων, τότε 
δεν θα χρειαζόταν να επινοούνται παράλογες δομές συνοχής καταστάσεων. 

 

6.2 Συνδεδεμένες καταστάσεις των μακροαντικειμένων στην κλασική φυσική. 

 

Τα άνευ ενέργειας πεδία ανήκουν στην τάξη πεδίων που επηρεάζουν τόσο τα μικροσωματίδια της 
κβαντικής φυσικής όσο και τα μακροσύστηματα της κλασικής φυσικής. Για τα πεδία αυτής της 
τάξης εφαρμόζεται το αξίωμα της αντιστοιχίας των εξισώσεων της κλασικής και κβαντικής 
φυσικής. Αν αυτά τα πεδία δημιουργούν συζευγμένες καταστάσεις των μικροσωματιδίων στην 
κβαντική φυσική, τότε θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα δημιουργήσουν συζευγμένες καταστάσεις 
των μακρό-αντικειμένων στην κλασική φυσική. Σύμφωνα με το αξίωμα της αντιστοιχίας, πρώτα 
απ' όλα είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε και να μελετήσουμε τη δημιουργία συνδεδεμένων 
καταστάσεων των μακροσκοπικών αντικειμένων στην κλασική φυσική και στη συνέχεια κατ' 
αναλογία να μεταφέρουμε την κατανόηση τους και τις εξισώσεις τους στην κβαντική φυσική. Με 
αυτόν τον τρόπο, είμαι βέβαιος, ότι θα αναπτυχθεί η θεωρία των κβαντικών συνδεδεμένων 
καταστάσεων. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Τώρα, ας επικεντρωθούμε στην ερώτηση: 
δημιουργούν τα μη-ενεργειακά πεδία αλληλένδετες καταστάσεις των μακρο-αντικειμένων; 

 

Με τις συζευγμένες καταστάσεις των μακροσκοπικών αντικειμένων, κατανοούμε, όπως και στην 
κβαντική φυσική, την κατάσταση όταν μια αλλαγή στην κατάσταση ενός συνδεδεμένου 
μακροσκοπικού αντικειμένου οδηγεί σε μια αλλαγή στην κατάσταση ενός άλλου συνδεδεμένου 
μακροσκοπικού αντικειμένου. Στον κόσμο των μακρό-αντικειμένων, οι συνδεδεμένες 
καταστάσεις πραγματικά υπάρχουν και παρατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
επανειλημμένα. Ωστόσο, οφείλουμε να σημειώσουμε,  στη κβαντική φυσική, δημιουργούνται 
συνδεδεμένες καταστάσεις μεταξύ όχι οποιωνδήποτε σωματιδίων, αλλά μεταξύ δίδυμων 
σωματιδίων. Αυτά είναι απλά πανομοιότυπα σωματίδια, που η κατάστασής τους χαρακτηρίζεται 
από σχετικά μικρό αριθμό παραμέτρων. Ο κόσμος των μικροσωματιδίων της κβαντικής φυσικής 
κυριαρχεί κυριολεκτικά με δίδυμα σωματίδια. Επομένως, στον κβαντικό μικρόκοσμο 
δημιουργούνται αρχικά εξαιρετικές συνθήκες για την εμφάνιση των συνδεδεμένων καταστάσεων 
παντού. Ενώ στο μακρόκοσμο της κλασικής φυσικής, έχουμε μια τελείως διαφορετική 
κατάσταση. Τα μακροσκοπικά αντικείμενα είναι πολύ πιο διαφορετικά από τα σωματίδια της 
κβαντικής φυσικής. Έχουν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την 
κατάστασή τους, την υλική τους σύνθεση, τη δομή και ούτω καθεξής. Επομένως, στον 
μακρόκοσμο είναι πιο δύσκολο να συναντήσουμε ή να δημιουργήσουμε δίδυμα, δηλαδή να 
συναντήσουμε ή να δημιουργήσουμε μακροσκοπικά αντικείμενα με ίδιες ή αρκετά κοντινές 
παραμέτρους. Στον κόσμο των μακροσκοπικών αντικειμένων, χρειάζεται  σκληρή προσπάθεια για 
αυτό. Εδώ αποσαφηνίζεται τι είδος τέχνης του πειραματιστή έχει στο μυαλό του ο Vladko Vedral, 
μιλώντας για τις παρατηρήσεις των συζευγμένων καταστάσεων στον μακρόκοσμο (βλ. 
Παρακάτω). Ακριβώς στα μακροσκοπικά δίδυμα παρατηρήθηκαν αλληλένδετες καταστάσεις 
στον κόσμο της ζωντανής και μη ζωντανής Φύσης. 

 

Ένα πείραμα που δείχνει σαφώς τη διαδικασία της προετοιμασίας των μακροσκοπικών δίδυμων 
για τη δημιουργία συζευγμένων καταστάσεων περιγράφεται στο [43]. Οι σπόροι του φυτού 
τοποθετήθηκαν σε τρυβλίο Petri και χύθηκε λίγο νερό. Ως αποτέλεσμα, οι σπόροι διογκώθηκαν 
μαζί στο ίδιο τρυβλίο Petri. Στη συνέχεια, οι διογκωμένοι σπόροι χωρίστηκαν σε δύο μέρη και 
διαχωρίστηκαν σε διάφορα μέρη στο διάστημα. Στο ένα μέρος των σπόρων εφαρμόστηκε ένας 
παρασιτικός μύκητας. Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος συμπεριφέρθηκε σαν να μολύνθηκε με τον 
ίδιο μύκητα. Οι σπόροι ελέγχου που διογκώθηκαν ταυτόχρονα σε άλλο τρυβλίο Petri δεν 
παρουσίασαν σύμπλεκτες καταστάσεις με τους σπόρους από το πρώτο κύπελλο. Παρόμοια 
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πειράματα είναι γνωστά, όταν τα φυτά άλλαξαν τον γενετικό κώδικα μόνο επειδή ο γενετικός 
κώδικας άλλαξε υπό την επίδραση της ραδιενεργής ακτινοβολίας σε άλλα φυτά που συνδέονταν 
με τον προηγούμενο [43]. Αυτό υποδηλώνει την επιρροή του πεδίου που δημιουργεί τη συνοχή 
και στο γενετικό κώδικα, που θα έχει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των προαναφερθέντων 
πεδίων. 

 

Μερικές φορές η συνοχή καταστάσεων ονομάζεται Επίδραση μη-τοπικής επικοινωνίας. Για να 
δείξουμε το εύρος της έρευνας σχετικά με τις συνδεδεμένες καταστάσεις των μακροσκοπικών 
αντικειμένων, παραθέτω [43]: «Οι μελέτες της μη-τοπικής επίδραση μεταξύ των συνιστωσών του 
συστήματος των μακροσκοπικών αντικειμένων άψυχης και ζωντανής φύσης αρχίζουν ήδη να 
αποκτούν το καθεστώς της ακαδημαϊκής έρευνας [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Να τι λέει ένας 
από τους σημαντικότερους εκπροσώπους μιας τέτοιας επιστημονικής κατεύθυνσης, ο καθηγητής 
Vladko Vedral, ο οποίος απόκτησε όνομα στην επιστήμη, αναπτύσσοντας νέες μεθόδους κβαντισμού 
της συνοχής και την εφαρμογή τους στα μακροσκοπικά συστήματα: «Η κβαντική μηχανική 
περιγράφει όχι μόνο τη συμπεριφορά των μικρότερων σωματιδίων. Οι νόμοι του 
λειτουργούν σε σώματα όλων των μεγεθών: σε πουλιά, φυτά και πιθανόν ακόμη και σε 
ανθρώπους ... Αποδεικνύεται ότι η διαφορά μεταξύ κβαντικού και κλασσικού κόσμου δεν 
είναι θεμελιώδης. Αυτό είναι απλώς ένα θέμα της τέχνης του πειράματος» [4] ... στον 
ακαδημαϊκό Τύπο διέρρευσαν τα εκπληκτικά αποτελέσματα της μελέτης του φαινομένου των 
δίδυμων - σε κουνέλια [10] και στον άνθρωπο [11], [12] (τα δίδυμα μετά τη γέννηση, συνεχίζουν 
να συνδέονται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους). Η επίδραση μη-τοπικής επικοινωνίας πιθανώς 
παρατηρείται επίσης και σε χημικά και φυσικά συστήματα, για παράδειγμα μεταξύ δύο διαρροών του 
ίδιου τήγματος χάλυβα [13] και πανομοιότυπων τεχνικών συσκευών που λειτουργούν μαζί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα [14]. Επί του παρόντος, έχει συγκεντρωθεί ήδη μεγάλος αριθμός 
πραγματικών στοιχείων σχετικά με αυτό το πρόβλημα, που δείχνει την παρουσία της μη-τοπικής 
επικοινωνίας σε διάφορα χημικά, φυσικά και βιολογικά μακροσκοπικά συστήματα (βλέπε 
ανασκοπήσεις [16], [17], [18], [18], 19).- τέλος της παραπομπής (στην παραπομπή, οι αριθμοί 
αναφοράς αναφέρονται στον κατάλογο βιβλιογραφίας της αναφερόμενης εργασίας). 

 

Ένα ενδιαφέρων παράδειγμα συνδεδεμένων καταστάσεων στη ζωντανή φύση περιγράφεται από 
τον διάσημο βιολόγο Watson, στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του, Romeo's Error. Τα 
σπερματοζωάρια που αναπτύσσονται μαζί σε έναν οργανισμό καταλήγουν σε μια συνδεδεμένη 
κατάσταση. Όταν αλλάζουμε δυναμικά την κατάσταση ενός μέρους αυτών των 
σπερματοζωαρίων, τότε η κατάσταση του άλλου μέρους επίσης αλλάζει. Τα πειράματα 
διεξήχθησαν με τον διαχωρισμό των τμημάτων του σπέρματος σε αποστάσεις μέχρι 500 
χιλιόμετρα [44]. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η ασήμαντη ισχύς της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας των σπερματοζωαρίων έδωσε αξιοσημείωτη ενεργητική επίδραση σε άλλα 
σπερματοζωάρια σε απόσταση 500 χιλιομέτρων. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλά παρόμοια 
πειράματα με συνδεδεμένες καταστάσεις των μακρό-αντικειμένων σε αποστάσεις μέχρι 10.000 
χιλιομέτρων ή και περισσότερο. Σε όλα αυτά τα πειράματα, το Γνώρισμα 2 ποιοτικά 
επιβεβαιώνει και πάλι την παντελή έλλειψη ενέργειας του πεδίου, που πραγματοποιεί τη 
συνοχή των μακρο-αντικειμένων, όπως στις περιπτώσεις συνοχής των μικρο-αντικειμένων 
της κβαντικής φυσικής. Σε αντίθεση με την κβαντική φυσική, οι πειραματιστές στη 
μακροφυσική δεν δίνουν ποσοτική εκτίμηση της ταχύτητας μετάδοσης του σήματος μεταξύ 
συνδεδεμένων αντικειμένων. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι ένα κατ’ αρχήν σημαντικό σημείο. Εάν 
υπήρχαν δεδομένα σχετικά με την αναφερόμενη ταχύτητα, θα μπορούσε κανείς να εφαρμόσει το 
ακριβές ποσοτικό Γνώρισμα 3 της μηδενικής ενέργειας του πεδίου. 
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Στο πλαίσιο του έργου «Δεύτερη Φυσική» έχουν δημιουργηθεί και ενεργά χρησιμοποιούνται 
γεννήτριες και ανιχνευτές ενός συγκεκριμένου πεδίου Τ με αδιευκρίνιστη φυσική φύση, αλλά 
σαφώς μη ηλεκτρομαγνητικής και μη βαρυτικής φύσης [45,46]. Σύμφωνα με τα πειράματα, το 
πεδίο Τ αποδεικνύεται ασυνήθιστα πολύ διεισδυτικό και ενεργά αλληλεπιδρά με την ύλη [45-48]. 
Επομένως, το Γνώρισμα 1 υποδεικνύει ποιοτικά την έλλειψη ενέργειας του πεδίου Τ. 

 

Οι γεννήτριες και οι ανιχνευτές αυτών των πεδίων δημιούργησαν μια παντοδύναμη σύνδεση 
μεταξύ τους σε αποστάσεις άνω των 10.000 χιλιομέτρων, σχεδόν από το πίσω μέρος της Γης 
(ΗΠΑ - Αυστραλία, Νότια Αμερική - Τομσκ κ.ο.κ.) [49 - 53]. Και όλα αυτά σε μια ελάχιστη 
(αρκετές βατ) ηλεκτρικής ισχύος που καταναλώνεται από τους γεννήτριες του πεδίου Τ. Η 
επικοινωνία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας συνδεδεμένες καταστάσεις δύο όμοιων ή 
διαφορετικών φωτογραφιών ενός και του ίδιου φυσικού σώματος. Η μία φωτογραφία βρισκόταν 
κοντά στη γεννήτρια, η άλλη - κοντά στον καταγραφέα του πεδίου Τ. Πάνω σε μια από τις 
φωτογραφίες ασκήσανε επίδραση με το πεδίο της γεννήτριας Τ. Στη συνέχεια, η δεύτερη 
φωτογραφία "γνώριζε" ότι το πεδίο Τ ενεργεί στην πρώτη φωτογραφία και ο αισθητήρας του 
πεδίου T κατέγραψε αξιοσημείωτη αλλαγή στο πεδίο Τ δίπλα στη δεύτερη φωτογραφία [49]. 
Επομένως, το Γνώρισμα 2 μαρτυρεί περιγραφικά υπέρ της μηδενικής ενεργείας του πεδίου Τ. 
Αλλά υπάρχει μια πιο σαφής αιτιολόγηση γι' αυτό. 

 

Ο ίδιος ανιχνευτής καταγράφει και τα πεδία Τ της γεννήτριας και τα μη-ενεργειακά πεδία Φ των 
ουράνιων σωμάτων. Επομένως, τα πεδία Τ και Φ πιθανότατα συμπίπτουν στη φυσική τους φύση. 
Συνεπώς, το πεδίο Τ, κατά πάσα πιθανότητα, είναι επίσης μηδενικής ενέργειας. Αυτό αποδείχθηκε 
από την πείραμα του V.T. Shkatov. Ο ανιχνευτής του πεδίου T του V.T. Shkatov κατέγραψε τρεις 
εκρήξεις επιδράσεων των ζευγών ουράνιων σωμάτων σε συγκεκριμένες γωνιακές αποστάσεις 
μεταξύ τους, εξάλλου, εκεί και τη στιγμή, όπως προβλέπει το φυσικό μοντέλο των πεδίων Φ (βλ. 
Ενότητα 5). Αυτό το πείραμα δεν δημοσιεύθηκε, καθώς ήταν ένα μοναδικό πείραμα, το οποίο 
οδήγησε σε πολλές ερωτήσεις που απαιτούσαν περαιτέρω πειραματισμό. Ο συγγραφέας αυτού 
του άρθρου είχε συζητήσει μόνο με τους συμμετέχοντες στο έργο «Δεύτερη Φυσική» με μια 
λεπτομερή ανάλυση της εμπειρίας και  των πιθανών απαντήσεων σε αναδυόμενες ερωτήσεις.  
Αλλά το γεγονός ότι ο αισθητήρας του V.T. Shkatov είναι ικανός να ανιχνεύσει τις επιπτώσεις 
των ουράνιων σωμάτων είναι σίγουρο. 

 

Όπως βλέπουμε, υπάρχει μια σειρά πειραμάτων που μαρτυρούν υπέρ της ύπαρξης μη-ενεργειακού 
πεδίου που δημιουργεί αλληλένδετες καταστάσεις των μακρο-αντικειμένων. Ωστόσο, μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχουν αρκετά πειραματικά δεδομένα για να συναχθεί ένα τελικό αναμφισβήτητο 
συμπέρασμα, αν και, δυνάμει του αξίωμα της αναλογίας, στις συζευγμένες καταστάσεις 
μακροσκοπικών αντικειμένων της κλασσικής φυσικής, τα άνευ ενέργειας πεδία πρέπει να παίζουν 
τον ίδιο ρόλο που παίζουν στην κβαντική φυσική. 

 

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της αντιστοιχίας των εξισώσεων της κλασικής και κβαντικής φυσικής, 
η μελέτη των συζευγμένων μακροσκοπικών καταστάσεων φωτίζει και τα φαινόμενα της 
κβαντικής σύμπλεξης και αντιστρόφως. Αυτό συμβαδίζει με τις ιδέες του Vlatko Vedral για την 
ενοποιημένη φύση των κβαντικών και μακροσκοπικών συνοχών. Και αν ο Vlatko Vedral 
πραγματικά κατάφερε να συσχετίσει την εμφάνιση συζευγμένων και κβαντικών καταστάσεων των 
μακρο-αντικειμένων, τότε τα μη-ενεργειακά πεδία σχετίζονται επίσης με την εμφάνιση 
φαινομένων κβαντισμού. Στην πορεία, προκύπτουν ερωτήματα: γιατί, σε αντίθεση με τον 
κβαντικό μικρόκοσμο, όχι μόνο τα μακρο-δίδυμα, αλλά και τα μακροσκοπικά μη-δίδυμα (π.χ. 
φωτογραφίες και φωτογραφικά αντικείμενα) έχουν σύμπλεκτες καταστάσεις; ποια 
χαρακτηριστικά ενός ζεύγους υλικών αντικειμένων καθορίζουν την εμφάνιση της σύμπλεξης των 
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καταστάσεών τους; Για να δοθούν απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, θα χρειαστεί ένα ειδικό 
άρθρο.    

 

7. Μερικές γενικές παρατηρήσεις αρχής 

 

7.1 Η νόμοι της φύσης. Όπως υποδείχθηκε, πραγματικά υπάρχουν μη-υλικά πεδία και διέπουν 
τις υλικές διαδικασίες κατά κάποιο ακατανόητο για εμάς, μη-δυναμικό και μη-ενεργειακό τρόπο. 
Μια τέτοια επίδραση-διαχείριση παρατηρούμε κάθε μέρα γύρω μας άλλα δεν δίνουμε σε 
αυτό σημασία, την παρακολουθούμε, απερίσκεπτα, δίχως συλλογισμό [4]. Πράγματι, όλες οι 
φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν γύρω μας διέπονται από τους νόμους της Φύσης. Αυτός ο 
έλεγχος δεν απαιτεί ενέργεια. Αυτό συμβαίνει για εμάς με κάποιον περίεργο μη δυναμικό και μη-
ενεργειακό τρόπο. Κατά συνέπεια, φαίνεται, ότι η προέλευση των φυσικών νόμων που διέπουν 
τις φυσικές διεργασίες στον υλικό κόσμο, εντελώς άγνωστες και ακατανόητες για εμάς σήμερα, 
βρίσκονται στον κόσμο των μη-ενεργειακών αντικειμένων, δηλαδή στον μη-υλικό κόσμο.  

 

7.2 Ο δυϊσμός κύμα-σωματίδιο. Οι επιδράσεις ελέγχου έχουν παρατηρηθεί μακρά και ποικίλα 
στην κβαντική φυσική από την αρχή της εμφάνισής της, από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε ο 
δυϊσμός των κυμάτων-σωματιδίων, αν και, όπως στο Τμήμα 7.1, οι ερευνητές συχνά δεν 
συνειδητοποίησαν αυτό. Ας εξετάσουμε το δυϊσμό κύμα-σωματίδιο χρησιμοποιώντας το 
παράδειγμα ενός φωτονίου. Αυτός ο δυϊσμός έχει παρατηρηθεί πολλές φορές σε μια ποικιλία 
πειραμάτων. Υπάρχουν ακόμα έντονες συζητήσεις γι 'αυτόν σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν 
πώς μπορεί να είναι αυτό. Ο δυϊσμός σωματίδιο-κύμα θεωρείται συχνά ως μεγαλύτερο μυστήριο 
της κβαντικής φυσικής. Αλλά για κάποιο λόγο κανείς δεν θέλει να παρατηρήσει ότι στο δυϊσμό 
σωματίδιο-κύμα σαφώς εντοπίζεται ο μη-ενεργειακός έλεγχος των κβαντικών διεργασιών. Αν 
υποθέσουμε ότι η ενέργεια των φωτονίων δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού 
του κύματος σε ένα σωματίδιο (και αντίστροφα), τότε αυτός ο έλεγχος των κβαντικών διεργασιών 
θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έλεγχος άνευ ενέργειας. Πράγματι, λαμβάνοντας υπόψη την 
υπόθεση, έχουμε τα εξής. Η διάδοση ενός φωτονίου ως κύμα είναι μια κβαντική διαδικασία. Η 
κίνηση ενός φωτονίου ως σωματίδιο είναι μια άλλη κβαντική διαδικασία. Ένα φωτόνιο 
εκδηλώνεται είτε ως κύμα, είτε ως σωματίδιο, ανάλογα με τις περιστάσεις. Αλλά, σύμφωνα με 
την επιστήμη, όλα πρέπει να έχουν έναν λόγο. Επομένως, η εναλλαγή μεταξύ δύο κβαντικών 
διεργασιών δεν μπορεί να συμβεί χωρίς λόγο. Οπότε, υπάρχει ένας λόγος για την εναλλαγή μεταξύ 
δύο κβαντικών διεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια οργανωτική  επίδραση στις 
κβαντικές διεργασίες που τις μεταβάλλουν από τη μια κατάσταση στην άλλη. Με άλλα λόγια, υπό 
κάποια οργανωτική  επιρροή, η κβαντική διαδικασία αλλάζει και εκδηλώνεται είτε ως διάδοση 
κύματος είτε ως κίνηση σωματιδίων. Στην ίδια καθαυτή διαδικασία αλλαγής φωτονίων από τη 
λειτουργία "κύματος" στη λειτουργία "σωματιδίων" (και αντίστροφα) η ενέργεια των φωτονίων 
δεν αλλάζει. Με άλλα λόγια, αυτή η ελεγκτική επίδραση δεν μεταφέρει ενέργεια στο φωτόνιο και 
δεν λαμβάνει ενέργεια από το φωτόνιο. Επομένως, αυτή η ελεγκτική επίδραση είναι μη-
ενεργειακή διοικούσα επίδραση, όπερ έδει δείξαι. Έτσι, ο δυϊσμός κύμα-σωματίδιο στην κβαντική 
φυσική βασίζεται στη διοικούσα επίδραση, η οποία, στο πλαίσιο μιας εύλογης παραδοχής, είναι 
άνευ ενέργειας. Εδώ, δεν αγγίζονται οι πιθανές ενεργειακές επιδράσεις πάνω στο φωτόνιο από τις 
μετρήσεις και τις παρατηρήσεις με τις ενεργειακές μεθόδους του. Παρόλα αυτά, εάν πιστεύουμε 
ότι κατά τη μετατροπή ενός κύματος σε σωματίδιο (και αντίστροφα) η ενέργεια των φωτονίων 
δεν αλλάζει, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την εγκυρότητα του συμπεράσματος που έγινε 
εδώ. Ωστόσο, πότε, πού και πώς διαμορφώνεται αυτή η διοικούσα επίδραση, οι ιδιαιτερότητές 
της, ο μηχανισμός της δράσης της, είναι ένα μεγάλο ερώτημα για την κβαντική φυσική. 
Υποψιάζομαι ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή 
των ελεγκτικών επιδράσεων των άνευ ενέργειας πεδίων. Σύμφωνα με τον συντάκτη, η απάντηση 
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στο ερώτημα αυτό θα προκύψει από τον εντοπισμό των ιδιοτήτων και των μηχανισμών των 
επιδράσεων των μη-ενεργειακών πεδίων στην μακροφυσική, χρησιμοποιώντας την επακόλουθη 
εφαρμογή του αξιώματος της αντιστοιχίας, παρόμοιο με αυτό που περιγράφηκε παραπάνω σε 
σχέση με τις συνδεδεμένες καταστάσεις. Εάν, ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται μέθοδοι μέτρησης 
και παρατηρήσεως φωτονίων, ηλεκτρονίων κ.λπ. με την βοήθεια των άνευ ενέργειας πεδίων, είναι 
πιθανό οι έννοιες των κβαντικών διεργασιών να γίνουν πιο φυσιολογικές, διότι θα εξαλειφθούν οι 
αναπόφευκτες ισχυρές ενεργειακές επιδράσεις στα κβαντικά σωματίδια κατά την παρατήρησή 
τους με ενεργειακές μεθόδους.   

 

7.3 Επί της ακαριαίας διάδοσης της ενέργειας. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την 
άμεση μεταφορά ενέργειας από τα αστέρια σε οποιοδήποτε σημείο του Σύμπαν. Για παράδειγμα, 
η υπόθεση του Ν. Α. Κοζύρεβ υπονοεί την άμεση διείσδυση του Σύμπαντος από το χρόνο και την 
πυκνότητα του χρόνου, και μαζί με αυτό και την ενέργεια. Είτε η υπόθεση για την αναδίπλωση 
του Σύμπαντος μας στο διάστημα ενός μεγαλύτερου αριθμού διαστάσεων σε "πηνία" (στο όριο 
συγκλίνει σε ένα σημείο), υποδηλώνει την στιγμιαία διάδοση της ενέργειας στο Σύμπαν μας λόγω 
της απελευθέρωσης της ενέργειας σε πρόσθετες διαστάσεις και την επακόλουθη επιστροφή της 
στις διαστάσεις μας.. Αυτές και παρόμοιες υποθέσεις δεν έρχονται σε αντίθεση με τους γνωστούς 
νόμους της φυσικής. Το κύριο πρόβλημα εδώ είναι η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων το ότι αυτές 
οι υποθέσεις σχετίζονται με τον πραγματικό μας χώρο. 

 

 Η υποθετική στιγμιαία μεταφορά ενέργειας μάς επιτρέπει να εξηγήσουμε την παρατήρηση των 
πραγματικών θέσεων των αστεριών, αλλά, φυσικά, δεν μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η 
ενέργεια των γήινων αντικειμένων μπορεί να αλλάξει λόγω της ενέργειας των αστεριών. 
Πράγματι, ας ονομάσουμε την ενέργεια που μεταδίδεται από το αστέρι με έναν γενικά 
αναγνωρισμένο τρόπο κατά μήκος των ακτινών που προέρχονται από το αστέρι - ακτινοβολούμενη 
ενέργεια. Και η ενέργεια που μεταδίδεται από το αστέρι με τις προαναφερθείσες υποθετικές 
μεθόδους θα ονομάζεται υποθετική ενέργεια. 

 

Ας υποθέστε ότι κάτω από την επίδραση ενός αστέρα η ενέργεια ενός επίγειου αντικειμένου αλλάζει 
τουλάχιστον αισθητά λόγω της υποθετικής ενέργειας του αστέρα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την 
σωστή θέση της ακαδημαϊκής φυσικής (βλέπε Παράρτημα στην Ενότητα 3), η ακτινοβολούμενη 
ενέργεια που φτάνει σε ένα γήινο αντικείμενο σε κάποιο χρονικό διάστημα δt είναι εκλειπόμενα 
μικρή σε σύγκριση με οποιαδήποτε αισθητή αλλαγή στην ενέργεια του  γήινου αντικειμένου υπό 
την επίδραση ενός αστεριού στο ίδιο χρονικό διάστημα δt (όπως αποδεικνύεται σαφώς στο 
προσάρτημα στην ενότητα 3). Ας κατασκευάσουμε μια σφαίρα QST με ακτίνα ίση με την 
απόσταση από το αστέρι και το κέντρο της σφαίρας είναι συμβατό με το κέντρο του αστέρα. 
Δυνάμει της ισότητας των σημείων της σφαίρας QST, η ίδια σχέση μεταξύ των ακτινοβολούμενων 
και των υποθετικών ενεργειακών ροών του αστέρι διατηρείται σε όλα τα σημεία της σφαίρας QST. 
Αλλά τότε η συνολική παρατηρούμενη ακτινοβολούμενη ενέργεια που εκπέμπεται από το αστέρι 
για κάποιο χρονικό διάστημα δt, αποδεικνύεται εκλειπόμενα μικρή σε σχέση με την υποθετική 
ολική ενέργεια που εκπέμπεται από το αστέρι για τον ίδιο χρόνο. Το τελευταίο φαίνεται μη 
ρεαλιστικό. Επομένως, και η αρχική παραδοχή φαίνεται να είναι μη ρεαλιστική, πράγμα που 
εγείρει αντιρρήσεις για την ενεργειακή επίδραση των αστεριών με τις υποδεικνυόμενες υποθετικές 
μεθόδους. Μιλώντας απεικονιστικά, αν η ενέργεια των γήινων αντικειμένων άλλαζε εξαιτίας της 
ενέργειας των αστεριών, ενώ υπάρχει μυριάδα των άστρων, τότε τα αστέρια θα θέρμαιναν τη Γη. 
Συνεπώς, οι υποστηρικτές της ενεργειακής επιρροής των αστεριών με τις υποδεικνυόμενες 
υποθετικές μεθόδους πρέπει να ξεπεράσουν αυτή την αντίρρηση και να αποδείξουν τη σχέση των 
υποθέσεων τους με τον πραγματικό μας χώρο. Τα παραπάνω περιγράφονται λεπτομερώς στην 
παρουσίαση του συγγραφέα [54]. Το συμπέρασμα για το μη ρεαλιστικό της αρχικής παραδοχής 
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γενικεύεται στοιχειωδώς για κάθε περίπτωση υποθετικής στιγμιαίας ή μη στιγμιαίας μεταφοράς 
ενέργειας του αστεριού. Αυτό προκύπτει από την εξ αφανιστικά μικρή αξία της ακτινοβολούμενης 
ενέργειας του αστεριού που εισέρχεται στο γήινο αντικείμενο, σε σύγκριση με κάθε αξιοσημείωτη 
αλλαγή της ενέργειας του αντικειμένου, ανεξάρτητα από ποιά μέθοδο μεταδίδεται η υποθετική 
ενέργεια. 

 

8. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. 

 

Στο πλαίσιο των παραστάσεων της θεωρίας πεδίου σχετικά με τα φυσικά πεδία - φορείς επιρροών 
στον τρισδιάστατο χώρο μας, έχουμε τα ακόλουθα. 

 

 1. Η ανάλυση πειραμάτων με μπλεγμένα φωτόνια δείχνει ότι τα πεδία που πραγματοποιούν τη 
σύζευξη των καταστάσεων μπορούν να είναι μόνο πεδία άνευ ενέργειας, εάν αυτά υπάρχουν 
(Τμήμα 2). Σύμφωνα με τα πολυετή και νεότερα διαφορετικά πειραματικά δεδομένα, υπάρχουν 
άνευ ενέργειας πεδία (Τμήματα 2, 3, 4). Συγκεκριμένα, υπάρχουν μη-ενεργειακά πεδία που 
επηρεάζουν τις καταστάσεις των κβαντικών φυσικών αντικειμένων (Ενότητα 4). 

 

2. Στο πλαίσιο των παραστάσεων της θεωρίας πεδίου, υπάρχει απάντηση στο ερώτημα ποιο πεδίο 
δημιουργεί συζευγμένες κβαντικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, οι μπλεγμένες καταστάσεις των 
μικρο-αντικειμένων της κβαντικής φυσικής δημιουργούνται από άνευ ενέργειας πεδία (Ενότητα 
6). Υπέρ του ίδιου αποτελέσματος σχετικά με τη σύμπλεξη καταστάσεων των  μακροσκοπικών 
αντικειμένων της κλασικής φυσικής μαρτυρούν μια σειρά πειραμάτων, τα οποία όμως δεν 
επαρκούν για την τελική τεκμηρίωση του συμπεράσματος (Τμήμα 6). Όπως βλέπουμε, η 
σύμπλεξη καταστάσεων δεν αποτελεί έκπληξη, ένα θαύμα της κβαντικής μηχανικής, αλλά 
εξηγείται πεζά στο πλαίσιο των παραστάσεων της θεωρίας πεδίων μέσω των επιδράσεων 
ορισμένων πεδίων. Επομένως, δεν έχει νόημα να εγκαταλείψουμε τη θεωρία πεδίων σε αυτό 
το θέμα και να καταλήξουμε αντίς για αυτήν σε τεχνητές κατασκευές με μυστηριώδεις, 
αφύσικες, παράλογες ιδιότητες. Τελικά, ο Αϊνστάιν είχε δίκιο - δεν υπάρχει τρομερή δράση 
μεγάλης εμβέλειας. Υπάρχει ένα μη-ενεργειακό πεδίο που μεταφέρει την επίδραση μεταξύ 
των διασυνδεδεμένων κβαντικών συστημάτων. Αλλά η ακαδημαϊκή φυσική "δεν βλέπει" 
αυτό το πεδίο, αφού μελετά μόνο τα ενεργειακά (υλικά) πεδία. Αν ήταν εξ αρχής σαφές ότι θα 
μπορούσε να υπάρξει ένα πεδίο που να πραγματοποιεί τη σύμπλεξη καταστάσεων, τότε δεν θα 
χρειαζόταν να επινοούμε παράλογα σχέδια για τη σύμπλεξη καταστάσεων. Σύμφωνα με το αξίωμα 
της αντιστοιχίας (βλέπε παρακάτω), η μελέτη των συζευγμένων μακροσκοπικών καταστάσεων 
φωτίζει τα φαινόμενα της κβαντικής σύμπλεξης και αντιστρόφως. Αυτό συμβαδίζει με τις ιδέες 
του Vlatko Vedral για την ενοποιημένη φύση των κβαντικών και μακροσκοπικών συνοχών. Και 
αν ο Vlatko Vedral πραγματικά κατάφερε να συσχετίσει την εμφάνιση συζευγμένων και 
κβαντικών καταστάσεων των μακρο-αντικειμένων, τότε τα μη-ενεργειακά πεδία σχετίζονται 
επίσης με την εμφάνιση φαινομένων κβαντισμού. 

 

2. Τα άνευ ενέργειας πεδία ασκούν επίδραση πάνω στα υλικά αντικείμενα με τρόπο μη δυναμικό. 
Έχουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα: τα μη-ενεργειακά πεδία δρουν σε υλικά αντικείμενα, 
αλλά δεν μεταφέρουν ενέργεια σε αυτά, ενώ διεγείρουν τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ 
υλικών αντικειμένων, τη μετατροπή της ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη, και με αυτόν 
τον τρόπο διοικούν τις υλικές διαδικασίες. Η ιδιότητα των μη-ενεργειακών πεδίων να 
διοικούν δεν είναι υπόθεση, αλλά συνέπεια της ανάλυσης των επιδράσεων των πεδίων σε 
υλικά αντικείμενα (Τμήμα 2). 
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Η διοικούσες επιδράσεις στις κβαντικές διεργασίες εκδηλώνονται στον δυϊσμό κύμα-
σωματίδιο και αποτελούν τη βάση αυτού του δυϊσμού. Αν υποθέσουμε ότι κατά τη μετατροπή 
ενός κύματος σε ένα σωματίδιο (και αντίστροφα) η ενέργεια ενός φωτονίου, ηλεκτρονίου κλπ. δεν 
αλλάζει, τότε αυτές οι διοικούσες επιδράσεις στις κβαντικές διεργασίες θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται ως μη-ενεργειακές επιδράσεις (Ενότητα 7.2).  

 

4. Τα μη-ενεργειακά πεδία μπορούν πολλαπλά να υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός, το οποίο, 
ωστόσο, δεν έρχεται σε αντίθεση με την ΕΘΣ και την κβαντική θεωρία (Τμήμα 2). Σύμφωνα με 
το αρχικό φυσικό μοντέλο των ιδιοτήτων των άνευ ενέργειας πεδίων, με βάση τα μακροχρόνια 
παρατηρητικά και πειραματικά δεδομένα, όλα τα υλικά σώματα και τα σωματίδια διαθέτουν μη-
ενεργειακά πεδία, γεγονός που ανοίγει την προοπτική μελέτης των αλληλεπιδράσεών τους μέσω 
μη-ενεργειακών πεδίων με τα μη-υλικά αντικείμενα του φυσικού μη-υλικού κόσμου (Τμήματα 2, 
5). Τα μικροσωματίδια της κβαντικής φυσικής και τα συστήματα τους δεν πρέπει να αποτελούν 
εξαίρεση εδώ. Σύμφωνα με το ΦΜ, οι περιστροφές, τουλάχιστον, των σφαιρικών φυσικών 
σωμάτων και σωματιδίων γύρω από τον δικό τους άξονα και επί τις τροχιές τους δημιουργούν μια 
σειρά ποιοτικά διαφορετικά άνευ ενέργειας πεδία, σε σχέση με τα οποία ο φυσικός μας χώρος 
είναι ανισότροπος (Τμήμα 5). 

 

5. Δεδομένου ότι υπάρχουν μη-ενεργειακά πεδία και επηρεάζουν τις καταστάσεις των 
αντικειμένων της κβαντικής φυσικής και ιδιαίτερα επειδή αυτά τα πεδία έχουν την ικανότητα να 
διέπουν τις υλικές ενεργειακές διεργασίες, αυτά – τα μη-ενεργειακά πεδία - είναι αυτοί οι 
παράγοντες-αιτίες των φαινόμενων της κβαντικής φυσικής, τα οποία προς το παρόν είναι άγνωστα 
στην ακαδημαϊκή κβαντική φυσική. Επομένως, η κβαντική φυσική θα πρέπει να συμπληρωθεί 
από αυτούς τους παράγοντες-αιτίες ενώ η κβαντική θεωρία θα πρέπει να συμπληρωθεί με 
συνδέσεις που εκφράζουν την μη-δυναμική διαχείριση των κβαντικών διεργασιών και τη 
διασύνδεση των κβαντικών αντικειμένων μέσω των άνευ ενέργειας πεδίων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ποικιλομορφία τους και την ανισοτροπία του χώρου σε σχέση με αυτά τα πεδία. 
Ταυτόχρονα, όπως αναμένεται (βλ. Εισαγωγή), θα πρέπει να υπερβούμε τα όρια της γνώσης 
που αποκτήθηκαν, που, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι μια πλατφόρμα για μια κάπως 
ασυνήθιστη, αλλά απαραίτητη ουσιαστική ανάπτυξη της κβαντικής φυσικής και ένα βήμα 
προς την εξάλειψη του αδιεξόδου (Τμήμα 4). Αλλά πώς να το κάνουμε, σε τι να 
προσκολληθούμε; 

 

Τα μη-ενεργειακά πεδία ανήκουν στην τάξη πεδίων που επηρεάζουν τόσο τα μικροσωματίδια της 
κβαντικής φυσικής όσο και τα μακρο-αντικείμενα της κλασικής φυσικής. Για τα πεδία αυτής της 
τάξης εφαρμόζεται το αξίωμα της αντιστοιχίας των εξισώσεων της κλασικής και κβαντικής 
φυσικής. Σύμφωνα με το αξίωμα της αντιστοιχίας, πρώτα απ 'όλα είναι πιο εύκολο (όχι όμως 
εύκολο) να κατανοήσουμε και να μελετήσουμε τις ιδιότητες των μη-ενεργειακών πεδίων των 
μακρό-αντικειμένων στην κλασική φυσική, και στη συνέχεια, κατ 'αναλογία της αντιστοιχίας, να 
μεταφέρουμε την κατανόηση και τις εξισώσεις τους στην κβαντική φυσική. Με άλλα λόγια, 
προτού συμπεριληφθούν οι αλληλεπιδράσεις των μη-ενεργειακών πεδίων στην κβαντική θεωρία, 
θα πρέπει να μάθουμε τους κανόνες αλληλεπίδρασης των μακρό-αντικειμένων μέσω των μη-
ενεργειακών πεδίων στην κλασσική φυσική, να ανακαλύψουμε τις ιδιότητες των μη ενεργειακών 
πεδίων και τους μηχανισμούς των επιδράσεών τους στην κλασική φυσική των μακρό-
αντικειμένων, όπου, παρεμπιπτόντως, σύμφωνα με το ΦΜ, τα μη-ενεργειακά πεδία εξ αρχής 
έχουν κάποια κβαντικά (διακριτά) γωνιακά και χωρικά χαρακτηριστικά (Τμήμα 5). Με αυτό τον 
τρόπο, πιθανότατα, θα εξελιχθεί η ανάπτυξη της θεωρίας της κβαντικής φυσικής. 
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Για παράδειγμα, ο τελεστής Hamilton της κβαντικής μηχανικής και ο τελεστής Lagrangian της 
κβαντικής θεωρίας δεν μπορούν να περιέχουν ξεχωριστή συνεισφορά των μη-ενεργειακών πεδίων 
άμεσα, δεδομένου ότι τα μη-ενεργειακά πεδία, εξ ορισμού, δεν συμβάλλουν στα κλασικά 
Hamiltonian και Lagrangian. Ωστόσο, οι τελεστές Hamilton και Lagrangian θα πρέπει να 
περιέχουν μια περιγραφή της μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των τμημάτων του κβαντικού 
συστήματος, τα οποία οργανώνονται και ελέγχονται από τα μη-ενεργειακά πεδία. Ειδικότερα, δεν 
αποκλείεται οι ψυχρές πυρηνικές αντιδράσεις (Τμήμα 5) να μην μπορούν να κατανοηθούν σωστά 
χωρίς να εισάγονται οι επιδράσεις των μη-ενεργειακών πεδίων στην κβαντική φυσική αφού τα 
τελευταία, σύμφωνα με το πείραμα, επηρεάζουν τις πυρηνικές διασπάσεις (Τμήματα 4, 5). 
6. Ως αποτέλεσμα, προκύπτει μια τόσο περίπλοκη εικόνα της επικείμενης έρευνας και 
εκσυγχρονισμού της κβαντικής φυσικής, η εφαρμογή της οποίας είναι δυνατή μόνο από τη μεγάλη 
επίσημη επιστήμη, την οποία ο συντάκτης θέλει να επιστήσει την προσοχή στο πρόβλημα της 
εισαγωγής των μη-ενεργειακών πεδίων στην κβαντική φυσική. Τα παρουσιαζόμενα 
αποτελέσματα φαίνονται προκλητικά από την άποψη της ακαδημαϊκής φυσικής και ως εκ τούτου 
απαιτούν πολύ περισσότερες πειραματικές επιβεβαιώσεις για την ευρεία αναγνώρισή τους. Για 
μερικούς, τα παραπάνω μπορεί να φαίνονται φανταστικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι 
φαντασίωση, αλλά μια λογική συνέπεια της πραγματικής κατάστασης και μια καλή πλατφόρμα 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της κβαντικής φυσικής, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει κανείς αν 
διαβάσει προσεκτικά τα τμήματα του άρθρου. 

 

7. Με την ευκαιρία σημειώνουμε: ότι για οποιαδήποτε υποθετική μέθοδο στιγμιαίας ή μη 
στιγμιαίας μεταφοράς ενέργειας από τα αστέρια, φαίνεται μη ρεαλιστική η οποιαδήποτε 
αξιοσημείωτη αλλαγή της ενέργειας ενός γήινου αντικειμένου λόγω της ενέργειας του αστέρα, 
διότι αλλιώς η ακτινοβολούμενη ενέργεια του άστρου αποδεικνύεται μικρή σε σχέση με την 
ενέργεια που μεταδίδεται με την υποθετική μέθοδο (τμήμα 7.3). Δηλαδή, η θέση της ακαδημαϊκής 
φυσικής: «οι πλανήτες και τα αστέρια δεν μπορούν να επηρεάσουν τη Γη με ενεργειακό τρόπο» 
(Ενότητα 2 και Παράρτημα στο Τμήμα 7.3) παραμένει έγκυρη και για τις υποθετικές επιλογές 
μεταφοράς ενέργειας από τα αστέρια. 

 

Τα παραπάνω υπερβαίνουν τις συνήθεις αντιλήψεις. Ως εκ τούτου, η επιστημονική κοινότητα, ως 
επί το πλείστον, αρνείται σθεναρά τις μη-ενεργειακές επιρροές και τα πεδία από το κατώφλι, 
αγνοώντας τη λογική και τα πειραματικά γεγονότα. Όταν όμως αποκαλυφθεί ο μηχανισμός των 
μη-ενεργειακών (ίσως πληροφοριακών) επιδράσεων των φυσικών σωμάτων, θα δοθεί ισχυρή 
ώθηση στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο συγγραφέας δεν θεωρεί καθόλου ότι 
το άρθρο είναι τέλειο. Αλλά αν αυτό ενθαρρύνει τη συζήτηση, την έρευνα και τις σκέψεις των 
ερευνητών, ο συγγραφέας θα το θεωρήσει χρήσιμο. 

 

Συμπερασματικά, ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά τον G. I. Shipov, ο οποίος ξεκίνησε το 
ενδιαφέρον του συγγραφέα για το υπό εξέταση πρόβλημα και τον V. T. Shkatov για τη διεξαγωγή, 
κατόπιν αιτήματος και υπολογιστικής καθοδήγησης του συγγραφέα, ένα ειδικό πείραμα για την 
παρατήρηση των απότομων αιφνιδιασμών των ουράνιων σωμάτων. Ένα παρόμοιου περιεχομένου 
άρθρο από τον συγγραφέα μπορεί επίσης να εμφανιστεί στο περιοδικό Αναδυόμενες 
Κατευθύνσεις της Επιστήμης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα αξιώματα βασίζονται σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις των φυσικών 
ιδιοτήτων των πλανητικών επιδράσεων. 
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   ΑΙΤΗΜΑ (Postulate)1. Σε εκείνες και μόνο σε εκείνες τις χρονικές στιγμές που η γωνία α 
μεταξύ των κατευθύνσεων προς τους δύο πλανήτες απ’ το γήινο σημείο Μ παρατήρησης 
ικανοποιεί τον όρο 

 

                                                      |α - αn| < εn ,                                          (1) 

όπου 

                                                       εn<<180º,                                            (2) 

 

n = 1, 2, 3, …. , N (η γωνία αn αυξάνεται με την αύξηση του δείκτη n), παρατηρείται μια αύξηση 
των επιδράσεων των δύο αυτών πλανητών στα γήινα αντικείμενα που βρίσκονται στο σημείο M. 
Το διακριτό σύνολο γωνιών { αn } περιλαμβάνει τουλάχιστον τις γωνίες 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 
135º, 150º, 180º. Επιπλέον, αν η γωνία αn περιλαμβάνεται στο σύνολο { αn }, τότε η γωνία 180º- 
αn επίσης περιλαμβάνεται σε αυτό το σύνολο. Όταν ο πλανήτης βρεθεί στο σημείο της ανατολής 
του και στο σημείο του άνω κορύφωμα του, τότε παρατηρείται μια απότομη αύξηση της επίδρασης 
τού πλανήτη, βραχύχρονη σε σχέση με τη γήινη ημέρα. Ο χαρακτήρας της επίδρασης των 
πλανητών στο σημείο Μ αλλάζει σημαντικά κατά τη διάρκεια του ημερήσιου κύκλου των 
κινήσεών στην ουράνια σφαίρα (δεδομένου ότι παραμένει σχεδόν αμετάβλητη η θέση των 
πλανητών στην εκλειπτική κατά τη διάρκεια του ημερονύχτιου). 

 

     ΑΙΤΗΜΑ 2.  Υπάρχει μια τέτοια επίδραση των πλανητών, περιστρεφόμενων πάνω στο 
επίπεδο της εκλειπτικής, η οποία εξαρτάται μόνο απ’ τις ζωδιακές θέσεις των πλανητών. Όταν 
ένας πλανήτης κινείται επί του ζωδιακού κύκλου (εξ όψεως της Γης), ο χαρακτήρας της επίδρασής 
του αλλάζει σχετικά ομαλά εντός των ζωδίων και απότομα στα όρια των ζωδίων. Υπάρχει ένας 
πεπερασμένος αριθμός iMAX ζωδίων. Φαίνεται ότι το τοπικό ανατολικό σημείο διασταύρωσης της 
εκλειπτικής με τον τοπικό ορίζοντα και το ανώτερο σημείο τομής της εκλειπτικής με τον τοπικό 
ουράνιο μεσημβρινό ενεργούν πάνω σε δεδομένο σημείο της γήινης επιφάνειας ανάλογα με τη 
θέση τους στα ζώδια, σαν να μη είναι μαθηματικά σημεία, αλλά πλανήτες. 

 

Sergey A. Vasilief 
Natural philosophy of the deadlock in quantum physics and the step toward exit from it 
(including the problems of entangled states and wave-particle dualism) 
 
It remains unclear the most important phenomena in quantum physics, namely like: the emergence 
of quantum states (instead of a continuously varying states), the quantum jumps, the interactions 
outside influences of all the known academic physics interactions (the quantum state entanglement 
), the wave-particle dualism and so on. We must not forget that, as a result, the quantum theory 
remains phenomenological (let us to remember though Bohr's postulate, the postulate of the 
equations correspondence of quantum and classical physics). Feynman summed up the situation: 
"I think I can responsibly say that nobody understands quantum mechanics. If possible, stop asking 
yourself "How could this be possible?" - Because you will reach a deadlock from which no one 
has broken else. " In the paper the way to break the deadlock is specified and the step to break the 
deadlock is made. The paper contain the following. By virtue of the existing phenomenological 
quantum theory, firstly, quantum physics deprived the indigenous progress of quantum theory. 
Secondly, quantum physics has lost indigenous progress in the development of quantum 
technologies and practical applications of quantum physics (in spite of the well-known justifying 
position "to get from point A to point B, the driver not necessarily to know what's going on under 
the hood of his car"). This is due to a fundamental incompleteness of quantum theory. "Looking 
under the hood of the car", it was able to see some of the factors-reasons of quantum physics, 
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unknown in academic physics. These factors-reasons work in quantum physics and, that is 
important, they are able to manage the processes of quantum physics. These factors-reason provide 
entanglement of quantum states outside influences all known in academic physics interactions. 
Their control actions are traced in the wave-particle duality, and are the basis of this dualism. 
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