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ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΔΟΞΗΣ  ΕΚ  ΤΟΥ  ΜΑΚΡΟΘΕΝ     
              ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΛΑΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ  Η  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ. 
                                       
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στην γενίκευση και βελτίωση των προηγούμενων 
έργων του συγγραφέα [5-10]. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στην ευρύς προσέλκυση των 
επιστημονικών πειραματικών αποτελεσμάτων και παρατηρήσεων, που έχουν προκύψει τα 
τελευταία χρόνια, και συνδέονται με τα προβλήματα της μακράς εμβέλειας επίδρασης (εκ του 
μακρόθεν επιδράσεις).  
 
Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Η ιδέα περί της ύπαρξης 
της εκ του μακρόθεν επίδρασης των πλανητών υπάρχει απ’ τους πανάρχαιους χρόνους. Αυτό 
προδήλως  παρακολουθείται στην αστρολογία . Όλες οι αστρολογικές οικοδομήσεις βασίζονται  
στην παραδοχή της ύπαρξης των εν λόγω πλανητικών επιδράσεων. Αλλά η αστρολογία, όπως 
δίκαια θεωρούν οι επιστήμονες, δεν είναι επιστήμη (ας προσθέσουμε - ακόμα δεν είναι επιστήμη), 
άλλωστε συμφωνούν μ’ αυτό και πολλοί αστρολόγοι. Από την σκοπιά της επιστήμης, η μακράς 
εμβέλειας επίδραση των πλανητών φαίνεται παράδοξη. Βρίσκεται σε αντίφαση με την 
επικρατούσα στους κόλπους της σύγχρονης φυσικής αντίληψη, και αυτό αποτελεί την 
σημαντικότερη αιτία απόρριψης της αστρολογίας από την επιστήμη. Εκφράζεται λακωνικά μέσω 
της άποψης: «οι πλανήτες δεν μπορούν να επιδρούν πάνω στην Γη». Ως αποτέλεσμα, 
δημιουργήθηκε μια οξεία αντίφαση μεταξύ επιστήμης και αστρολογίας. Κατά την γνώμη τού 
ερευνητή, αυτή η αντίφαση είναι φυσιολογική, αλλά άσκοπη, και γενικώς επιζήμια όπως για την 
επιστήμη, έτσι και για την αστρολογία. Σύμφωνα με τις μελέτες τού ερευνητή η αστρολογία δεν 
είναι επιστήμη, είναι όμως πρόδρομος της επιστήμης. Η αστρολογία εύκολα μπορεί να υποβληθεί 
σε κριτική εκ της επιστημονικής απόψεως λόγω του ότι διεκδικεί το  status της επιστήμης. Αυτό, 
όμως, δεν σημαίνει ότι η αστρολογία είναι ψεύδοεπιστήμη.  
     Η αστρολογία, ανεξαρτήτως του status της, διαθέτει ένα πλήθος αρχικών παρατηρούμενων 
δεδομένων, αν  και όχι τόσο υψηλής ικανοποιητικής ακρίβειας. Από επιστημονική άποψη, αυτό 
είναι ένα πληροφοριακό σύνολο μη αυθεντικών (αναξιόπιστων) παρατηρούμενων στοιχείων της 
αστρολογίας. Η επιστημονική αναξιοπιστία σημαίνει ότι η ορθότητα των  στοιχείων δεν έχει 
αποδειχθεί επιστημονικώς1. Ακριβώς η επιστημονική μη αυθεντικότητα του συνόλου 
αστρονομικών δεδομένων, αφενός, εμποδίζει την χρησιμοποίηση του στην επιστήμη, και 
αφετέρου, θέτει προκλήσεις για την ενδιαφέρουσα επιστημονική εξερεύνηση. Αυτή η τεράστια 
πληθώρα των παρατηρούμενων δεδομένων συσσωρευόταν επί χιλιετίες από πολλούς ανθρώπους, 
συμπεριλαμβανομένου πολλών σοβαρών μελετητών, και όχι, μάλιστα, αποκλειστικά για 
εμπορικούς στόχους. Συνεπώς, κατά τη γνώμη του συγγραφέα, αξίζει σοβαρή επιστημονική 
προσοχή. Ως εκ τούτου, θα ήταν χρήσιμο με σύγχρονους επιστημονικούς  τρόπους  επιμελώς να 
διερευνηθούν: ποια στοιχεία του συνόλου των παρατηρούμενων δεδομένων θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν την επιστήμη στην ανακάλυψη της ύπαρξης των άγνωστων εκ του μακρόθεν πεδίων 
και στην διευκρίνιση των ιδιοτήτων τους, καθώς επίσης να  βοηθήσουν να κατανοηθεί, με ποιον 
τρόπο μπορεί να υπάρχει η εκ του μακρόθεν επίδραση, παρά τη σύγχρονη επιστημονική αντίληψη. 
Στην ιστορία της επιστήμης επανειλημμένα οι αμφίβολες και παράξενες πληροφορίες είχαν 
κατόπιν καταστεί σε αξιόπιστες, και προβιβάζανε την επιστήμη σε ένα νέο επίπεδο [5]. Η 
ανακάλυψη της  μακράς εμβέλειας επίδρασης, αναμφίβολα, θα έπαιζε το ρόλο της.  Εντούτοις, η 
αναφερόμενη οξεία αντίφαση σχεδόν ολότελα εμποδίζει την δυνατότητα χρησιμοποίησης των 
παρατηρούμενων στοιχείων της αστρολογίας στην επιστήμη, όπως  και για την επιστήμη. Απ’ την 
άλλη μεριά, η επιστημονική γνώση των εν λόγο επιδράσεων, βεβαίως, θα άνοιγε τις οδούς έρευνας 

                                            
1 Με τους σύγχρονους στατιστικούς μεθόδους επιστημονικής έρευνας  στις εργασίες του Γκογκέν είχε αφαιρεθεί (εκ 
του συνόλου αστρολογικών δεδομένων) μόνο για τα μερικά στοιχεία η  επιστημονική αναξιοπιστία. 
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του μηχανισμού των αστρολογικών επιδράσεων και θα βοηθούσε στη μεταβίβαση της 
αστρολογίας σε καινούργιο επίπεδο, φέρνοντάς την σε επιστημονική κατάσταση. Τα πρώτα 
βήματα σ’ αυτήν την κατεύθυνση ήδη έχουν γίνει. Π. χ. , η έρευνα των φυσικών ιδιοτήτων της  
αλληλοεπίδρασης των μακράς εμβέλειας πεδίων της Γης και των πλανητών, επέτρεψε τον 
εντοπισμό του αδύναμου, από επιστημονικής  άποψης, σημείου της αστρολογίας – την ύπαρξη 
των εσωτερικών αντιφάσεων, που προξενούν πολυσημία στις αστρολογικές ερμηνείες (βλ. 
κάτωθι). Η ίδια μελέτη κατέστησε δυνατή την κατασκευή ενός διπλού συστήματος δισδιάστατων 
οίκων και εκπόνησης της θεωρίας διαοψικών αλληλοεπιδράσεων. Η χρησιμοποίησή τους 
εξαλείφει τις αντιφάσεις και την πολυσημία, ανοίγοντας προοπτικές για τη λογική και χρήσιμη 
τελειοποίηση της αστρολογίας δια της οδού προσέγγισής της προς την επιστημονική κατάσταση. 
Ένα άλλο παράδειγμα – οι φυσικές παρατηρήσεις μέσω  οργάνων και τα πειράματα, επιτρέπουν 
να προάγουμε τις παραμέτρους της αστρολογικής δομής και των αστρολογικών επιδράσεων από 
ποιοτικό σε ποσοτικό επίπεδο (βλ. παρακάτω τα διαγράμματα καταγραφής της επίδρασης των εκ 
του μακρόθεν πεδίων). Πολλοί απ’ τους, ανεξάρτητους στην αστρολογία, κανόνες, αποδείχνονται, 
κατά την επιστημονική έρευνα, συνέπειες των ίδιων, εις και των αυτών  αρχικών αιτημάτων. Αυτό 
ευνοεί την αύξηση της ακολουθίας της αστρολογίας. Εν τω μεταξύ, η αβάσιμη αντίθεση της 
επιστήμης και της αστρολογίας στέκει εμπόδιο στην κατανόηση του ρόλου της επιστήμης στα 
προβλήματα της αστρολογίας και γεννά μια μαζική μη αποδοχή αυτού του ρόλου από τους 
αστρολόγους. Και έτσι, δεν υπάρχει κανένα όφελος από την  αβάσιμη αντίθεση, ενώ η ζημιά είναι 
μεγάλη.  
 
ΤΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ, ΠΟΥ  ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΕΚ ΤΟΥ 
ΜΑΚΡΟΘΕΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ. Παρά την επικρατούσα αντίθεση, στην επιστήμη βαθμιαία 
συσσωρεύονται πειραματικά στοιχεία, που συνηγορούν υπέρ της επίδρασης των πλανητών πάνω 
στη Γη. Υπέρ της ύπαρξης των μακράς εμβέλειας επιδράσεων μαρτυρούν οι βραχείες μεταβολές 
της ταχύτητας περιστροφής ενός ειδικού γυροσκοπίου. Οι μεταβολές είχαν καταγραφεί στις 
χρονικές στιγμές των ανατολών, των δύσεων, των μεσουρανήσεων των μακρινών πλανητών, 
καθώς επίσης, βέβαια, του Ηλίου και της Σελήνης [1,2,3,4,19] από την ομάδα του Σμιρνόβ 
(Μηχανικό-Φυσικό Ινστιτούτο Μόσχας, Ινστιτούτο Κουρτσιάτοβ). Στους κόλπους της 
αστρολογίας αυτό αντιστοιχεί στις βραχείες εξάρσεις των πλανητικών επιδράσεων όταν οι 
πλανήτες τυχαίνει να παραβρεθούν στα ASC, DSC, MC και IC. Το ίδιο παρατηρούνταν κατά τη 
διέλευση των πλανητών τους δίσκους του Ηλίου και της Σελήνης [1,2,3,4,19], δηλαδή κατά την 
όψη 00. Συνάμα, κατά την διάρκεια των παρατηρήσεων από την ομάδα του Σνόλ (Ινστιτούτο  
Θεωρητικής και πειραματικής Βιοφυσικής της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών), στις 
αναφερόμενες στιγμές συμβαίνει [21, 23, 24], συντόμως και συγχρόνως, μια ομοιόμορφη 
μεταβολή των μακροσκοπικών διακυμάνσεων της ταχύτητας εξελίξεων της διαφορετικής φυσικής 
φύσης διεργασιών – από την διάσπαση των ατομικών πυρήνων, μέχρι των θορύβων στις βαρυτικές 
κεραίες (σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, που διεξήχθησαν μόνο για τον Ήλιο και Σελήνη). Τα 
πειράματα και των δύο πειραματιστών  δείχνουν ότι οι εγγραφόμενες επιδράσεις δεν εμποδίζονται 
από το πλανήτη Γη. Γενικώς, πρόκειται για κάποιες ασυνήθιστες για την επιστήμη επιδράσεις. 
Πρόσφατα είχε διαπιστωθεί η συσχέτιση [15] των παραμέτρων σεισμικότητας πάνω στην Γη  με 
την  διαμόρφωση των πλανητών.  Στην εν λόγω συσχέτιση μερικοί απόμακροι πλανήτες παίζουν, 
όπως αποδείχτηκε, ποιο σημαντικό ρόλο και από τους πιο πλησιέστερους. Πριν περίπου τριάντα 
χρόνια, μεγάλο θόρυβο είχε  δημιουργήσει  στο επιστημονικό περίγυρο  η καταπληκτική 
ανακοίνωση [25] περί του  εντοπισμού της επίδρασης του πουλσάρ СЗ1133 στην σεισμικότητα.  Ο 
ακαδημαϊκός  Ζελντόβιτς  είχε τότε  αναφέρει, ότι εάν   αυτή η ανακοίνωση  περιέχει έστω και 
10% της αλήθειας , τότε ο ίδιος θα ασχολούνταν μόνο μ’ αυτό το θέμα. Σιγά-σιγά, όμως,  ο 
θόρυβος έσβησε, γενικώς, λόγω του ότι αυτά τα δεδομένα δεν βρήκανε καμία λίγο-πολύ  λογική  
ερμηνεία. Εντωμεταξύ, ο δέκτης του Σμιρνόβ καταγράφει  σήματα-πρόδρομους  των ισχυρών 
σεισμών 2-10 ημέρες πριν  τα συμβάντα [19]. Αυτά τα σήματα διαφέρουνε από όλα τα  υπόλοιπα 
σήματα στην ασυνήθιστη  δύναμή τους  και αυξημένη διάρκεια, που υπαγορεύει την σχέση των 
επιδράσεων του Ήλιου, των πλανητών με τις διεργασίες, που λαμβάνουν χώρα πριν τους 
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σεισμούς.  Και επειδή ο δέκτης του Σμιρνόβ υποδεικνύει ακόμα και την κατεύθυνση προς την 
πηγή του πεδίου, ανοίγουν οι προοπτικές για προβλέψεις τού τόπου και χρόνου των ολέθριων 
καταστροφικών σεισμών. Οι ερευνητές του Σιβηρικού τμήματος Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών 
εντοπίσανε [12], ότι η μακρινή από μας  σύγκρουση του Κρόνου με τον κομήτη SL-9 προκάλεσε 
στην Γη, παρ’ όλα αυτά, έντονες αλλαγές στην συμπεριφορά των μηχανικών και φυσικό-χημικών 
συστημάτων, πάνω στα οποία διεξαγότανε ενδελεχής ημερολογιακή παρακολούθηση2. Η λίστα 
των πειραμάτων θα συνεχιστεί κάτωθι. Τα αναφερόμενα φαινόμενα δεν βρήκαν καμία εξήγηση 
στα πλαίσια της επικρατούσας φυσικής αντίληψης  περί του πεδίου και την ενεργητική του. Αυτά 
τα φαινόμενα επίδρασης πάνω στη Γη, υπάρχουν και συνεπώς θα πρέπει να έχουν μια φυσική 
εξήγηση, η οποία, κατά την γνώμη του συγγραφέα, αναπόφευκτα θα πρέπει να ξεφεύγει απ’ τα 
πλαίσια της επικρατούσας  φυσικής αντίληψης περί τού πεδίου και των ενδεχομένων ενεργειακών 
ιδιοτήτων του. Η πιθανή πραχτική σημασία τής κατάκτησης των εν λόγω πεδίων είναι τόσο 
σημαντική (βλ. τμ.3), ώστε έχει νόημα η αφιέρωση δυνάμεων στην αναζήτησή τους και την 
κατανόηση τους. 
 
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Για να μπορούν η πειραματική  
αναζήτηση και η μελέτη των  μεγάλου βεληνεκούς πεδίων να αναπτύσσονται σε λογικό και πλατύ 
μέτωπο και όχι στα τυφλά, χρειάζεται  η επινόηση  μιας  θεωρίας τού εν λόγω πεδίου η οποία θα 
προβλέπει τις ιδιότητές του και τις παρατηρούμενες ιδιαιτερότητες που το ξεχωρίζουν απ’ τα 
γνωστά πεδία και η οποία θα θέτει προς το πείραμα βαθιά σε νόημα ζητήματα. Η θεωρία οφείλει 
να είναι κατάλληλη, δηλαδή να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και επομένως να μην 
εκπορεύεται από τα αφηρημένα συμπεράσματα συλλογισμού, αλλά να βγαίνει ως αποτέλεσμα 
κάποιων πειραματικών και παρατηρούμενων στοιχείων. Τα αναφερόμενα παράδοξα πειραματικά 
αποτελέσματα του Σμηρνόβ και του Σνολ, συμφωνούν με την αναπτυσσόμενη στο άρθρο αυτό  
θεωρία και αρμόζουν με το εκπονούμενο φυσικό μοντέλο. Η εμφάνιση των αναφερόμενων 
πρόδρομων των σεισμών είναι λογική από θέσεως της αναπτυσσόμενης θεωρίας. Σε περίπτωση 
ύπαρξης  μακράς επίδρασης πεδίων, δεν φαίνεται πια παράξενη η συσχέτιση της σεισμικότητας  
με την διαμόρφωση των πλανητών. Για τα περισσότερα απ’ τα αναφερόμενα πειράματα και τις 
παρατηρήσεις, ο συγγραφέας  ενημερώθηκε, πλέον, κατόπιν εκπόνησης της θεωρίας. Ακριβώς για 
αυτόν το λόγο ο προσαρμοστικός χαρακτήρας της θεωρίας αυτομάτως αποκλείεται.  
    Η θεωρία οδηγεί στο γενικό συμπέρασμα: υπάρχουν δύο άλληλα συμπληρωτικοί τύποι εκ του 
μακρόθεν πεδίων – τμηματικά και μη τμηματικά πεδία - με ιδιάζουσα δομή επίδρασης και   
αλληλεπίδρασης. Ο συγγραφέας ονομάζει  τα τελευταία LRA-πεδία (Long-Range Action) – εκ του 
μακρόθεν επίδρασης πεδία ή Χ-πεδία. Το πρόθεμα «Χ» υποδεικνύει την άγνωστη φύση του πεδίου 
και θα αφαιρεθεί καθώς θα διευκρινιστεί η φύση του. Η σχέση των LRA-πεδίων με τα 
συμβαρυτικά πεδία, εισαγόμενα στην θεωρία του Εφιμένκο Ο.Δ. [14,22], δεν ανιχνεύεται. Τα    
συμβαρυτικά πεδία είχαν εισαχθεί από τον Εφιμένκο Ο.Δ., εκ των πρότερων, κατ’  
ηλεκτρομαγνητική αναλογία, ως πεδία προκαλούμενα από την κίνηση φορτίων του βαρυτικού 
πεδίου, δηλαδή από την κίνηση μάζας. Ως αποτέλεσμα, η θεωρία προβλέπει την ύπαρξη 
βαρυτικών-συμβαρυτικών κυμάτων, παρομοίως με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ως προς την 

                                            
2 Όπως εντοπίσανε οι ερευνητές του Σιβηρικού τμήματος της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών[16]: «Η στροφή τού μη 
συμμετρικού περιστροφικού ζυγού, που είχε συμβεί καθ’ όλη την περίοδο των καταστροφικών γεγονότων τον Ιούλιο 
1994 στον πλανήτη Κρόνο, διατηρήθηκε μέχρι την 21 Οκτωβρίου. Κατόπιν, ο ζυγός επανήλθε στην κανονική του 
κατάσταση με τις καθημερινές περιστροφικές ταλαντώσεις, και, η πράξη επιστροφής πραγματοποιήθηκε δίχως 
επακόλουθες ταλαντώσεις… Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  προκαλεί η αντίδραση του παλαιού αγγλικού οργάνου: Σε ένα 
μεγάλο φιαλίδιο βρίσκεται προπαρασκευασμένο κατά ειδικό τρόπο  ένα πολύπλοκο μίγμα,  όπου συνδυάζονται μια 
σειρά ουσιών:  νερό, καμφορά, αμμωνιακό άλας, νίτρο, οινόπνευμα. Οι θαλασσοπόροι χρησιμοποιούσανε το όργανο 
αυτό ως προγνώστη του καιρού. Κατόπιν του αναφερόμενου συμβάντος, που  εντοπίστηκε στον Κρόνο,  εντός αυτού 
του οργάνου σχηματίσθηκε μεγάλο στρώμα  κρυστάλλων, το οποίο με τον καιρό δεν είχε διαλυθεί  (όπως συνήθως 
γίνεται), είχε συμπυκνωθεί και διατηρείται ως τώρα, δηλαδή πάνω από 10 χρόνια… Εκτός τούτου, σε ένα παρόμοιο 
όργανο , που  είχε τοποθετηθεί σε θερμοστάτη (35.1 C ), το στρώμα αυτό εξαφανίσθηκε (ας σημειώσουμε, ότι  και 
στο θερμοστάτη το όργανο λειτουργεί στην ουσία όπως συνήθως)  και όταν όμως το είχαν βγάλει από το θερμοστάτη 
μετά από μερικά χρόνια, με την πάροδο του χρόνου είχε αποκατασταθεί (!) το ίδιο στρώμα κρυστάλλων».   
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δομή, τις ιδιότητες και τις ενεργειακές ενδείξεις. Τα συμβαρυτικά πεδία επέτρεψαν την εξήγηση 
της μετατόπισης του περιηλίου του πλανήτη Ερμή. Κατά την γνώμη του συγγραφέα, τα  
συμβαρυτικά πεδία, από άποψη των ενεργειακών και δομικών χαρακτηριστικών τους, μάλλον, δεν 
ταιριάζουν στο ρόλο των αναφερόμενων στις εργασίες [5-10] LRA-πεδίων. Η θεωρία των LRA-
πεδίων θεμελιώνεται (όπως και η κβαντική θεωρία) βάσει πειραματικών ελεγχόμενων Αιτημάτων. 
Λόγω της ανεπάρκειας και περιορισμένης ακρίβειας των τωρινών πειραματικών και 
παρατηρούμενων δεδομένων, η θεωρία έχει σε μεγάλο βαθμό ποιοτικό χαρακτήρα. Ως συνήθως, 
με την ανάπτυξη της πειραματικής και παρατηρούμενης βάσης, πάνω στην ποιοτική φυσική 
θεωρία θα πρέπει να «ενδύονται»  τα μαθηματικά για να αποκτήσει η θεωρία ποσοτική μορφή. 
Παρακάτω περιγράφεται η θεωρία και το πείραμα. Στο εν λόγο άρθρο μελετείται μόνο το πρώτο 
Αξίωμα και, επομένως, δίνεται σε παρουσίαση μόνο το πρώτο μέρος της γενίκευσης των εργασιών 
[5-10]. Τα τμηματικά LRA-πεδία δεν εξετάζονται εδώ, ενώ οι αιτίες έγερσης των LRA-πεδίων 
αναφέρονται  ακροθιγώς, αλλά θα περιγραφούν λεπτομερώς στην συνέχεια της γενίκευσης των 
εργασιών [5-10].  
     Η θεωρία του ερευνητή εκπορεύεται από συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία οικοδομούνται 
βάσει ελάχιστων παρατηρούμενων στοιχείων. Κατόπιν τούτου εξετάζεται, τι λογής  εικόνα πεδίου 
προκύπτει. Τα αρχικά στοιχεία παρατήρησης  είχαν αποσπαστεί απ’ την αστρολογία, και κατόπιν 
αναθεωρήθηκαν σε φυσικό ισχυρισμό.  
     Στην πραγματικότητα, ήδη προ πολλού ωρίμασε η αναγκαιότητα μιας σοβαρής και 
επιστημονικής μελέτης των μη αυθεντικών παρατηρούμενων δεδομένων από θέσεως φυσικής. 
Γιατί, όμως, η εν λόγω ανάλυση δεν είχε  πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα; Κατά την γνώμη του 
ερευνητή, ο κυρίως λόγος είναι στο ότι δεν έχει βρεθεί ο τρόπος επιστημονικής  φυσικής 
ανάλυσης τού μη επιστημονικού και μη ποσοτικού (ημικαλλιτεχνικού) συμφύρματος 
αστρολογικών δεδομένων. Στις εργασίες του ερευνητή  θεμελιώνεται και πραγματοποιείται η 
απαιτούμενη προσέγγιση προς την επιστημονική φυσική  έρευνα. Η εν λόγω προσέγγιση βασίζεται 
πάνω στην εννοιολογική ανάλυση του συνόλου των αναπόδεικτων παρατηρούμενων  
αστρολογικών δεδομένων  και  στη συνάθροιση ελάχιστων εκλεγμένων εξ’ αυτών στοιχείων  και 
στοιχείων πολλών επιστημονικών δεδομένων της φυσικής. Η έννοια της προσέγγισης έγκειται, 
πρώτα απ’ όλα, στην εννοιολογική αναζήτηση τέτοιων στοιχείων από το σύνολο των  
αστρολογικών δεδομένων, που θα μπορούν να αναχθούν σε φυσικό ισχυρισμό. Η κύρια 
δυσκολία  έγκειται στην σύλληψη των σωστών ισχυρισμών, διότι το σύνολο των  αναπόδεικτων   
παρατηρούμενων αστρολογικών δεδομένων θορυβείται, όπως είχε προαναφερθεί, από  
εσφαλμένες πληροφορίες. Ύστερα , από τους αναφερόμενους ισχυρισμούς σχηματίζονται τα 
αρχικά φυσικά (και όχι αστρολογικά) αξιώματα. Κατόπιν τούτου, βάσει πολλών  
επιστημονικών δεδομένων, μελετώνται θεωρητικά οι συνέπειες των αξιωμάτων. Ως 
αποτέλεσμα προέκυψαν συμπεράσματα περί της ύπαρξης εκ του μακρόθεν πεδίων και περί 
των ιδιοτήτων τους. Αλλά εκτός αυτού (και είναι σημαντικό), αναδείχνεται και ελέγχεται το 
κριτήριο  ορθότητας  των ληφθέντων συμπερασμάτων. Μα η θεωρία στηρίζεται, εν μέρει, σε 
πληθώρα αναπόδεικτων στοιχείων. Ως κριτήριο  ορθότητας  επιλέγεται η συμφωνία των 
αποτελεσμάτων της θεωρίας με τα φυσικά πειράματα. Γι’ αυτό το σκοπό  οι προκύπτουσες 
εκ των αξιωμάτων συνέπειες προπορεύονται σε επίπεδο ενδεχομένης εξακρίβωσής τους μέσα 
από τα φυσικά πειράματα και σε επίπεδο κατάστρωσης φυσικού μοντέλου. Στο χώρο της 
φυσικής δεν υπάρχει  ανώτερος κριτής από το πείραμα. Εάν τα πειράματα δεν επιβεβαιώσουνε τα 
συμπεράσματα των αξιωμάτων, τότε θα έχουμε μια επιστημονική απόδειξη της μη ορθότητάς 
τους. Τότε θα απορρίψουμε την αστρολογία επιστημονικά και αποδεικτικά και όχι σε επίπεδο 
γενικών αβάσιμων συλλογισμών τύπου «οι πλανήτες δεν μπορούν να ασκούν επίδραση πάνω στην 
Γη». Τι έχουμε εδώ να φοβηθούμε; Εάν αποδειχθεί ότι τα πειράματα συμφωνούν με τα 
συμπεράσματα των αξιωμάτων, τότε θα έχουμε επιστημονικές μαρτυρίες υπέρ της ορθότητας των 
αξιωμάτων και πειραματική επιβεβαίωση των συμπερασμάτων της θεωρίας. Εάν το πείραμα  
άμεσα θα επιβεβαιώσει τις θέσεις των αξιωμάτων, τότε θα  έχουμε  πλήρη επιστημονική απόδειξη 
της ορθότητάς των αξιωμάτων και όλων των εξ αυτών συμπερασμάτων, ενώ για την αστρολογία 
θα ανοίξει μια παρατεταμένη πορεία βαθμιαίας επιστημονοποίησης, η οποία θα ξεκινήσει από την 
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εξάλειψη των εσωτερικών αντιφάσεων, απόκλιση κάποιων και επιλογή και διόρθωση μερικών 
άλλων κανόνων και βέβαια, συγκέντρωση πολλών ανεξαρτήτων κανόνων της σε ενιαία αρχική 
θέση. Τα αξιώματα είναι το ελάχιστο απόσταγμα της φυσικής ουσίας των κύριων, πλέον ποιο 
αξιόπιστων στοιχείων του τεράστιου όγκου  των αναπόδεικτών  παρατηρούμενων  αστρολογικών 
δεδομένων, τα οποία συγκλίνουν και με τα οποία συμφωνούν οι διάφορες μη συντονισμένες  
μεταξύ τους σχολές και ρεύματα της αστρολογίας. Στα αξιώματα πουθενά δεν αναφέρεται 
συγκεκριμένα ο φυσικός τύπος επιδράσεων των πλανητών. Αντιστοίχως, επιδέχεται στην θεωρία η 
ένθεση των παντός τύπου επιδράσεων. Στα  αξιώματα πουθενά δεν αναφέρεται, ότι η κατάσταση 
του  γήινου αντικειμένου καθορίζεται μόνο από τις επιδράσεις της Γης και των πλανητών. Ενώ 
στα αξιώματα επιτρέπεται η απτή επίδραση των μακρινών πλανητών. Παραμένοντας στα πλαίσια 
της φυσικής, ο ερευνητής μελετάει μόνο τις φυσικές ιδιότητες των LRA-πεδίων και καθόλου δεν 
αγγίζει τα θέματα επιρροής των LRA-πεδίων στον ψυχισμό, στον χαρακτήρα του ανθρώπου κ.τ.λ.  
 
2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ LRA, ΤΑ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΠΕΔΙΑ. Για να αναπτύξουμε την θεωρία των LRA-πεδίων, 
είναι αναγκαίο να ξεπεράσουμε την κατ’ αρχήν αντίρρηση ως προς την ύπαρξη των εκ του 
μακρόθεν πεδίων, προκύπτουσας εκ της  αρχής διατήρησης της ενέργειας. Η αρχή διατήρησης της 
ενέργειας υποχρεώνει σε κάθε ενεργειακό πεδίο να μειώνεται ταχέως με την απομάκρυνση από 
την  πηγή του  (πλανήτες ή αστέρες) [5], αφού η συνολική ροή ενέργειας του πεδίου, διερχόμενη 
από την επιφάνεια τού μετώπου του, είναι υποχρεωμένη να συντηρείται και να διαμοιράζεται επί 
της ταχέως αυξανόμενης με την απομάκρυνση από την πηγή επιφάνειας τού μετώπου. Ως 
συνέπεια,  υποχρεώνεται να μειώνεται  ταχέως η πυκνότητα τής  ροής ενέργειας τού πεδίου, μαζί 
της  και  η ένταση τού ενεργειακού πεδίου. Έτσι, η κβαζιστατική  βαρυτική επίδραση ακόμα και 
τής πλησιέστερης πλέον Σελήνης, στις ανατολές και τα ηλιοβασιλέματα, είναι εκατοντάδες φορές 
ασθενέστερη από την βαρυτική επίδραση ενός γείτονα στο γραφείο (όπως εκφράστηκε ο 
Β.Σουρντίν), ενώ η ίδια επίδραση του Δία είναι ενάμισι δισεκατομμύρια φορές  ασθενέστερη τής 
βαρυτικής επιρροής τού πειραματιστή, κινούμενου γύρω απ’ το όργανο καταγραφής3.  Για αυτό το 
λόγο η αστροφυσική δίκαια απορρίπτει  την εκ του μακρόθεν επίδραση στην κλάση των γνωστών 
ενεργειακών πεδίων. Συνεπώς, η ανεπαίσθητη επίδραση, δηλαδή η πραγματική εκ του 
μακρόθεν επίδραση των μακρινών πλανητών και αστέρων επιτρέπεται να υπάρχει, χωρίς 
παραβίαση του νόμου διατήρησης της ενέργειας, μόνο στις περιπτώσεις: α) πρώτον, εάν το 
εκ του μακρόθεν πεδίο  κατά την διάδοση του «αντλεί» από κάπου ενέργεια (άγνωστο από 
πού: από το κενό;, από το αιθέρα;), είτε, β) δεύτερον, το εκ του μακρόθεν πεδίο δεν 
μεταφέρει ενέργεια. Στην τελευταία  περίπτωση, η πυκνότητα  της ροής ενέργειας  ισούται με το 
μηδέν, και η αρχή  διατήρησης της ενέργειας αυτομάτως δεν παραβιάζεται  (το μηδέν παραμένει 
μηδέν). Ο συγγραφέας κλίνει προς την τελευταία εκδοχή4. 
     Κατά την  κατάστρωση του φυσικού μοντέλου ο ερευνητής είχε εξωθηθεί από το εξής 
νατουραλιστικό φιλοσοφικό πρόβλημα [5]:  για ποιόν λόγο η επιστήμη τής φυσικής δεν ερευνά  το 

                                            
3 Για να υπολογιστεί σωστά η βαρυτική επίδραση των πλανητών πάνω στην Γη, επιβάλλεται να ληφθεί υπ’ όψιν η 
πτώση της Γης στο εξωτερικό βαρυτικό πεδίο. Η Γη κινείται στο «κενό» και τίποτα δεν την εμποδίζει  να πέφτει. Εάν 
το εξωτερικό πεδίο ήταν ομοειδής στα όρια της Γης, τότε αυτό δεν θα ήτανε καθόλου αντιληπτό πάνω στην Γη. Όμως 
λόγω της πολύ μικρής ανομοιογένειας του εξωτερικού πεδίου στα πλαίσια της Γης (μικρό gradient), αυτό εξασκεί 
πολύ μικρή επίδραση στους γήινους κατοίκους.  Η Γη, ως αδιάσπαστο σώμα, ελεύθερα πέφτει εντός του εξωτερικού 
πεδίου με κάποια μέση επιτάχυνση ελεύθερης πτώσης (Αµ). Εξ αιτίας του μικρού gradient, σε διαφορετικά  σημεία 
της Γης,  σημειώνονται  λίγο διαφορετικές επιταχύνσεις  (Α) ελεύθερης πτώσης, διότι σε  διαφορετικά  σημεία της Γης 
έχουμε λίγο διαφορετικό βαρυτικό πεδίο.  
Αυτή, ακριβώς, η ελάχιστη διαφορά (Αµ - Α) είναι αυτή που και καθορίζει την ανίσχυρη επιρροή του εξωτερικού 
πεδίου πάνω στον άνθρωπο. Μόνο αυτήν την επίδραση μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος ή οποιοδήποτε όργανο πάνω 
στην Γη. Σε γήινο αντικείμενο ασκείται βαρυτική δύναμη ίση με το μέτρο της διαφοράς (Αµ - Α) 
πολλαπλασιαζόμενης  με την μάζα m του αντικειμένου. Ακριβώς αυτή η δύναμη θα πρέπει να συγκρίνεται με την 
δύναμη της έλξεως του υποκείμενου στη γειτνίαση από θέσεως  θρανίου. Όλα  αυτά λαμβάνονται υπ΄ όψιν  στην 
θεωρία  της παλίρροιας, η οποία επανειλημμένα  είχε δοκιμαστεί πειραματικά.     
4 Και  όμως, η αναπτυσσόμενη θεωρία, αρχίζοντας από το τέταρτο μέρος του άρθρου, είναι καταστρωμένη έτσι, ώστε 
δείχνει κατάλληλη όπως για τα μη-ενεργειακά, έτσι και για τα  ενεργειακά  πεδία. 
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ενδεχόμενο ύπαρξης ενός κόσμου М0 μη-ενεργειακού και άνευ μάζας αντικειμένων; Απλούστατα. 
Πρώτον, τής είναι άγνωστο πώς να προβεί στην μελέτη τέτοιου είδους προβλήματος και θεωρεί 
αυτήν την ίδια την έρευνα εξωπραγματική στα πλαίσια τής σημερινής υλιστικής επιστήμης. 
Δεύτερον, ταχτικά θεωρεί αδύνατη την επίδραση των μη ενεργειακών αντικειμένων πάνω στον 
ενεργειακό κόσμο Μ (επομένως και στα όργανα μέτρησης), δηλαδή,  υποθέτει a priori, ότι είναι 
αδύνατη η μη ενεργειακή επίδραση πάνω στον κόσμο μας Μ με λίγο πολύ ουσιώδεις επιπτώσεις. 
Και για αυτό το λόγο, δήθεν, ο κόσμος М0  είναι μη αναγνώσιμος για μας και δεν έχει κανένα 
νόημα η απόπειρα μελέτης τού εν λόγου προβλήματος, έστω και αν ο κόσμος М0 υπάρχει 
παράλληλα. Εν τω μεταξύ, εκ της φυσικό-φιλοσοφικής απόψεως, τα  αντικείμενα τού  κόσμου 
М0 θα μπορούσαν, κατ’ αρχήν, να επιδρούν ανενεργειακά  - να διέπουν τις διεργασίες στον 
κόσμο Μ, μεταβάλλοντας όχι την ενέργεια τού συστήματος διεργασιών, αλλά την πορεία και 
την κατεύθυνση των διεργασιών, ρυθμίζοντας την μεταφορά της ενέργειας μεταξύ των  
διεργασιών τού εν λόγω συστήματος [5]. Και αντιθέτως, η ύπαρξη των μη ενεργειακών πεδίων, 
προερχόμενων από τα αντικείμενα τού  ενεργειακού κόσμου Μ, θα μπορούσε να φανερώσει την 
δυνατότητα επιρροής από την πλευρά μας πάνω στα αντικείμενα τού κόσμου М0, και ως 
αποτέλεσμα να ανακαλύψει την δυνατότητα μελέτης του κόσμου М0. Δια τούτο, η αναζήτηση των 
άνευ ενέργειας πεδίων έχει την βασικότερη σημασία εκ της φυσικοφιλοσοφικής απόψεως. Είναι  
χρήσιμο να μην παραλειφθεί το γεγονός, ότι οι νόμοι της φυσικής δεν απαγορεύουν την ύπαρξη 
των μη ενεργειακών επιδράσεων και των μη ενεργειακών πεδίων. Υπάρχουν, άραγε, 
ανενεργειακές επιδράσεις; Ναι, υπάρχουν.  Η φυσική γνωρίζει ένα σωρό παραδείγματα ισχυρών  
μη ενεργειακών επιδράσεων [5] μεταξύ των υλικών αντικειμένων. Π.χ., η διεύθυνση της κινήσεως 
του ηλεκτρικού φορτίου εντός μαγνητικού πεδίου, η επίδραση της δύναμης Κοριόλης  κ. τ. λ. , 
όπου η κυβερνούσα δύναμη είναι κάθετη ως προς την ταχύτητα  και, επομένως, δεν εκτελεί έργο. 
Αντίστοιχα, και το έργο της δύναμης αντίδρασης ισούται με μηδέν, ενώ η  δύναμη αντίδρασης 
επίσης δεν μεταδίδει την ενέργεια (απ’ το αναφερόμενο αντικείμενο επίδρασης). Απ’ την άλλη 
πλευρά, καθημερινά, γύρω μας,  παρατηρούμε παραδείγματα μη ενεργειακών διευθύνσεων. 
Απλώς, όμως, τα παρατηρούμε, απερίσκεπτα, δίχως απολογισμό [5]. Μα όλα τα προτσές 
γύρω μας διέπονται από τους νόμους της φύσης. Και ενταύθα δεν απαιτείται καμία δαπάνη 
ενέργειας. Δια τούτο, ενδεχομένως, οι αρχές των νόμων τής φύσης, άγνωστες για τη τωρινή 
επιστήμη, βρίσκονται στον κόσμο М0 των άνευ ενέργειας και άνευ μάζας αντικειμένων. 
Αντίστοιχα, για τον εργαστηριακό εντοπισμό της επιρροής των μη ενεργειακών πεδίων θα ήταν 
χρήσιμο να δοθεί η έμφαση στον εντοπισμό φαινομένων συσχετιζόμενων με την  
ανακατεύθυνση ενέργειας, εκτελούμενης δίχως  δαπάνη έργου. Στον κόσμο  М0  η έννοια  τής 
δύναμης  χάνει το νόημα, διότι τα αντικείμενα τού κόσμου М0 είναι μη αδρανειακά (η μάζα 
ισούται με μηδέν). Για αυτόν το λόγο οι  αλληλοεπιδράσεις των αντικειμένων τού κόσμου М0  
μπορούν να είναι μόνο μη δυναμικές. Εκτός τούτου, για την μη παραβίαση τού τρίτου νόμου του 
Νεύτωνα κατά την αλληλοεπίδραση των αντικειμένων τού κόσμου М0 και Μ, η αλληλοεπίδραση 
αυτή οφείλει να είναι επίσης μόνο μη-δυναμική. Εντούτοις, εάν αποδεχθούμε το ενδεχόμενο 
παραβίασης τού τρίτου νόμου τού Νεύτωνα κατά την αναφερόμενη αλληλοεπίδραση, τότε δεν 
αποκλείεται  και η δυναμική επήρεια των αντικείμενων του κόσμου М0 πάνω στα αντικείμενα του 
κόσμου Μ. Όμως τότε τα αντικείμενα του κόσμου М0 μπορούν να εκπονούν μόνο τέτοιες 
δυνάμεις επίδρασης, οι οποίες δεν εκτελούν έργο, διότι τα αντικείμενα του κόσμου М0 δεν 
διαθέτουν ενέργεια. Το τελευταίο δείχνει (μοιάζει) κάπως ασύμμετρα. Για αυτό το λόγο ο 
συγγραφέας τείνει τώρα αποκλειστικά προς τη μη-δυναμική άνευ ενέργειας επίδραση των 
αντικείμενων τού κόσμου М0 πάνω στα αντικείμενα τού κόσμου Μ. Οι ιδέες τού ερευνητή  περί 
των μη-ενεργειακών μη-δυναμικών μακράς εμβέλειας επιδράσεων, έχουν βρει ορισμένες 
πειραματικές επιβεβαιώσεις.    
     Πρώτον, μέσω πειράματος εντοπίσθηκε η ύπαρξη του μη δυναμικού τύπου επιδράσεων, 
βρισκόμενων άνευ εξέτασης  από πλευρά της σύγχρονης φυσικής. Έτσι, σύμφωνα με τις εργασίες 
του Ν. Λ. Κόζιριεβ  και των οπαδών του [12,13,16,17], στον κόσμο Μ ήδη είχαν πειραματικά  
εντοπιστεί  μη δυναμικές εξ αποστάσεως κυβερνούσες επιδράσεις. Αυτές οι επιδράσεις μπορούν 
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να  τροποποιούν τις ιδιότητες τής ύλης και των τρεχούμενων διεργασιών5. Ιδιαιτέρως, οι 
μελετητές καταλήξανε στο συμπέρασμα [17] : «…και τα φυσικά , και τα βιολογικά συστήματα 
μονοσήμαντα  καθορίζουνε την πραγματική (και όχι την φαινομενική) θέση του Ήλιου. Λαμβάνοντας 
υπ’ όψη τα αποτελέσματα του Ν. Λ. Κόζιριεβ, προκύπτοντα μέσα από τις παρακολουθήσεις των 
πλανητών, αστέρων και γαλαξιών… αυτό σημαίνει  ότι υπάρχει κάποιο  είδος επίδρασης, που 
ξεφεύγει  από τις ανασκοπήσεις της σύγχρονης φυσικής».  Σύμφωνα με τις ερμηνείες αυτών των 
ερευνητών, οι μη δυναμικές επιδράσεις  εκπέμπονται εξ αιτίας της μεταβολής των ιδιοτήτων του 
χρόνου, μεταβολής, προκαλούμενης από τις εξωτερικές  ανεπανόρθωτες  διεργασίες. Οι ερευνητές 
υποθέτουν, ότι είναι οι διευθύνουσες επιδράσεις τύπου σκανδάλης [12], δηλαδή, κβάζι  
ανενεργειακών διευθύνσεων. Συνάμα, δεν αποκλείεται  και η  διατυπωμένη στο δεδομένο άρθρο 
υπόθεση περί των μη-ενεργειακών εξ αποστάσεως διευθύνσεων  μέσω των μη-ενεργειακών 
πεδίων. Είναι χρησιμότερο να μην αντιπαραθέτονται αρχικά μεταξύ τους αυτές οι υποθέσεις, ενώ 
με σοβαρότητα και με επιστημονικό τρόπο να μελετηθεί κάθε μια από αυτές. Και όμως, τα 
πειράματα με τα τηλεσκοπικά συστήματα του  Ν. Λ. Κόζιριεβ  και των οπαδών του  δεν δίνεται 
(βλ. υποσημείωση 5) να χρησιμοποιηθούν για την πειραματική απόδειξη τής ύπαρξης των  
επιδράσεων μεγάλης εμβέλειας. Ωστόσο, ο τύπος των μη-ενεργειακών μη δυναμικών εξ 
αποστάσεως επιδράσεων πιο συγκεκριμένα διακρίνεται στις εργαστηριακές μελέτες του Σ.Ε. Σνολ 
(επί αυτού θα πούμε αργότερα). Τώρα, για σκοπούς καθαρά  πειστικούς  θα εξετάσουμε (από τον 
τομέα της μηχανικής) ένα παράδειγμα μη-ενεργειακής (αλλά δυναμικής) επίδρασης, 
ακολουθώντας το βιβλίο [5].  
     Έστω προς την κατεύθυνση τού πλανήτη Γη κινείται κάποιος αστεροειδής μεγέθους 10 
χιλιομέτρων σε διάμετρο (αναλογεί στην μάζα περίπου πέντε χιλιάδων δισεκατομμυρίων τόνων). 
Ο αστεροειδής είναι μηδαμινός σε σχέση με το μέγεθος της Γης. Και όμως κατά την σύγκρουσή 
του με την Γη γίνεται καταστροφή, εξοντώνεται σε μεγάλο  βαθμό η πολύ προηγμένη ζωή πάνω 
στην Γη, που, πιθανώς, στο παρελθόν είχε  συμβεί επανειλημμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα τής 
γεωλογίας.  Εάν όμως  εκ των προτέρων πάνω στον αστεροειδή ασκηθεί κάποια δύναμη f, κάθετη  
ως προς την διεύθυνση ταχύτητας τής κίνησής του, τότε η τροχιά τής κίνησης του θα αλλάξει 
διεύθυνση. Ο αστεροειδής θα περάσει δίπλα από την Γη και η καταστροφή θα αποφευχθεί. Έπ’ 
αυτού, το έργο τής δύναμης f, μαζί και η ενέργεια τής επίδρασης Εε πάνω στον αστεροειδή, 
ισούται με μηδέν, διότι η δύναμη είναι  κάθετη  ως προς την τρέχουσα ταχύτητα. (Η  δύναμη και η 
ταχύτητα ταυτόχρονα αλλάζουν διεύθυνση, παραμένοντας αμοιβαίως κάθετοι). Κατ’ αυτήν την 
επίδραση, το μέγεθος τής ενέργειας  και τής ταχύτητας τού αστεροειδή δεν αλλάζουν. Αλλάζει η 
κατεύθυνση στην οποία κινείται η ενέργεια. Αυτό επιδεικνύει την μη-ενεργειακή επίδραση πάνω 
                                            
5 Μελετούνταν οι μη δυναμικές εξ αποστάσεως επιδράσεις [12,13,16,17] πάνω στο περιστροφικό εκκρεμές και στο μη 
συμμετρικό περιστροφικό ζυγό, στο νερό, στις μεταλλομεμβρανικές αντιστάσεις, περιστροφικές εκκρεμές 
μινιατούρας, συγκολλημένες φιάλες περιέχοντες διάφορες ουσίες, στους μικροοργανισμούς διαφόρων ειδών, στα 
κύτταρα μικροοργανισμών, στους σπόρους του αρακά, σε διάφορα ορυκτά. Οι πηγές των επιδράσεων υπήρχαν οι 
πλανήτες, ο Ήλιος, οι αστέρες, γαλαξίες (οι ακτινοβολίες τους, σχεδόν πάντα, εστιάζονταν με την βοήθεια του 
τηλεσκοπίου στο επιλεγμένο αντικείμενο, ενώ το τηλεσκόπιο κατευθυνότανε προς την πραγματική και όχι 
φαινομενική θέση του αντικείμενου. Λόγο της ισχυρής εστίασης τα συγκεκριμένα πειράματα είναι δύσκολο να 
χρησιμοποιηθούν ως πειραματική  επιβεβαίωση  των  εκ του μακρόθεν επιδράσεων, αφού και το κανονικό  φως από 
τους γαλαξίες, μετά από  ισχυρή εστίαση, αλλάζει τις ιδιότητες του φωτοστρώματος). Μελετούνταν επίσης οι 
εργαστηριακές  ανεπανόρθωτες  διεργασίες εξάτμισης και διάλυσης ουσιών,  ανελαστικές μεταμορφώσεις, τα προτσές 
κρυστάλλωσης, μεταβολισμού στα ζωντανά συστήματα, το ανοιξιάτικο λιώσιμο του χιονιού. Στα πειράματα, οι 
μηχανικές διεργασίες εκδήλωναν μηχανική αντίδραση. Τα πολυσύνθετα διαλύματα κρυσταλλώνανε σε παχιά 
στρώματα. Τα βιολογικά αντικείμενα καταπιεζότανε ή, αντιθέτως, αποκτούσαν ζωτική ανθεκτικότητα αναλόγως με 
την πηγή επίδρασης. Παρατηρούνταν  μια μεταβολή της μάζας,  η οποία εξ ύστερης επανέρχονταν στην  αρχική της 
τιμή (εδώ που τα λέμε, το ίδιο παρατηρείται κατά την  ανεπανόρθωτη διεργασία θανάτου). Τα πειράματα ήταν πολύ 
υψηλής ακρίβειας, διότι οι σχετικές μεταβολές των χαρακτηριστικών της ύλης ήταν γενικά της τάξεως 10-6 - 10-4 . 
Σύμφωνα με την γνώμη των ερευνητών, αυτές οι μεταβολές ευθύνονται [12] «για την γνωστή έλλειψη ακριβής 
αναπαραγωγής πολλών βιολογικών, χημικών και φυσικών παρατηρήσεων».  Κατά τον Ν.Λ.Κόζιρεβ και τον οπαδών 
του [12,13], οι αναφερόμενες μη δυναμικές εξ αποστάσεως επιδράσεις  δεν οφείλονται στην διάδοση του πεδίου, αλλά  
είναι αποτέλεσμα της στιγμιαίας διείσδυσης ολόκληρου του χώρου από την εν λόγο επίδραση (όπως ο χρόνος, κατά 
την ερμηνεία τους, δεν διαδίδεται, αλλά ακαριαία διαπερνά όλο το χώρο), που το καλούνε αλληλεπίδραση στη 
χρονική έποψη.      
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στο προτσές, η οποία δεν μεταβάλει την ενέργεια του προτσές , αλλά  ανακατευθύνει το προτσές 
και την ενέργειά του σε άλλη ροή. Στην ουσία, είναι η επίδραση που διευθύνει την κίνηση.  Και 
εφόσον υπάρχουν μη-ενεργειακές διευθύνουσες επιδράσεις, δεν αποκλείεται και η ύπαρξη των μη-
ενεργειακών πεδίων, που μεταφέρουν τις μη-ενεργειακές επιδράσεις6.  
     Αξίζει να ερευνήσουμε την φυσική έννοια του φαινομενικού παραδόξου. Η δύναμη f  
προσδίδει στο αστεροειδή κάποια επιτάχυνση, κάθετη στην τρέχων ταχύτητα. Συνεπώς η τρέχων 
ταχύτητα αλλάζει την κατεύθυνσή της στο χώρο. Επομένως, η δύναμη f και η επιτάχυνση επίσης 
αλλάζουν την κατεύθυνσή τους. Συνεπώς εμφανίζεται η παράγωγος της επιτάχυνσης ως προς το 
χρόνο - η επιτάχυνση της επιτάχυνσης. Εφόσον έχουμε επιτάχυνση της επιτάχυνσης, αναφύονται  
βαρυτικά κύματα, μεταφέροντας κάποια ενέργεια, έστω και μηδαμινή. Και αν ο αστεροειδής 
κουβαλάει ηλεκτρικό φορτίο, δυνάμει της επιτάχυνσής του εμφανίζεται ακόμα και τα 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, επίσης απάγοντας  κάποια ενέργεια. Από πού όμως πηγάζει αυτή η 
ενέργεια, εφόσον η δύναμη  f δεν παράγει έργο και δεν αλλάζει το μέγεθος τής ταχύτητας , και, 
επομένως, την κινητική ενέργεια, την μάζα ; Εάν υποθέσουμε, ότι η μάζα δεν δαπανεί καμία 
ενέργεια για την ακτινοβολία των βαρυτικών κυμάτων, τότε η ενέργεια τής ακτινοβολίας αντλείται 
από το τίποτα, που αυτό αποκλείεται. Επομένως, η μάζα ξοδεύει ένα μέρος τής κινητικής της 
ενέργειας  στην ακτινοβολία, δηλαδή μερικώς τροχοπεδεί καθώς ακτινοβολεί. Επομένως, υπάρχει 
δύναμη που τροχοπεδεί την μάζα. Όμως , η δύναμη f, δεν φρενάρει, αλλά μόνο ανακατευθύνει την 
ταχύτητα. Επομένως, κατά την ακτινοβολία  εμφανίζεται μια άλλη δύναμη – η δύναμη αντίδρασης 
τής ακτινοβολίας, η οποία και φρενάρει την μάζα. Εξ αιτίας αυτής τής  δύναμης  αντιδράσεως 
πραγματοποιείται η μεταφορά τής κινητικής ενέργειας τής μάζας σε ενέργεια ακτινοβολούμενων 
βαρυτικών κυμάτων. Η ίδια η δύναμη f δεν παράγει έργο, δεν μεταφέρει καμία ενέργεια, αλλά 
εκτοξεύει το μηχανισμό μεταφοράς της κινητικής ενέργειας σε ενέργεια κυμάτων. Κατά την 
απάλειψη τής δύναμης  f σταματάει  η προκαλούμενη από την δύναμη f επιτάχυνση, μαζί και η  
διεγερμένη ακτινοβολία. Το δεδομένο παράδειγμα επιδεικνύει την μη ενεργειακή (βέβαια, 
δυναμική) διεύθυνση  της σύνδεσης και αποσύνδεσης  της  μετατροπής ενέργειας  από ένα 
είδος σε άλλο. 
 
    Τα πειράματα τής ομάδας Σνολ συνηγορούν της ύπαρξης των μη-ενεργειακών μη δυναμικών 
επιδράσεων πάνω στην Γη, τουλάχιστον απ’ την πλευρά του Ηλίου και της Σελήνης. Επίσης, εν 
μέρει αποκάλυψαν τον τύπο τής μη-ενεργειακής διοίκησης που συνίσταται στην  επίδραση μέσω 
μεταβολής  ιδιοτήτων του χωροχρόνου [23]. Σε αυτό το σημείο υπάρχει συμφωνία με τις εργασίες 
του Ν.Λ.Κόζιρεβ και των οπαδών του. Στα πειράματα  μέσω του δέκτη τού Σνολ διαπιστώθηκαν 
και παρατηρήθηκαν οι μεταβολές τής λεπτής δομής των μακροσκοπικών διακυμάνσεων (ΜΛΔΔ) 
                                            
6 Εάν η δύναμη f ασκείται από την πλευρά του πυραύλου, τότε στον  πύραυλο καταβάλλεται η δύναμη αντίδρασης, η 
οποία επίσης είναι κάθετη ως προς την τροχιά του σημείου εφαρμογής της δύναμης και για αυτό το λόγο δεν παράγει 
έργο. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια δεν μεταδίδεται ούτε από τον αστεροειδή προς τον πύραυλο ούτε από τον  
πύραυλο προς τον αστεροειδή. Και όμως, για την δημιουργία της δύναμης f, ο  πύραυλος δαπανεί μεγάλη ενέργεια Επ  

η οποία,  εντούτοις, ξοδεύεται στα άδεια, με την έννοια μεταβίβασης της ενέργειας στο  αστεροειδή. Εάν νοητικά για 
λίγο θα συνδέσουμε με την βοήθεια μιας ανάλαφρης κλώστης τον αστεροειδή σε κάποιον βαρύ πλανήτη, ο  
αστεροειδής επίσης θα αλλάξει κατεύθυνση, όμως τότε η ενέργεια Επ θα είναι μικρή και θα τεθεί προς το μηδέν καθώς 
η μάζα του πλανήτη τείνει προς το άπειρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μη-ενεργειακή διεύθυνση στην μηχανική του 
κόσμου Μ δεν συνδέεται με το μέγεθος της ενέργειας δαπανούμενης για την δημιουργία διευθύνουσας δύναμης. 
Προφανώς, στον κόσμο του Μ, η ενέργεια του Επ που δαπανάται για τη δημιουργία ενός μη ενεργειακού ελέγχου 
μπορεί να περιοριστεί στο μηδέν μόνο στο όριο. Η επίδραση όμως των αντικειμένων του κόσμου М0 πάνω στα   
αντικείμενα του κόσμου Μ πρέπει να συνοδεύονται με μηδενική ενέργεια Επ  κατά τον ορισμό του М0 κόσμου.  Δεν 
αποκλείεται να χρειαστεί στο μέλλον  να επεκταθεί η υπόθεση εργασίας δεχόμενοι  την ύπαρξη πολύ μικρής μάζας  
(εκλειπόμενης μικρής κατά κάποια έννοια) σε ορισμένα  αντικείμενα τού μη υλικού κόσμου М0, διότι  όλη η πείρα 
των θετικών επιστημών μας διδάσκει ότι:  να περαστεί αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ του ενός και του άλλου είναι 
δυνατόν μόνο στα πλαίσια του εξιδανικευμένου θεωρητικού μοντέλου των πραγματικών διεργασιών. Οι ίδιες οι 
πραγματικές διεργασίες  ποτέ δεν εγγράφονται πλήρες στο θεωρητικό μοντέλο. Τότε θα πρέπει να εισαχθεί κάποιο 
κριτήριο εκλειπόμενης μικρής μάζας, που ξεχωρίζει το υλικό κόσμο М από το μη υλικό М0 στα πλαίσια του  
θεωρητικού μοντέλου. Όμως τότε πιθανόν, στον κόσμο των εκλειπόμενων μικρών, κατά κάποια έννοια μαζών και 
ενεργειών θα πρέπει να αλλάζουν και οι νόμοι της φύσης (βλ. παρατήρηση «η μεθόρια ζώνη υλικών- άυλων 
αντικειμένων» στις ιστοσελίδες  www.nonmaterial.pochta.ru  ή  www.nonmaterial.narod.ru).  
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των διαφόρων διεργασιών πάνω στην Γη υπό την επίδραση τού Ηλιακού πεδίου και του πεδίου 
της Σελήνης [21, 23, 24]. Τουλάχιστο, το εφέ των μεταβολών τής λεπτής δομής των 
διακυμάνσεων παρακολουθείται στα εργαστήρια σε συσχέτιση με την εικόνα του έναστρου 
ουρανού. Οι δέκτες του Σνολ και του Σμιρνόβ  αντιδρούν στα αστρονομικά συμβάντα [21,23]. Ο 
δέκτης του Σνολ είχε καταγράψει ταυτόχρονες όμοιες μεταβολές τής λεπτής δομής διακυμάνσεων 
των διεργασιών διαφόρου πλέον μεγέθους ενεργειακού κορεσμού – από τις βιοχημικές 
αντιδράσεις και τους θορύβους (στις βαρυτικές κεραίες, στα ρεζίστορ, τρανζίστορ) μέχρι και τις  
πυρηνικές διασπάσεις. Οι  ενεργειακοί κορεσμοί των θορύβων στις βαρυτικές κεραίες και των α- 
διασπάσεων διαφέρουν κατά 10 υψούμενο εις την 40η δύναμη (1040) [18]. Εάν οι εντοπισμένες  
από το δέκτη Σνολ επιρροές εκπληρώνονταν ενεργειακά, τότε τα αποτελέσματα επιδράσεων πάνω 
στις διεργασίες ουσιωδών διαφορετικών ενεργειακών βαθμίδων, θα ήταν ουσιώδες διαφορετικά. 
Με τις θέσεις του ερευνητή περί των μη-ενεργειακών επιρροών, τελικά, συμφώνησε και ο Σ.Ε. 
Σνολ.  Δίκαια επιβεβαιώνει και (είναι σημαντικό) συγκεκριμενοποιεί την θέση του ερευνητή [5]: 
«ΜΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ…Είναι σαφές, ότι πρόκειται για ένα μη 
ενεργειακό φαινόμενο. Όπως προαναφέρθηκε, τα διαπασών ενεργειών των βιοχημικών 
αντιδράσεων, των θορύβων βαρυτικών κεραιών και  των α- διασπάσεων διαφέρουν κατά 1040. Την 
ίδια στιγμή, τα σχήματα των ανάλογων ιστογραμμάτων μοιάζουν με μεγάλη πιθανότητα…Το 
μοναδικό κοινό για τα τόσο διαφορετικά προτσές είναι ο χωροχρόνος στο οποίο κυλούν. Γι’ αυτό, τα 
χαρακτηριστικά του χωροχρόνου μεταβάλλονται κάθε επόμενη στιγμή. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί, ότι οι «μακροσκοπικές διακυμάνσεις» δεν είναι αποτέλεσμα επιρροής κάποιου 
παράγοντα πάνω στο διερευνούμενο αντικείμενο. Αυτές απεικονίζουν μόνο την κατάσταση του 
χωροχρόνου» - τέλος του αποσπάσματος. Τότε ακριβώς, οι ιδιότητες του χωροχρόνου και είναι 
αυτός ο μη δυναμικός παράγοντας, ο οποίος διευθύνει ανενεργειακά τα συμβαίνοντα στο 
χωροχρόνο προτσές. Αυτό το ζήτημα εννοείται, απαιτεί μια περαιτέρω βαθύ έρευνα. Η μη-
ενεργειακή μορφή της εξ αποστάσεως επίδρασης του Ήλιου και της Σελήνης, αν και δεν 
αποδεικνύει την ύπαρξη της μη-ενεργειακής εκ του μακρόθεν επίδρασης, της ανοίγει όμως τις 
πύλες7.  Και έτσι, τα προβλήματα αναζήτησης των μη-ενεργειακών και των μακράς εμβέλειας 
πεδίων συγκλίνουν. Εντούτοις, ο ίδιος ο Σ.Ε. Σνολ συνδέει τις μεταβολές των ιδιοτήτων του 
χωροχρόνου με την επίδραση των ενεργειακών βαρυτικών κυμάτων [23] που ο συγγραφέας το 
βρίσκει αρκετά προβληματικό, διότι σχετικά με τους απόμακρους πλανήτες αυτό κάπως έρχεται 
σε αντίφαση με τα συμπεράσματα τής αστροφυσικής, με το ισοζύγιο ενέργειας των βαρυτικών 
κυμάτων και με την θεωρία τής βαρύτητας τού Αϊνστεϊν  (γενικής θεωρίας της σχετικότητας) 
σύμφωνα με την οποία το βαρυτικό πεδίο μόνο μηδαμινά, εκ του αφανούς, καμπυλώνει το 
χωροχρόνο στις γήινες συνθήκες. 
 
3. ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΟΥΝ  ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ; ΟΙ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΧΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ. Η μη κατανόηση της πραχτικής σημασίας των επιστημονικών 
ερευνών, ταχτικά φρενάρει την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Τα διάσημα πλέον έργα τού Νεύτωνα 
επί πολλά χρόνια παρέμειναν ερμητικά κλειστά στα αρχεία της  Βασιλικής εταιρίας εξ’ αιτίας τού 
ότι οι κριτές τής εταιρίας  αυτής με τίποτα δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την πραχτική 
μελλοντικά σημασία των έργων τού. Για τον ίδιο λόγο, ο αυτουργός του δεδομένου άρθρου 
τροχοπεδούσε τις ίδιες εργασίες του. Όταν στο μυαλό του είχαν διαμορφωθεί οι γενικές ιδέες περί 
των μακράς εμβέλειας επιδράσεων, δεν είχε σκοπό να τις δημοσιεύσει με το σκεπτικό ότι εάν 
κάποιος θα τις χρειαστεί , θα τις σκεφτεί μόνος του. Και μόνο μετά από ένα χρόνο συναισθάνθηκε 
την ενδεχόμενη τεράστια  πραχτική σημασία αυτών των ερευνών και μόνο τότε  προχώρησε στην 
προετοιμασία της πρώτης δημοσίευσής του πάνω στο θέμα αυτό [5]. Για αυτόν το λόγο, ο 
συγγραφέας με σοβαρότητα δέχεται την σημασία της κάτωθι περιγραφόμενης ενδεχομένης 
πραχτικής αποτελεσματικότητας των ερευνών. Η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα δεν είναι 
                                            
7 Για την απόδειξη της ύπαρξης μη ενεργειακής εκ του μακρόθεν επίδρασης, ο δέκτης του Σνολ θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί στην καταγραφή των επιρροών των πλέον πιο απόμακρων ουράνιων αντικειμένων και όχι μόνο του 
Ηλίου και της Σελήνης.   
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φαντασία, αλλά είναι συνέπεια των αναμενόμενων φυσικών ιδιοτήτων των εκ του μακρόθεν 
επίδρασης πεδίων. Η περιγραφή διεξάγεται ακολουθώντας το βιβλίο [5].  
      Και έτσι, ας υποθέσουμε ότι τα μη ενεργειακά εκ του μακρόθεν πεδία εντοπίστηκαν. Τι θα 
προκύψει απ’ αυτό στην πράξη; Υπενθυμίζω ότι η μη-ενεργειακή ιδιότητα τού πεδίου αφαιρεί την 
υποχρέωση (επιβαλλόμενη από την αρχή διατήρησης της ενέργειας) να μειώνεται ταχέως με την 
απομάκρυνση από την  πηγή του. Στα μη ενεργειακά πεδία δεν επεκτείνεται, όπως εύκολα μπορεί 
κανείς να επιβεβαιωθεί, ο επιβαλλόμενος στην θεωρία της σχετικότητας περιορισμός πάνω  στην 
ταχύτητα διάδοσης [5]. Τα  μη ενεργειακά πεδία δεν υφίστανται τις επιδράσεις του βαρυτικού 
πεδίου, διότι δεν κατέχουν μάζα.  
      Βάσει των παραπάνω αναφερομένων, οι γνωστοί νόμοι της φυσικής δεν απαγορεύουν το 
οικουμενικό εκ του μακρόθεν πεδίο των αστέρων και γαλαξιών να είναι σημαντικό πάνω στη Γη 
και να φτάνει στη Γη  σχεδόν ακαριαία, παρ’ όλη την υπέρ απομάκρυνση των αστέρων και 
γαλαξιών από τη Γη [5]. Έτσι τα μη ενεργειακά πεδία θα  μπορούσαν να αποκαλύψουν το φυσικό 
μηχανισμό της ουσιώδης αλληλοεπίδρασης των γήινων αντικειμένων και των απόμακρων από τη 
Γη σωμάτων. Για αυτό το λόγω πιθανόν, οι αναπτυγμένοι κοσμικοί πολιτισμοί δεν μας στέλνουν  
ραδιοκύματα, αφικνούμενα σε μας εκατομμύρια έτη μετά, η ενέργειά των οποίων ελαττώνεται 
μέχρι μηδαμινού επιπέδου. Και γιατί να στέλνουν, εφόσον έχουν την δυνατότητα να   
αλληλεπιδρούν με την χρήση μιας υπέρ ταχείας διάδοσης των ανενεργειακών εκ του μακρόθεν 
πεδίων, που δεν μειώνονται τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ, η σχεδόν ακαριαία διάδοση των σημάτων 
είχε εντοπιστεί πειραματικά από τον Ν.Λ.Κόζιρεβ και είχε επιβεβαιωθεί αργότερα από άλλους 
ανεξάρτητους ερευνητές [16, 17] – το σύστημα του Ν.Λ.Κόζιρεβ «προσδιορίζει ακριβώς την 
πραγματική θέση  του αστέρα, έτσι ώστε η στιγμιαία σχέση των συμβάντων να είναι πλέον φυσική 
πραγματικότητα» [12]. Αυτό ενισχύει την ελπίδα για επιτυχία.  
    Εξ αιτίας της υπέρ υψηλής πυκνότητας των μαύρων οπών δημιουργείται υπέρ δυνατό πεδίο 
έλξης. Το βαρυτικό πεδίο είναι τόσο δυνατό, ώστε ούτε καν το φως δεν μπορεί να ξεφεύγει από 
αυτή την οπή,  εξ ου και η λέξη «μαύρη». Ενώ τα μη-ενεργειακά εκ του μακρόθεν πεδία άνετα 
μπορούν να εγκαταλείπουν την μαύρη οπή, αφού δεν υφίστανται τις επιδράσεις της ελκτικής 
δύναμης. Συνεπώς, τα μη-ενεργειακά πεδία θα μπορούσαν (δεν αποκλείεται) να ανοίξουν τις 
μοναδικές οδούς έρευνας των μαύρων οπών και του σύμπαντος γενικά. Όπως κ’ αν φαίνεται 
παράξενο, ενδεχομένως, τα συμβαίνοντα αόρατα από μας προτσές στις μαύρες οπές να  εξασκούν  
πάνω μας σοβαρή επίδραση. Εάν τα μη ενεργειακά εκ του μακρόθεν πεδία τους κατέχουν 
χαρακτηριστικούς κύκλους, τότε αναμένεται να υπάρχουν και οι κυκλικές ταυτόχρονες επιδράσεις 
στα προτσές και στα αντικείμενα του ηλιακού συστήματος. Αλλά και ο Ήλιος, προφανώς, θα 
μπορούσε να προκαλεί μέσω του δικού του μη ενεργειακού εκ του μακρόθεν πεδίου, τις ανάλογες 
ταυτόχρονες αλλαγές. Πολλά πρέπει να εξαρτώνται από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των  μη 
ενεργειακών πεδίων, την ταχύτητα διάδοσής τους και των ενδείξεων απόσβεσης τους.  
    Στην περίπτωση κατάκτησης των μη ενεργειακών πεδίων, δηλαδή, της μη-ενεργειακής εξ 
αποστάσεως διοίκησης θα βρεθούν καινούργιοι τρόποι χειρισμού των τεχνολογικών διεργασιών 
και διεργασιών μέσα στα βιολογικά σώματα, δηλαδή θα αναπτυχθεί καινούργια ιατρική τις 
ξεχωριστές «αναλαμπές» της οποίας, ενδεχομένως, να παρακολουθούμε τώρα. Σε περίπτωση 
ύπαρξης μη-ενεργειακών πεδίων στα αντικείμενα του υλικού μας κόσμου Μ (και  σύμφωνα με το 
πείραμα υπάρχουν  τουλάχιστο για τον Ήλιο και την Σελήνη) ανοίγει η δυνατότητα  καινούργιων 
τρόπων κατευθυνόμενων αλληλοεπιδράσεων μέσα στον κόσμο μας Μ και η δυνατότητα 
αλληλοεπίδρασης με τον κόσμο М0 μέσω των  μη-ενεργειακών πεδίων. Με το δίκιο ο διάσημος 
βιολόγος Λύαλλ Γουώτσον, βάσει  πολλών αναντίρρητων επιστημονικών δεδομένων της 
βιολογίας (και όχι βάσει γενικών θρησκευτικών αντιλήψεων) καταλήγει στην υπόθεση, ότι το ζων 
βιολογικό σύστημα διέπεται από υλιστικό αντικείμενο (αντικείμενο του κόσμου Μ) και το μη 
σωματικό του οργανωτή (αντικείμενο του κόσμου М0). Ο Λύαλλ Γουώτσον σημειώνει [20]: «Η 
υπόθεση ενός δεύτερου συστήματος στενά συνδεδεμένου με το κανονικό σώμα, δίνει απαντήσεις σε 
κάθε είδους προβλήματα, που έχουμε αφήσει χωρίς λύση. Ο οργανωτής που δίνει τα πρότυπα της 
ζωής και του θανάτου…θα μπορούσε να εντοπιστεί εδώ. Οι πληροφορίες που παίρνει το φυσικό 
σώμα ή το σωματικό σύστημα θα μπορούσαν να αποθηκευτούν σαν αναπόσπαστα μέρη αυτού  του 
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οργανωτή και να δώσουν μια βάση μνήμης και αναμνήσεως. Αν υπάρχει ένας τέτοιος συνταξιδιώτης, 
νομίζω πως είναι απαραίτητο να υποθέσουμε πως έχει κάποια φυσική οντότητα και δεν είναι 
ανεντόπιστος, σαν κάποια  χίμαιρα…Το μόνο που έχουμε εξακριβώσει μέχρι τώρα είναι πως έχουμε 
καλούς λόγους για να υποθέτουμε πως μια εναλλακτική λύση ή ένα συμπλήρωμα του σωματικού μας 
συστήματος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ένα χρήσιμο εξελικτικό σκοπό και πως δεν υπάρχει κάτι 
στην βιολογία που υπονοεί πως ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν αδύνατο ή δεν υπάρχει». Μήπως  και 
είναι η  μη ενεργειακή συνιστώσα το κύριο κέντρο διοίκησης του σύνθετου ζώντος σώματος; 
Λόγω της ικανότητας να διοικεί το σωματικό σύστημα, ο  μη ενεργειακός άνευ μάζας οργανωτής  
αποκτά την δυνατότητα να προκαλεί όπως και να θεραπεύει τις ασθένειες, επίσης αποκτά και 
πολλές άλλες άγνωστες μέχρι στιγμής δυνατότητες8. Περί αυτών των δυνατοτήτων του πνεύματος  
μιλούν πολλές θρησκείες. Για αυτό το λόγο οι έρευνες βάσει του μοντέλου μη ενεργειακών 
πεδίων, δεν αποκλείεται, να ανοίγουν τις μοναδικές προοπτικές για επιστημονικά τεκμηριωμένη 
και φυσιολογική συνένωση της υλιστικής και θεολογικής επιστήμης. Αλλά και απλώς για την 
υγεία του ανθρώπου τέτοιες επιστημονικές αναζητήσεις μπορούν να έχουν ανεκτίμητη σημασία.  
    Εν συνόλω, οι έρευνες βάσει του μοντέλου μη ενεργειακών εκ του μακρόθεν πεδίων θα 
μπορούσαν να ανοίξουν τις μοναδικές προοπτικές στις επιστημονικές γνωσιολογίες των 
γήινων προβλημάτων και αντικειμένων του σύμπαντος και του κόσμου М0 στην ενότητά 
τους. Η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων  της γνώσης , μάλλον, θα αλλάξει κυριολεκτικά 
την ζωή μας, δηλαδή, θα χρησιμοποιούνται εντελώς διαφορετική ιατρική, μέσα 
επικοινωνίας, μέσα παραγωγής, άλλοι τρόποι  επαφής με τους εξωγήινους πολιτισμούς και 
άλλοι τρόποι χειρισμού των διεργασιών.   
 
4. ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ  1 ΚΑΙ  ΟΙ  ΦΥΣΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΞ  ΑΥΤΟΥ – ΦΥΣΙΚΟ  ΜΟΝΤΕΛΟ . Στο 
εν λόγο άρθρο εξετάζεται μόνο το πρώτο φυσικό αξίωμα, οικοδομημένο βάσει εννοιολογικής 
ανάλυσης των αναπόδεικτων παρατηρούμενων στοιχείων. Για να μην επαναλαμβάνω κάθε φορά 
την φράση «επίσης ο Ήλιος και η Σελήνη», για συντομία, στο κείμενο του άρθρου, υπό τον όρο 
«πλανήτης» συμβατικά θα υπονοούμε επίσης τον Ήλιο και την Σελήνη, διότι οι αποκαλυπτόμενες 
ιδιότητες είναι κοινές για τους πλανήτες,  τον Ήλιο και τη Σελήνη.  
 
          ΑΞΙΩΜΑ  1. Λαμβάνει χώρα η επίδραση των πλανητών πάνω στα γήινα αντικείμενα. Σε 
εκείνες, και μόνο σε εκείνες τις χρονικές στιγμές, όταν η γωνία α μεταξύ των κατευθύνσεων, 
αγόμενων  απ’ το γήινο σημείο παρατηρήσεως Μ προς τους δύο πλανήτες,  ικανοποιεί των όρο 
 
                                                      |α - αn| < εn ,                                          (1) 
Όπου 
                                                       εn<<180º,                                            (2) 
 
n = 1, 2, 3, …. , N (η γωνία αn  αυξάνεται με την αύξηση του n), παρατηρείται μια   έξαρση τής 
επίδρασης («αναλαμπή») των δύο αυτών πλανητών πάνω στα γήινα αντικείμενα, βρισκόμενα στο 
σημείο Μ. Στην  κβαντωμένη συλλογή γωνιών {αn} συμπεριλαμβάνονται, τουλάχιστο, οι γωνίες   
00, 300 ,450, 600, 900, 1200, 1350, 1500, 1800 9. Εάν στο σύνολο {αn} συμπεριλαμβάνεται η γωνία 
αn, τότε συμπεριλαμβάνεται και η γωνία 1800-αn . Όταν ο πλανήτης παρίσταται στην Ανατέλλουσα 
(ascendant ASC) ή  στο μεσουράνημα  MC, παρατηρείται μια έξαρση της επίδρασης τού πλανήτη, 
βραχύχρονη σε σχέση με το γήινο ημερονύχτιο. Ο χαρακτήρας της επίδρασης των πλανητών 
σημαντικά αλλάζει κατά την διάρκεια τού ημερήσιου κύκλου των κινήσεών τους  στην ουράνια 
σφαίρα (δεδομένου ότι παραμένει σχεδόν αμετάβλητη η θέση των πλανητών στην εκλειπτική κατά 
τη διάρκεια του ημερονύχτιου).  

                                            
8 Στην περίπτωση μη-ενεργειακής εκ του μακρόθεν επίδρασης ο «οργανωτής» μπορεί να βρίσκεται μακριά από το 
σωματικό σύστημα.   
9 Από εδώ συνεπάγεται η ισότητα α1=0. 
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Εικ. 1 Η παράσταση της ουράνιας σφαίρας στο αστρονομικό σύστημα οριζόντιων συντεταγμένων (ΑΣΟΣ). Μ - το 
σημείο του παρατηρητή πάνω στην γήινη επιφάνεια, Z,Z´ - το ζενίθ  και ναδίρ, αντίστοιχα. H - το μοναδιαίο διάνυσμα 
της τοπικής κατακόρυφος. N, S, W, E  - τα σημεία του ορίζοντα Βορράς, Νότος, Δύση και Ανατολή, αντίστοιχα.  WE 
- το μοναδιαίο διάνυσμα της τοπικής κατεύθυνσης δύση-ανατολή, εισερχόμενο από το σημείο Μ.  NZSZ´ - ο τοπικός 
ουράνιος μεσημβρινός. NWSE - η γραμμή του τοπικού ορίζοντα. Q - σημείο της ουράνιας σφαίρας. ZQ ≡ z  - η 
απόσταση ζενίθ του σημείου Q.  EQ ≡ e - η ανατολική απόσταση του σημείου Q.  ASC  (ascendant) - η ανατολική 
τμήση στο ουράνιο θόλο τής εκλειπτικής με το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα Γ. DSC  (descendant) - η δυτική τμήση 
στο ουράνιο θόλο τής εκλειπτικής με το επίπεδο  τού τοπικού ορίζοντα Γ. MC, IC - η άνω και η κάτω τμήση τής 
εκλειπτικής με τον ουράνιο μεσημβρινό, αντίστοιχα. Τα βέλη 1, 2, 3, 4 δείχνουν την  κατεύθυνση της ημερήσιας 
περιστροφής στο ΑΣΟΣ των αστέρων και των σημείων της εκλειπτικής, η περιστροφή γίνεται γύρω απ’ τον άξονα, 
νοητικά κατευθυνόμενο από το σημείο Μ περίπου προς τον πολικό αστέρα. 
 
 
    Το Αξίωμα 1, όπως βλέπουμε, δεν είναι πλέον αστρολογικό, αλλά φυσικό. Πουθενά σ’ αυτό δεν 
λέγεται, πως συμπεριφέρεται η αστρολογία όταν τηρείται ο όρος (1). Το Αξίωμα 1 και τα 
Αιτήματα γενικώς δεν επιφέρουν καμία αστρολογική φόρτωση. Είναι καθαρά φυσικά αιτήματα, 
κατασκευασμένα, όμως, (μέσω της εννοιολογικής ανάλυσης) βάσει των μη αυθεντικών  
αστρολογικών δεδομένων. Ταχτικότερα στην αστρολογία υποθέτουν 
                                                      εn =1º-3º.                                                                (3) 
 
(Ο αναγνώστης που δεν ενδιαφέρεται  με τις εμπεριστατωμένες τεκμηριώσεις και αποδείξεις, 
μπορεί να παραλείψει το παρόν τμήμα του άρθρου και αμέσως να περάσει στο επόμενο  τμήμα 
του άρθρου, στην πλέον προσιτή στο κοινό έκθεση των συμπερασμάτων για την αστρολογία). 
 
Η ορολογία και ο συμβολισμός διασαφηνίζονται στην εικόνα 1. Στο σημείο Μ της γήινης 
επιφάνειας οι κινήσεις των πλανητών εξετάζονται στο τοπικό οριζόντιο αστρονομικό σύστημα 
συντεταγμένων ΟΑΣΣ (βλ. εικόνα 1), στο οποίο η θέση του σημείου P της ουράνιας σφαίρας 
καθορίζεται από την ζενιθιακή απόστασή του z (η γωνιακή απόσταση του από το σημείο ζενίθ Z) 
και από το, εναλλασσόμενου πρόσημου αζιμούθιο Α, το οποίο μετριέται από το σημείο του Νότου 
και παίρνει θετικές τιμές καθώς προχωρεί από αυτό το σημείο προς το σημείο της Δύσης W 
(αρνητικές τιμές προς την αντίθετη κατεύθυνση). Υποβάλλεται υπό εξέταση επίσης και η 
ανατολική απόσταση e του σημείου  P (η γωνιακή του απόσταση από το σημείο της Ανατολής Ε). 
Το Η είναι το μοναδιαίο διάνυσμα της τοπικής κατακόρυφης. Το WE παριστάνει το μοναδιαίο 
διάνυσμα του τοπικού γεωγραφικού πλάτους κατεύθυνσης δύσης-ανατολής, εισερχόμενο από το 
σημείο Μ.  Ο μεγάλος κύκλος της ουράνιας σφαίρας, διερχόμενος δια των σημείων ζενίθ, νότου, 
ναδίρ, βορρά, ονομάζεται, όπως είναι γνωστό, ουράνιος μεσημβρινός. Το ΒΠ  είναι το μοναδιαίο 
διάνυσμα με κατεύθυνση από το σημείο Μ προς τον πλανήτη Π. Η Ανατέλλουσα  (ονομάζεται 
αλλιώς ascendant  ASC) είναι η ανατολική τμήση στο ουράνιο θόλο τής εκλειπτικής με το επίπεδο  
τού τοπικού ορίζοντα Γ (εάν ο πλανήτης παραβρεθεί στο ASC , τότε βρίσκεται στην ανατολή). Η 
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Δύουσα (descendant DSC) είναι η δυτική τμήση στο ουράνιο θόλο τής εκλειπτικής με το επίπεδο  
τού τοπικού ορίζοντα Γ (εάν ο πλανήτης βρεθεί στο DSC, τότε βρίσκεται στην δύσει). Η μέση τού 
ουρανού MC  είναι η άνω τμήση τής εκλειπτικής με τον ουράνιο μεσημβρινό (εάν ο πλανήτης 
βρεθεί στο MC, σημαίνει ότι βρίσκεται στο σημείο τού σημερινού ανώτερου κορυφώματος). Η IC 
είναι η κάτω τμήση τής εκλειπτικής με τον ουράνιο μεσημβρινό (εάν ο πλανήτης βρεθεί στο IC, 
σημαίνει ότι βρίσκεται στο σημείο τού τωρινού κατώτερου κορυφώματος). Οι ακτίνες εn της 

γειτνίασης (1) ονομάζονται σφαίρες επιρροής (orbis). Όταν εκπληρώνεται ο όρος (1), λένε ότι οι 
δύο πλανήτες βρέθηκαν σε αμοιβαία γωνιακή όψη  αn .  
     Ο έναστρος ουρανός στο τοπικό οριζόντιο αστρονομικό σύστημα συντεταγμένων (ΟΑΣΣ) 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονα, κατευθυνόμενο από το σημείο Μ περίπου προς τον πολικό 
αστέρα. Ο έναστρος ουρανός (μαζί με την εκλειπτική) εκτελεί πλήρης περιστροφή  γύρω από 
αυτόν τον άξονα στη διάρκεια της αστρικής μέρας. Για αυτό το λόγο, τα σημεία ASC, DSC, MC, 
IC τμήσεις τής εκλειπτικής με τις ακίνητες γραμμές του ορίζοντα και του ουράνιου 
μεσημβρινού  κυκλικά μετακινούνται στο ΑΣΟΣ με περίοδο ίση  της αστρικής ημέρας.  
 
Εάν οι πλανήτες ασκούν επίδραση εξ αποστάσεως, τότε υπάρχει κάποιο μέσο, που 
μεταβιβάζει αυτήν την επίδραση. Στην φυσική μια τέτοια ουσία ονομάζεται πεδίο. Το 
ονομάζω εδώ LRA-πεδίο. Στο Αξίωμα 1  δεν παρίσταται η μη ενεργειακότητα  του πεδίου, που 
αποτελεί σημαντικό συνοδοιπόρο του προβλήματος τής εκ του μακρόθεν δράσης.  Γι’ αυτό το 
λόγο τα συμπεράσματα της θεωρίας δεν εξαρτώνται από το αν είναι το πεδίο ενεργειακό ή μη. 
Επομένως, τυπικά το Αξίωμα 1 δεν απαγορεύει τα LRA-πεδία να συμπίπτουν με τα 
ηλεκτρομαγνητικά, βαρυτικά πεδία ή με άλλα ενεργειακά πεδία. Και, όμως,  αυτό κάπως 
προβληματίζει λόγω των περιστάσεων, σημειωμένων στο δεύτερο μέρος του άρθρου.   
     Έστω δύο πλανήτες Π1 και Π2 με τις αντίστοιχες πηγές των LRA-πεδίων τους FП1 και FП2. Οι 
πλανήτες μεταδίδουν την επίδραση  τους στο σημείο παρατήρησης Μ μέσω των πεδίων τους  FП1 
και FП2, τα οποία στο σημείο Μ μπορούν να γραφτούν με τρόπο  FП1 (Μ) και FП2 (Μ). Αυτά τα 
πεδία  στο σημείο Μ υπερθέτουν ένα στο άλλο, δημιουργώντας ένα συνιστάμενο πεδίο FП12 (Μ)10.  
Επομένως, η έξαρση της συνολικής επίδρασης των δύο αυτών πλανητών πάνω στα γήινα 
αντικείμενα, βρισκόμενα στο σημείο Μ, δημιουργείται λόγω της έξαρσης του πεδίου FП12(М). Ο 
πλανήτης διαγράφει γύρω απ’ τη Γη γωνία 360º στην διάρκεια κάποιας περίοδο ТП  ορατής από 
την Γη κατά την διάρκεια μιας περιστροφής  του πλανήτη Π πάνω στην εκλειπτική. Δυνάμει των 
σχέσεων (2) και (3), η διάρκεια  δtП12(М)  της έξαρσης του πεδίου FП12(М) στο σημείο Μ είναι 
πολύ μικρότερη της περιόδου ТП. Σύμφωνα με το Αξίωμα 1, οι βραχύχρονες εξάρσεις του πεδίου  
FП12(М) συμβαίνουν τότε και μόνο τότε , όταν η γωνία α μεταξύ των κατευθύνσεων ως προς τις 
πηγές των πεδίων FП1(М) και FП2(М) (δηλαδή ως προς το ζεύγος πλανητών) βρίσκεται στα μικρά 
περίχωρα (1) των γωνιών αn. Και επειδή οι περίοδοι κινήσεως των πλανητών  επί της εκλειπτικής 
έχουν διάρκεια χρόνου πολλών ετών, οι αναφερόμενες εξάρσεις δtП12(М) μπορούν να διαρκούν 
πολλές ημέρες , μέχρι και μήνες (για τους απόμακρους πλανήτες). 
  
Η Γη είναι πλανήτης όμοιος με τους άλλους πλανήτες. Για αυτό το λόγο η Γη πρέπει να 
κατέχει δικό της LRA-πεδίο  FE (εδώ το «E» βγαίνει από το πρώτο γράμμα της Αγγλικής λέξης  
Earth). Σημαίνει ότι στο σημείο Μ, εκτός  του LRA-πεδίου FП(М) κάποιου πλανήτη Π, υπάρχει 
ίδιο LRA-πεδίο  FE(М) της Γης. Τα πεδία FE(М) και FП(М) συγκροτούν στο σημείο Μ κάποιο 
συνολικό πεδίο  FEП(М). Το LRA-πεδίο FE(М) του  πλανήτη Γη, είναι παρόμοιο με τα LRA-πεδία 
των άλλων πλανητών. Σύμφωνα με το Αξίωμα 1, το πεδίο FEП(М) θα πρέπει να δίνει βραχείες 
εξάρσεις της επίδρασης τότε και μόνο τότε , όταν η γωνία   αΕП(М) μεταξύ της κατεύθυνσης από 

                                            
10Στο Αξίωμα 1 δεν συγκεκριμενοποιείται με ποιον τρόπο στο σημείο Μ εκπληρώνεται η αλληλοεπίδραση των πεδίων 
FП1(М) και FП2(М) – με τρόπο γραμμικό ή μη γραμμικό. Σύμφωνα με τα παρατηρούμενα αστρολογικά δεδομένα, έξω 
απ’ το περίγυρο (1), οι πλανήτες επιδρούν ανεξάρτητα ένας απ’ τον άλλο – γραμμική  αλληλοεπίδραση των πεδίων 
FП1 και FП2. Εντός του περίγυρου (1) η αλληλοεπίδραση πραγματοποιείται υπό μορφή βραχύχρονης έξαρσης, 
αιφνίδιας αμοιβαίας μεταβολής της επίδρασης ενός πλανήτη υπό την επιρροή της επίδρασης του άλλου πλανήτη – 
δηλαδή με τρόπο μη γραμμικής  αλληλοεπίδρασης των πεδίων FП1(М) και FП2(М) στο σημείο Μ.  
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το σημείο Μ προς το πλανήτη Π (κατεύθυνσης του διανύσματος ΒΠ) και κάποιας άγνωστης 
διακριτής κατεύθυνσης ΒΕ(Μ) του πεδίου FE(М) στο σημείο Μ ικανοποιεί τον όρο (1). Η 
κατεύθυνση  ΒΕ(Μ) είναι άγνωστη λόγω ότι η γήινη σφαίρα εγκαθίσταται πολύ κοντά στο σημείο 
Μ και γι’ αυτό έχουμε διαφορετικές κατευθύνσεις από το σημείο Μ. Στο  οριζόντιο αστρονομικό  
σύστημα συντεταγμένων ΟΑΣΣ λόγω ημερήσιας περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της, ο 
πλανήτης διαγράφει στην ουράνια σφαίρα πλήρη κύκλο 360 μοιρών στην διάρκεια της γήινης 
αστρικής μέρας ТST

11. Λόγω των σχέσεων (2) και (3), η διάρκεια  δtEП(М) της έξαρσης του 
πεδίου FEП(М) πρέπει να είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αστρική μέρα  ТST. Σύμφωνα με το 
Αξίωμα 1, στις ανατολές του πλανήτη Π παρατηρούνται εξάρσεις των επιδράσεών του, ακριβώς, 
πολύ μικρής διάρκειας σε σχέση με τη γήινη ημέρα ТST. Οι εν λόγω  εξάρσεις λαμβάνουν χώρα 
αποκλειστικά λόγω των ιδιαίτερων θέσεων του πλανήτη Π (θέσεις στην ανατολή και στο άνω 
κορύφωμα) ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα ΕΤΟ της Γης. Η εμφάνιση τους δεν 
εξαρτάται διόλου από τις θέσεις αυτού και των άλλων πλανητών στην εκλειπτική. Επομένως, σε 
αυτές τις εξάρσεις των επιδράσεών συμμετέχει η επίδραση πάνω στο σημείο Μ της Γης. Χωρίς 
την συμμετοχή της επίδρασης της Γης δεν θα υπήρχε λόγος  να συσχετίζονται οι  εξάρσεις με τις 
θέσεις του πλανήτη П ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα. Και εφόσον οι  εξάρσεις  αυτές 
εξαρτώνται μόνο απ’ την θέση του πλανήτη П ως προς την ΕΤΟ της Γης, οι εν λόγω εξάρσεις  
είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης στο σημείο Μ  των πεδίων FП(М) του πλανήτη και του ιδίου 
πεδίου FE(М) της Γης. Σημαίνει, ότι  είναι οι  εξάρσεις του ιδίου πεδίου FEП(М). Επομένως, στην 
ανατολή και στο άνω κορύφωμα του πλανήτη П συμβαίνει η όψη του πεδίου  της Γης και του 
πλανήτη П στο σημείο Μ. Συνεπώς, στην ανατολή και στο άνω κορύφωμα του πλανήτη П η γωνία 
ισούται με μια απ’ τις γωνίες αn 

                                                                         αEП(М)=αn.                                              (4) 
 
Σύμφωνα με την έρευνα του μελετητή, το πεδίο της Γης και των πλανητών διασπάται σε πεδία 
τριών τύπων, ή σε τρεις συνιστώσες F1, F2  και F3. Στο παρών άρθρο, ο δείχτης «1» καταχωρείται 
για την περιγραφή του πεδίου πρώτου τύπου (τα οποία απεδείχθησαν τμηματικά πεδία) και των 
συσχετιζόμενων με αυτό μεγεθών. Με το δείχτης «2» σηματοδοτούνται τα πεδία δεύτερου τύπου  
και των σχετικών με αυτό μεγεθών. Με το δείχτη «3» σηματοδοτούνται τα πεδία τρίτου τύπου  και 
τα μεγέθη που έχουν σχέση με αυτό.     
     Όπως απεδείχθη, στο σημείο Μ δεν υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση  ВE(М), αλλά δύο 
κατευθύνσεις Β2Ε(Μ) και Β3Ε(Μ). Η  κατεύθυνση Β3Ε(Μ) συμπίπτει με το διάνυσμα Η της τοπικής 
κατακόρυφης.  Η αντίστοιχη συνιστώσα  F3E(М) του πεδίου FE(М) φαίνεται να εισέρχεται από την 
πηγή προς την κατεύθυνση του τοπικού ορίζοντα , δηλαδή από το κέντρο της Γης. Η κατεύθυνση 
Β2Ε(Μ) είναι η τοπική γεωγραφική κατεύθυνση δύση-ανατολή και συμπίπτει με το διάνυσμα WE. 
Η κατανομή αυτού του διανύσματος κατέχει κυλινδρική συμμετρία ως προς τον άξονα 
περιστροφής της Γης. Η κατεύθυνση Β2Ε(Μ) είναι ιδιαίτερη κατεύθυνση κάποιας συνιστώσας 
F2Ε(М) του πεδίου FE(М). Εάν νοητικά σταματήσουμε την περιστροφή της Γης , τότε, προφανώς η 
γεωγραφική κατεύθυνση δύση-ανατολή χάνει το νόημα , μαζί της χάνει το νόημα και η συνιστώσα  
F2Ε(М) συνδεδεμένη με την  κατεύθυνση δύση-ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η συνιστώσα  F2Ε(М) 
εμφανίζεται χάριν της περιστροφικής κίνησης της Γης. Η απόδειξη ύπαρξης και ο καθορισμός 
των κατευθύνσεων Β2Ε(Μ) και Β3Ε(Μ), γίνεται κάτωθι, ακολουθώντας την εργασία [9]. 
 
 Θα προσδιορίσουμε την κατεύθυνση Β2Ε(Μ), συνδεόμενη με το άνω κορύφωμα. Το άνω 
κορύφωμα λαμβάνει χώρα  όταν ο πλανήτης βρίσκεται στο νότιο  μέρος ZSZ´ του γεωγραφικού 
μεσημβρινού (εικ.1). Μέρα με την μέρα βαθμιαία αλλάζει το ύψος του άνω κορυφώματος του 
κάθε πλανήτη πάνω απ’ το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα. Αυτό συμβαίνει  λόγω της μετατόπισης 
του πλανήτη επί της εκλειπτικής. Στο σύνολο, κατά του κύκλου περιστροφής επί της εκλειπτικής, 

                                            
11 Εδώ για μας η μικρή παρέκκλιση της πλανητικής ημέρας από την αστρική τους ημέρα δεν έχει σημασία.  
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τα  άνω κορυφώματα του κάθε πλανήτη καλύπτει ένα τμήμα  LMER του τόξου ZSZ´12. Σύμφωνα με 
τα ως άνω αναφερόμενα, σε όποιο μέρος του τμήματος LMER  και αν βρεθεί ο πλανήτης,  λαμβάνει 
χώρα  η έξαρση του πεδίου FEП(М) και εκπληρώνεται η ισότητα (4). Με άλλα λόγια, κατά την 
αλλαγή της θέσης του πλανήτη πάνω στο τμήμα LMER, η γωνία αEП(М) παραμένει ίση με την 
σταθερά αn. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς στο σημείο Μ υπάρχει και μάλιστα 
μοναδική κατεύθυνση, ως προς την οποία δεν μεταβάλλεται η γωνία  αEП(М) κατά την αλλαγή της 
θέσεως του πλανήτη πάνω στο τμήμα LMER, και ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, κάθετη ως προς το 
επίπεδο του ουράνιου μεσημβρινού , δηλαδή, η κατεύθυνση δύση-ανατολή του διανύσματος WE 
(εικ.1). Επομένως, η αναζητούμενη κατεύθυνση ΒΓ1(Μ) υπάρχει και συμπίπτει  με την 
κατεύθυνση του διανύσματος WE (ή με την αντίστροφη κατεύθυνση13), και η γωνία αn = 900, 
όπερ έδει δείξαι .  
     Και τώρα, έστω το διάνυσμα R κατευθύνεται από το σημείο Μ σε οποιοδήποτε σημείο P της 
ουράνιας σφαίρας. Το διάνυσμα WE, προφανώς, κατευθύνεται προς στο σημείο της ανατολής Ε. 
Τότε η ανατολική γωνιακή απόσταση e του σημείου P, προφανώς, συμπίπτει με την γωνία αRWE 
μεταξύ των διανυσμάτων R και WE (εικ.1). Γι’ αυτό το λόγο, ο κύκλος της ουράνιας σφαίρας e = 
900  (όλος ο ουράνιος μεσημβρινός, και όχι μόνο το τόξο του  LMER  ) είναι  ο γεωμετρικός τόπος 
τέτοιων σημείων της ουράνιας σφαίρας, στων οποίων όταν εμφανίζονται οι πλανήτες (αν 
μπορούσε να γίνει αυτό), η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης προς το πλανήτη και κατεύθυνσης 
Β2Ε(Μ) σχηματίζει  900 , ενώ το συνολικό πεδίο FEП(М) πρέπει να δίνει μια βραχεία έξαρση. Το σύνολο 
{αn}, όμως, δεν περιορίζεται με την γωνία 900 . Επομένως, οι αναφερόμενες βραχείες εξάρσεις θα 
πρέπει να παρατηρούνται σε μια σειρά κατακόρυφων κύκλων  e = αn , n=1,2,3,…Ν, της ουράνιας 
σφαίρας με κέντρα πάνω στην γραμμή δύση-ανατολή. Οι κύκλοι βρίσκονται στα κατακόρυφα 
επίπεδα, παράλληλα ως προς το επίπεδο του ουράνιου μεσημβρινού (εικ.2). Στο δεδομένο σύνολο 
συμπεριλαμβάνονται, ιδιαίτερα, τα σημεία ανατολής e = 00 και δύσης e = 1800 . Στο σύνολο, η 
επίδραση του πλανήτη πάνω στο σημείο Μ εξαρτάται  από την ανατολική κατεύθυνση του e. Θα 
κατασκευάσουμε στο σημείο Μ ένα σύστημα κυκλικών ένθετων κώνων  
                                            αRWE =αn, n = 1,2,3, …, N,                                       (5) 
 με ενιαία κορυφή κώνων στο σημείο Μ, με ενιαίο άξονα κώνων, που συμπίπτει με την  γραμμή 
δύση-ανατολή, και με γωνία μεταξύ του άξονα του κώνου και  τη γενέτειρα του ίση της αn. Όταν η 
ακτίνα από το πλανήτη κατακλίνεται στην πλευρά κάποιου από τους κώνους της (5), στο σημείο 
Μ συμβαίνει όψη των δεύτερων συνιστωσών του πεδίου της Γης και του πλανήτη. Έτσι, οι κώνοι 
της (5) διαγράφουν γωνιακό διάγραμμα κατευθύνσεων  αιφνίδιας αλληλεπίδρασης των πεδίων 
δευτέρου τύπου της Γης και των πλανητών. 
 
    Θα προσδιορίσουμε την κατεύθυνση  Β3Ε(Μ), συνδεόμενη με τις ανατολές. Αντίστοιχα με 
τα αφηγούμενα, η ανατολή του πλανήτη λαμβάνει χώρα όταν ο πλανήτης βρίσκεται στο ανατολικό  
τμήμα NES του ορίζοντα Γ (εικ.1).  Μέρα με την μέρα βαθμιαία αλλάζει το αζιμουθ  της ανατολής 
πάνω στη γραμμή Γ. Αυτό συμβαίνει  λόγω της μετατόπισης του πλανήτη επί της εκλειπτικής. 
Συνολικά, κατά την διάρκεια του κύκλου περιστροφής του πλανήτη επί της εκλειπτικής, η 
ανατολή του κάθε πλανήτη καλύπτει ένα τμήμα  LHOR του τόξου NES14. Σύμφωνα με τα ως άνω 
αναφερόμενα, σε όποιο μέρος του τμήματος  LHOR  και αν βρεθεί ο πλανήτης,  λαμβάνει χώρα  η 

                                            
12 Για να φανταστούμε καλύτερα το τμήμα LMER, θα σημειώσουμε ότι: για τους πλανήτες, βρισκόμενους πάνω στην 
εκλειπτική, το  LMER – είναι το τμήμα του τόξου ZSZ´, εγκαταστημένο μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου ύψους των άνω 
κορυφωμάτων του Ήλιου στην διάρκεια του χρόνου.  
13 Για τα διαρθρωτικά προβλήματα είναι αδιάφορο ποιες από τις δύο κατευθύνσεις θα χρησιμοποιηθούν, διότι, εάν 
στο σύνολο { αn } συμπεριλαμβάνεται η γωνία αn , τότε στο ίδιο σύνολο συμπεριλαμβάνεται και οι γωνίες 1800  - αn . 
Για τα δυναμικά δε προβλήματα δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Στην εργασία [9], εκ των δυναμικών ενδείξεων είχε 
αποδειχθεί, ότι, σύμφωνα με τα παρατηρούμενα στοιχεία της αστρολογίας, η κατεύθυνση αυτή είναι η κατεύθυνση 
WE, και όχι η αντίστροφη.  
14 Για να φανταστούμε καλύτερα το τμήμα LHOR, θα σημειώσουμε ότι: για τους πλανήτες, βρισκόμενους πάνω στην 
εκλειπτική, το LHOR  είναι το τμήμα του τόξου NES  καλυπτόμενου από τα σημεία ανατολής του Ήλιου στην διάρκεια 
του χρόνου. 
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έξαρση του πεδίου  FEП(М), και εκπληρώνεται  η ισότητα (4). Με άλλα λόγια, κατά την αλλαγή 
της θέσης του πλανήτη πάνω στο τμήμα  LHOR, η γωνία  αEП(М) παραμένει ίση με την σταθερά αn. 
Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, στο σημείο Μ υπάρχει και μάλιστα μοναδική 
κατεύθυνση ως προς την οποία δεν μεταβάλλεται η γωνία  αEП(М) κατά την αλλαγή της θέσεως 
του πλανήτη πάνω στο τμήμα LHOR, και ότι αυτή είναι η κατεύθυνση κάθετη ως προς το επίπεδο 
του τοπικού ορίζοντα, δηλαδή, η κατεύθυνση της τοπικής κατακόρυφης Н (εικ.1). Επομένως, η 
αναζητούμενη κατεύθυνση Β3Ε(Μ) υπάρχει και συμπίπτει  με την κατεύθυνση του 
διανύσματος Н (ή με την αντίστροφη κατεύθυνση15) και η γωνία αn = 900, όπερ έδει δείξαι .  
       Και τώρα, έστω το διάνυσμα R κατευθύνεται από το σημείο Μ σε οποιοδήποτε σημείο P της 
ουράνιας σφαίρας. Η ζενιθιακή γωνιακή απόσταση z του σημείου Р, προφανώς, συμπίπτει  με την 
γωνία  αRН  μεταξύ R και Н (εικ. 1). Γι’ αυτό το λόγο, ο κύκλος της ουράνιας σφαίρας z = 900  

(όλη η γραμμή του τοπικού ορίζοντα και όχι μόνο το τόξο του  LHOR) είναι  ο γεωμετρικός τόπος 
τέτοιων σημείων της ουράνιας σφαίρας, στων οποίων όταν εμφανίζονται οι πλανήτες (αν 
μπορούσε να γίνει αυτό) , η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης προς το πλανήτη και  της κατεύθυνσης 
Β3Ε(Μ) σχηματίζει  900, ενώ το συνολικό πεδίο FEП(М) πρέπει να δίνει μια βραχεία έξαρση. Αλλά 
το σύνολο {αn} δεν περιορίζεται με την γωνία 900 . Επομένως, οι αναφερόμενες βραχείες εξάρσεις 
θα πρέπει να παρατηρούνται σε μια σειρά οριζόντιων κύκλων  z = αn , n=1,2,3,…Ν, της ουράνιας 
σφαίρας με κέντρα πάνω στην τοπική κατακόρυφη. Οι κύκλοι βρίσκονται στα κατακόρυφα 
επίπεδα, παράλληλα ως προς το επίπεδο του ουράνιου μεσημβρινού (εικ. 2). Στο δεδομένο σύνολο 
συμπεριλαμβάνονται , ιδιαίτερα, τα σημεία Z του ζενίθ z = 00 και Z’ του ναδίρ z = 1800 (εικ.2). 
Στο σύνολο, η αιφνίδια επίδραση του πλανήτη πάνω στο σημείο Μ εξαρτάται  από την ζενιθιακή 
απόσταση z. Θα κατασκευάσουμε στο σημείο Μ  ένα σύστημα κυκλικών ένθετων κώνων  
                                              αRН= αn, n=1,2,3, …, N.                                            (6) 
οι οποίοι έχουν ενιαία κορυφή στο σημείο Μ, ενιαίο άξονα, που συμπίπτει με την τοπική 
κατακόρυφη και γωνία μεταξύ του άξονα του κώνου και  τη γενέτειρα του ίση προς αn. Όταν η 
ακτίνα από το πλανήτη κατακλίνεται στην πλευρά κάποιου κώνου (6), στο σημείο Μ συμβαίνει 
όψη των τρίτων συνιστωσών του πεδίου της Γης και του πλανήτη. Έτσι, οι κώνοι (6) διαγράφουν 
γωνιακό διάγραμμα κατευθύνσεων  αιφνίδιας αλληλεπίδρασης των πεδίων τρίτου τύπου της Γης 
και των πλανητών. 

                                     
                                     
Εικ. 2.  Οι κάθετοι κύκλοι της ουράνιας σφαίρας – ισανώμαλες της ανατολικής αποστάσεως e, κατά την διέλευση των 
οποίων από τον πλανήτη, συμβαίνει χαρακτηριστική βραχεία έξαρση της αλληλοεπίδρασης των πεδίων του πλανήτη 
και της Γης στο σημείο παρατήρησης Μ στην επιφάνεια της Γης  (αn = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 180º). 
 

                                            
15 Για τα διαρθρωτικά προβλήματα  είναι αδιάφορο ποιες από τις δύο κατευθύνσεις θα χρησιμοποιηθούν , διότι , εάν 
στο σύνολο { αn } συμπεριλαμβάνεται η γωνία αn τότε στο ίδιο σύνολο συμπεριλαμβάνεται και οι γωνίες 1800  - αn . 
Για τα δυναμικά δε προβλήματα δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Στην εργασία [9], εκ των δυναμικών ενδείξεων είχε 
αποδειχθεί, ότι, σύμφωνα με τα παρατηρούμενα στοιχεία  της αστρολογίας , η κατεύθυνση αυτή είναι η κατεύθυνση 
WE και όχι η αντίστροφη.  
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Το πεδίο  F2E(М) όλης της Γης, προκαλούμενο από την κίνησή της, συνυπολογίζεται από τα 
στοιχειώδη πεδία F2EK(М) των υλικών σημείων Κ της Γης. Επομένως, τα στοιχειώδες πεδία 
F2EK(М) εμφανίζονται χάριν στην περιστροφική  κίνηση των υλικών σημείων Κ γύρω από τον 
γήινο άξονα. Στην οποιαδήποτε αλλά  προσδιορισμένη χρονική στιγμή Τ, το σημείο Κ βρίσκεται 
σε κάποιο σταθερό σημείο Ο της τροχιάς του και όχι σε όλη την κυκλική τροχιά. Την στιγμή Τ 
στο σημείο Ο δημιουργείται το πεδίο  F2EK(М), φυσικά, όχι χάριν των γενικών χαρακτηριστικών 
της κίνησης του σημείου Κ επί όλης της  κυκλικής τροχιάς, αλλά χάριν των τοπικών 
χαρακτηριστικών της κίνησης στο σημείο Ο την στιγμή Τ - δηλαδή χάρη τουλάχιστο στις κάποιες 
διανυσματικές παραμέτρους του συνόλου {Vm}, όπου  m = 0,2,3,…, Vm είναι η μ-οστή 
παράγωγος της ταχύτητας V ως προς το χρόνο στο σημείου Κ, V0V. Από ποιες παραμέτρους της 
κινήσεως συγκεκριμένα εξαρτάται το πεδίο F2EK(М) του υλικού σημείου παραμένει ακόμα 
άγνωστο και επίκειται η εξακρίβωση μέσω του πειράματος. Εντούτοις, σε γενικές γραμμές 
μπορούμε να πούμε το εξής: όταν κάποια συνιστώσα του πεδίου αναφύεται εξ αιτίας της κίνησης , 
τότε η ένταση της πρέπει να εξαρτάται από την ένταση τής κίνησης, δηλαδή, από το μέγεθος 
κάποιων παραμέτρων τού συνόλου {Vm}, ενώ για το συνολικό πεδίο F2E(М) να εξαρτάται από το 
μέγεθος της γωνιώδης ταχύτητας περιστροφής τής Γης. Εάν εδώ ισχύει  η αρχή της αμοιβαιότητας, 
τότε η ένταση της επίδρασης της συνιστώσας αυτής θα πρέπει να εξαρτάται και από κάποιες 
παραμέτρους της κινήσεως του αντικείμενου, στο οποίο ασκείται η επίδραση. Το Αξίωμα 1 δεν 
περιέχει πληροφορίες περί του συγκεκριμένου είδους των αναφερόμενων εξαρτήσεων. Εκ τούτου, 
ο πειραματικός εντοπισμός τους είναι ένας σημαντικός στόχος των κατοπινών ερευνών.  
    Αντίστοιχα, το πεδίο F3E(М) όλης της Γης συμψηφίζεται από τα στοιχειώδες πεδία F3EK(М) των 
υλικών της σημείων Κ. Τα διανύσματα Η καταμερίζονται σφαιρικώς συμμετρικά ως προς το 
κέντρο της Γης. Η κατανομή της πυκνότητας της γήινης μάζας  με λεπτομερή ακρίβεια κατέχει την 
ίδια  σφαιρική συμμετρία, την στιγμή που η  κατανομή παραμέτρων ταχύτητας  των σημείων Κ 
δεν είναι σφαιρική, αλλά μόνο άξονα-συμμετρική. Η φυσική δεν γνωρίζει περιπτώσεις, όπου η  
άξονα-συμμετρική κίνηση να προξενεί μια σφαιρικά συμμετρική δομή του πεδίου. Αυτό 
παροτρύνει σε συμπέρασμα ότι το πεδίο  F3E(М) δεν προκαλείτε  από την κίνηση των υλικών 
σημείων Κ, αλλά από την ύπαρξη και την διανομή στο χώρο της γήινης ύλης. Ενδεχομένως, τα 
LRA-πεδία εξαρτώνται και από κάποιες παραμέτρους της φυσικό-χημικής κατάστασης της ύλης. 
Τότε, εκ του συλλογισμού περί συμμετρίας προκύπτει το συμπέρασμα ότι το γήινο πεδίο F3E(М) 
κατέχει σφαιρική συμμετρία, τουλάχιστο, στο βαθμό  στο οποίο είναι σφαιρικά συμμετρική η 
κατανομή των αναφερόμενων παραμέτρων. Είναι χρήσιμο ο τελευταίος ισχυρισμός να ελεγχθεί 
πειραματικά.  
     Η κατανομή  και των δύο διανυσμάτων H και WE, προφανώς, κατέχει μια αξονική συμμετρία 
ως προς τον άξονα περιστροφής της Γης. Η κατανομή της ύλης των πλανητών του ηλιακού 
συστήματος,  των παραμέτρων ταχύτητας και  φυσικό-χημικών παραμέτρων των υλικών σημείων 
με λεπτομερή ακρίβεια ακολουθούν την ίδια αξονική συμμετρία. Γι’ αυτό το λόγο, εκ του 
συλλογισμού περί της συμμετρίας συνεπάγεται το συμπέρασμα, ότι οι ανάλογες συνιστώσες  
F3E(М) και F2E(М) του LRA-πεδίου της Γης είναι αξονικά συμμετρικές ως προς τον άξονα 
περιστροφής της Γης [6,9]. Επίσης και κατά του συνόλου των παρατηρούμενων δεδομένων της 
αστρολογίας τα πεδία F3E(М) και F2E(М) είναι αξονικά συμμετρικά ως προς τον άξονα 
περιστροφής της Γης16. Αυτό σημαίνει ότι  τα πεδία F3E(М) και F2E(М) δεν είναι τμηματικά, ενώ 
οι εξεταζόμενες απότομες εξάρσεις είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των μη τμηματικών πεδίων 
των πλανητών και της Γης. Παρίσταται ανάγκη μιας ανεξάρτητης έρευνας του δεδομένου θέματος 
μέσα απ’ τα φυσικά πειράματα.  
     Η Γη περιφέρεται γύρω απ’ τον Ήλιο πάνω στη τροχιά της. Γι’ αυτό η συνολική κίνηση των 
υλικών σημείων Κ της Γης (ως ενιαίο σύνολο) γύρω απ’ τον άξονα της Γης, πρέπει να δημιουργεί 
κάποιο συνολικό   F2E(М)ORB  LRA-πεδίο, το οποίο θα το καλούμε τροχιακό πεδίο (orbital field) 

                                            
16 Κατά το σύνολο παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας οι ιδιότητες των εν λόγο «αναλαμπών» (και των 
ενδιάμεσων επιδράσεων) δεν εξαρτούνται από το χρόνο της αστρικής ημέρας (στο οποίο ο πλανήτης βγήκε στο 
δεδομένο όριο του οίκου), δηλαδή από το βαθμό της στροφής του σημείου παρακολούθησης  Μ γύρω απ’ το γήινο 
άξονα σχετικά  ως προς την αρχική του θέση.   
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της Γης. Θα το ξεχωρίζουμε από το LRA-πεδίο της Γης, δημιουργούμενο εξ αιτίας της 
περιστροφής της γύρω απ’ τον άξονα της, ονομάζοντας το τελευταίο περιστροφικό (spinning 
field) LRA-πεδίο και παριστάνοντάς το ως F2E(М)SPIN. Η Γη είναι ακίνητη στο γεωκεντρικό 
σύστημα συντεταγμένων – ΓΣΣ. Η Γη και το ΓΣΣ ελεύθερα πέφτουν στο εξωτερικό βαρυτικό 
πεδίου. Παρακολουθείται ή όχι το τροχιακό LRA-πεδίο της Γης στο ΓΣΣ, προς το παρόν, είναι 
ασαφές, και επίκειται η εξακρίβωση μέσω πειράματος. Η απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι 
σημαντική κατ’ αρχήν, διότι εδώ κρύβεται η απόκριση στην ερώτηση περί του βαθμού αδράνειας  
του συστήματος συντεταγμένων ελεύθερης πτώσεως σχετικά ως προς τα LRA-πεδία, που εν μέρει, 
θα εξηγηθεί στις επόμενες δημοσιεύσεις17. Παρομοίως εκ της τροχιακής κίνησης, η εσωτερική 
κίνηση της Γης (η κίνηση των τεκτονικών πλακών, των ρευστών κάτω του φλοιού, των υδάτινων 
ρευμάτων, κ. τ. λ.) επίσης θα πρέπει να προκαλεί κάποιο F2E(М)IN LRA-πεδίο, το οποίο θα 
ονομάζουμε  LRA-πεδίο των εσωτερικών κινήσεων (internal move field) του πλανήτη.  
     Η Γη είναι ένας από τους πλανήτες. Τα λεγόμενα θα πρέπει να επεκτείνονται και για τους 
άλλους πλανήτες, δορυφόρους των πλανητών καθώς επίσης και για τα άλλα ουράνια σώματα, 
διότι αποτελούνται από ύλη, κατέχουν τροχιακές, περιστροφικές και εσωτερικές κινήσεις, ενώ τα  
LRA-πεδία τους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι πλανήτες (και τα άλλα ουράνια σώματα) πρέπει 
να κατέχουν δυναμικά τροχιακά πεδία F2П(М)ORB, περιστροφικά F2П(М)SPIN, και προκαλούμενα 
απ΄ τις εσωτερικές κινήσεις F2П(М)IN  LRA-πεδία, καθώς επίσης και στατικά πεδία F3П(М) που 
οφείλονται στη διανομή στο χώρο της ύλης του πλανήτη. Θα σημειώσουμε ότι ο Ερμής, η 
Αφροδίτη και η Σελήνη, σε αντίθεση με τους άλλους πλανήτες, σχεδόν δεν περιστρέφονται γύρω 
από τους άξονες τους. Επομένως, τα περιστροφικά πεδία σχεδόν δεν υπάρχουν. Για αυτό 
αναμένονται κάποιες ιδιαιτερότητες των επιδράσεων τους, που τους ξεχωρίζει από τους 
υπόλοιπους πλανήτες και αυτό επιβεβαιώνεται από τα παρατηρούμενα δεδομένα της 
αστρολογίας18. Σε σύγκριση με τις διαπλανητικές αποστάσεις, οι πλανήτες μοιάζουν σχεδόν με 
σημεία. Για αυτό, τα λεγόμενα ισχύουν και για τα φυσικά υλικά σημεία, που κατέχουν  εσωτερική 
δομή. Ναι, όμως κάθε (και ακίνητη) ύλη στο εργαστήριο αποτελείται από τα φυσικά υλικά σημεία 
(μόρια, άτομα κ.τ.λ.) και μάλιστα κινούμενα. Επομένως, κάθε δείγμα ύλης κατέχει  LRA-πεδία. Η 
εσωτερική κίνηση του δείγματος και το πεδίο  των σωματιδίων του δημιουργούν LRA-πεδίο και 
στο ακίνητο δείγμα.  
    Ταχτικά στη φυσική, όταν ένα πεδίο δημιουργείται απ΄ την κίνηση της ύλης, τότε η επίδρασή 
του στο αντικείμενο εξαρτάται απ΄ τη γωνία μεταξύ  των παραμέτρων της κινήσεως και της 
ακτίνας δια μέσου της οποίας διαπερνάει η επίδραση (μαγνητικά και συνβαρυτικά πεδία, 
πολωμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα). Η επίδραση του δυναμικού μη τμηματικού  LRA-πεδίου 
του πλανήτη στο γήινο σημείο Μ, πιθανόν, επίσης εξαρτάται απ΄ την γωνία μεταξύ της 
κατεύθυνσης προς τον πλανήτη ( αντίστροφο της κατεύθυνσης της ακτίνας από τον πλανήτη) και 
των διανυσματικών παραμέτρων της κινήσεως {VΜ 

m} του σημείου Μ.  
    Τα διανύσματα  H και WE είναι σταθερά στερεωμένα ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα  
(ΕΤΟ). Γι΄ αυτό, εάν ο παρατηρητής δεν ξέρει τίποτα για το ρόλο των διανυσμάτων H και WE,  
αλλά δίνει προσοχή στο επίπεδο του τοπικού ορίζοντα (π.χ., ο αστρολόγος), τότε αυτός θα 
σημειώσει την εξάρτηση από τον προσανατολισμό της κατεύθυνσης προς τον πλανήτη σχετικά ως 
προς το ΕΤΟ. Ακριβώς αυτό και σημειώνεται μέσα απ’ τα παρατηρούμενα δεδομένα της 
αστρολογίας. Σύμφωνα με τα παρατηρούμενα δεδομένα της αστρολογίας, η εν λόγω εξάρτηση 
από τον προσανατολισμό, ομαλά μεταβάλλεται μεταξύ εξάρσεων (εντός οίκων) και απότομα, 
σχεδόν αλματικά, στις εξάρσεις (ακμές οίκων). Εάν εμπιστευτούμε τα αστρολογικά δεδομένα, 
                                            
17 Θα αποδείξουμε ότι το γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων δεν είναι αδρανειακό σχετικά ως προς τα τμηματικά 
LRA-πεδία. Γενικώς, το θέμα περί τις αμοιβαίες σχέσεις των  LRA-πεδίων και της αδράνειας  των συστημάτων 
συντεταγμένων απεδείχθη ασυνήθιστο. Έτσι, τα τμηματικά LRA-πεδία μόνα τους σχηματίζουν ένα αόρατο σημείο 
αναφοράς για την αδράνεια: εάν το σύστημα συντεταγμένων περιστρέφεται ως προς τα LRA-πεδία, τότε το σύστημα 
δεν είναι αδρανειακό, ενώ εάν το σύστημα συντεταγμένων δεν περιστρέφεται ως προς τα LRA-πεδία, τότε είναι  
αδρανειακό (κατά την κατάλληλη  μεταφορική κίνηση, εννοείται).  
18 Η αστρολογία από καιρού είχε παρατηρήσει κάποιες κοινές ιδιότητες του Ερμή, της Αφροδίτης και της Σελήνης, 
που τους ξεχωρίζουν απ’ τους άλλους πλανήτες. Τις είχε εντάξει σε ξεχωριστό τμήμα «εσωτερικών πλανητών» , παρ’ 
ότι  η Σελήνη δεν είναι εσωτερικός πλανήτης ως προς την τροχιά της Γης. 



 19

συνεπάγεται, ότι η αλληλεπίδραση των μη τμηματικών πεδίων της Γης και του πλανήτη 
μεταβάλλεται ομαλά εντός των κωνικών τμημάτων αn < αRWE < αn+1,  αn < αRH < αn+1   και απότομα 
στις πλάγιες επιφάνειες των κώνων (5) και (6)  (οι κορυφές όλων των κώνων βρίσκονται στο 
σημείο Μ παρατήρησης αλληλεπιδράσεων των πεδίων, όπου δημιουργούνται οι όψεις των πεδίων 
της Γης και του πλανήτη). Με άλλα λόγια, τα μη τμηματικά πεδία προκαλούν τμηματικό 
διάγραμμα κατευθύνσεων των αλληλεπιδράσεων τους. Όμως τα όρια των τμημάτων δεν είναι 
επίπεδα, αλλά υπό μορφή πλάγιων επιφανειών συστήματος  κώνων με ενιαία κορυφή. Συνάμα, 
κατά τα παρατηρούμενα δεδομένα της αστρολογίας, η επιρροή του ολικού πεδίου απότομα 
αλλάζει από τμήμα σε τμήμα (από οίκο σε οίκο). Με άλλα λόγια, όταν ο πλανήτης ήδη πέρασε την 
όψη και μπήκε εις το τμήμα, διατηρούνται οι επιπτώσεις διάβασης δια μέσου της όψης, δηλαδή, 
υπάρχει μια  χαρακτηριστική διαοψική αλληλεπίδραση των πεδίων της Γης και του πλανήτη, 
προσδιοριζόμενης από τη θέση την οποία κατέχει ο πλανήτης μεταξύ των όψεων αn,  αn+1.  Το ίδιο 
πρέπει να συμβαίνει  και κατά την αλληλεπίδραση των μη τμηματικών πεδίων οποιωνδήποτε δύο 
άλλων πλανητών.  Αφού η Γη σε τίποτα κατ’ αρχήν δεν διαφέρει απ’ τους άλλους πλανήτες. Για 
αυτό πρέπει να υπάρχει μια  χαρακτηριστική διαοψική ολική αλληλεπίδραση των οποιωνδήποτε 
δύο πλανητών στο σημείο Μ, καθορισμένης ανάλογα με τη θέση την οποία κατέχουν οι δύο 
πλανήτες μεταξύ των όψεων αn,  αn+1. Οι πληροφορίες περί των διαοψικών αλληλεπιδράσεων κάθε 
ζεύγους πλανητών απουσιάζουν στα αστρονομικά δεδομένα, και αυτό βρίσκεται σε αντίφαση με 
τις  πληροφορίες των αστρονομικών δεδομένων περί αστρολογικών οίκων.  
 
6. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Εκ του μικρού συνόλου των 
παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας, συσχετιζόμενων με τις όψεις που αποτελούν την 
βάση του Αξιώματος 1, προκύπτουν τα εξής  συμπεράσματα.  
 
1.  Τα  μη τμηματικά  LRA-πεδία  δημιουργούνται  από την ύπαρξη και  την κατανομή της ύλης 
στο χώρο (πεδία τρίτου τύπου F3), επίσης από τις κινήσεις της ύλης, εσωτερικές και εξωτερικές 
(πεδία δεύτερου τύπου F2). Δεν αποκλείεται  η εξάρτηση του  LRA-πεδίου από κάποιες φυσικό-
χημικές  παραμέτρους της ύλης.  
  
2. Οι πλανήτες (όπως και οι δορυφόροι των πλανητών, ο Ήλιος και τα άλλα ουράνια σώματα) 
δημιουργούν μη τμηματικά τροχιακά F2П(М)ORB, περιστροφικά F2П(М)SPIN και LRA-πεδία 
F2П(М)IN προξενούμενα απ΄ τις εσωτερικές κινήσεις (κινήσεις των τεκτονικών πλακών, των 
ρευστών κάτω του φλοιού, των υδάτινων ρευμάτων, κ. τ. λ.), επίσης,  ανεξάρτητα από την κίνησή 
τους, δημιουργούν πεδία τρίτου τύπου F3П(М)  συναρτημένα από την κατανομή στο χώρο της 
ύλης του πλανήτη. Τα περιστροφικά πεδία έχουν κυλινδρική συμμετρία ως προς τον άξονα 
περιστροφής του πλανήτη. Το πεδίο F3П(М) είναι σφαιρικά συμμετρικό ως προς το κέντρο του 
πλανήτη, εάν οι αναφερόμενες φυσικό-χημικές ιδιότητες είναι σφαιρικά συμμετρικές. Ίδια πεδία 
κατέχει κάθε υλικό αντικείμενο.  
  
3. Εφόσον το δυναμικό πεδίο εμφανίζεται λόγω της κίνησης, τότε η έντασή του θα πρέπει να 
εξαρτάται από την ένταση της κίνησης. Εάν ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας, η ένταση της 
επίδρασης του πεδίου αυτού θα πρέπει να εξαρτάται και από κάποιες παραμέτρους κινήσεως του 
αντικείμενου επίδρασης. Το Αξίωμα 1 δεν περιέχει πληροφορίες περί συγκεκριμένου είδους των 
αναφερόμενων εξαρτήσεων. Για αυτό το λόγο η πειραματική εξακρίβωση είναι ένας σημαντικός 
στόχος της πειραματικής αναζήτησης.  
 
4. Στην ουράνια σφαίρα του γήινου παρατηρητή, στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων ΟΑΣΣ,  οι  
ισανώμαλες γραμμές της ζενιθιακής z = αn  (εικ.3) και ανατολικής e = αk  απόστασης (εικ.2, όπου 
αn και αk είναι οι οποιεσδήποτε γωνίες του συνόλου { αn}) κατέχουν την εξής ιδιότητα. 
(Υπενθυμίζω ότι οι πλανήτες λόγω της περιστροφικής κίνησης της Γης, περιστρέφονται  στο  
ΟΑΣΣ με ημερήσιο κύκλο γύρω απ’ τον άξονα κατευθυνόμενο προς το Πολικό αστέρα). Εάν, 
λόγω της περιστροφικής κίνησης της Γης, ο πλανήτης παρίσταται  στο ΟΑΣΣ στη γραμμή z = αn  ή  
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e = αk  , τότε στο σημείο παρατήρησης Μ της γήινης επιφάνειας συμβαίνει απότομη αλλαγή και 
έξαρση της συνολικής επίδρασης των LRA-πεδίων του πλανήτη και της Γης αλλά πολύ 
βραχύχρονη σε σχέση με το γήινο ημερονύχτιο. Αυτό, ακόμα, σημαίνει την ύπαρξη εξάρσεων  
στις ανατολές και ηλιοβασιλέματα (z= 900), στα κάτω και άνω κορυφώματα των πλανητών 
(e=900). Οι διπλές εξάρσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε όλες τις τομές των γραμμών   z=αn ,  e 
= αn, ιδιαιτέρως, στα σημεία ανατολής, δύσης, ζενίθ, ναδίρ. Η αιτία εμφάνισης  τον εν λόγω 
εξάρσεων βρίσκεται στην αλληλεπίδραση στο σημείο Μ του μη τμηματικού LRA-πεδίου του 
πλανήτη με το μη τμηματικό LRA-πεδίο της Γης. Στα φυσικά πειράματα παρίσταται ανάγκη να 
εξετασθεί ποιο είναι το σύνολον των γωνιών  {αn } για τη ζενιθιακή και ανατολική απόσταση.  
 
5. Στο σημείο Μ της γήινης επιφάνειας μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα σύστημα κωνικών 
επιφανειών αRWE= αn, n=1,2,3, …, N,  με ενιαία κορυφή στο σημείο Μ και με ενιαίο άξονα, 
εφαπτόμενο στο γεωγραφικό πλάτος. Από το Αξίωμα 1 και από κάποιες επιπλέον πληροφορίες 
των παρατηρούμενων αστρολογικών δεδομένων  προκύπτει,  ότι  η αλληλεπίδραση  τού πεδίου 
δεύτερου τύπου τής Γης και του πλανήτη  ανάλογα με την γωνία  αRWE  μεταβάλλεται ομαλά στα 
πλαίσια  μεταξύ  κωνικών επιφανειών αRWE= αn  και  απότομα, σχεδόν αλματώδης, στις  ίδιες τις 
κωνικές επιφάνειες. Προκύπτει τμηματικό διάγραμμα κατευθύνσεων της αλληλεπίδρασης με τα 
όρια των τμημάτων υπό μορφή  κωνικών επιφανειών. Αντίστοιχα, τα πεδία τρίτου τύπου τής Γης 
και του πλανήτη έχουν τμηματικό διάγραμμα κατευθύνσεων της αλληλεπίδρασης με τα όρια των 
τμημάτων υπό μορφή συστήματος ένθετων κώνων z = αn με ενιαίο άξονα, ο οποίος συμπίπτει με 
τη γραμμή της τοπικής κατακόρυφης. (Ισότιμα, μπορούμε να θεωρούμε καθορισμένη την ακτίνα  
από το πλανήτη, και νοητικά να περιστρέφουμε  το διάνυσμα WE ή το διάνυσμα H ως προς την 
ακτίνα. Τότε το διάγραμμα κατευθύνσεων της αλληλεπίδρασης περιγράφεται με το αντίστοιχο 
σύστημα κώνων με ενιαίο άξονα με την κατεύθυνση της ακτίνας).  
 
6. Από το Αξίωμα 1 και από μερικές επιπλέον πληροφορίες των παρατηρούμενων αστρολογικών 
δεδομένων συνεπάγεται, ότι οι πλανήτες και τα μη τμηματικά LRA-πεδία έχουν διαοψικές 
αλληλεπιδράσεις. Και η αλληλεπίδραση κάθε ζεύγους δευτέρου και τρίτου τύπου LRA-πεδίων 
έχει διάγραμμα κατευθύνσεων υπό μορφή συλλογής κωνικών στρωμάτων. Τα όρια των 
στρωμάτων είναι οι κώνοι γ= αn, όπου γ είναι η γωνία μεταξύ των κατευθύνσεων προς δύο 
πλανήτες από το σημείο παρατηρήσεως Μ. Η αλληλεπίδραση εντός στρώματος είναι ομαλή, ενώ 
στα όρια των στρωμάτων απότομη.  
 
    Υπάρχει, ως προς την αναπτυσσόμενη θεωρία, επιπρόσθετη ιδέα [11] ότι δεν υπάρχουν 
καθόλου πάνω στην Γη οι εκ των πεδίων ευθείς επιδράσεις των απόμακρων πλανητών, ενώ  
υπάρχει συγχρονισμός των υπαρχόντων στην Γη φαινομένων με την τοποθεσία των πλανητών. 
Είναι άγνωστο, βέβαια, ποιες απ’ τις αναφερόμενες εξάρσεις μπορεί (εάν μπορεί) να εξηγήσει ο 
συγχρονισμός και με ποιόν τρόπο. Ανεξάρτητα από κάθε τι, δεν θα θελα να αντιπαραθέτω τις διό  
αυτές προσεγγίσεις. Στην επιστήμη πολύ συχνά μάχονται διαφορετικές επιστημονικές σχολές 
πάνω στα ίδια προβλήματα και μετά αναδεικνύεται ότι έχουν δίκαιο και οι μεν και οι δε, καθ’ ένας 
με τον τρόπο του. Κι’ αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, λόγω του ότι κάθε σχολή στηρίζεται σε 
κάποια αντικειμενικά αρχικά δεδομένα και δεν εμφανίζεται απ’ το τίποτε. Το Αξίωμα 1 δεν 
απαγορεύει τον συγχρονισμό και ο συγχρονισμός δεν απαγορεύει τις αλληλεπιδράσεις των 
πλανητικών πεδίων. Οι μεν ας μελετούν τι μπορεί να δώσει το μοντέλο περί του  συγχρονισμού 
και οι δε  το μοντέλο άμεσης επίδρασης των πλανητών. Θεωρώ την κατάσταση αυτή φυσιολογική. 
Δεν αποκλείεται ο  συγχρονισμός  να λαμβάνει χώρα ως προς τις συχνότητες των LRA-πεδίων και 
των ζώντων όντων. 
 
Ας επιστρέψουμε τώρα στα προβλήματα της αστρολογίας. Έστω ο παρατηρητής βρίσκεται   
στο σημείο Μ της γήινης επιφάνειας. Ο παρατηρητής βλέπει γύρω του την ουράνια  σφαίρα και 
του φαίνεται, ότι οι πλανήτες και οι αστέρες κινούνται αρκετά γρήγορα  στον ουράνιο θόλο ως 
προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα (ΕΤΟ), περιστρεφόμενοι γύρω από τον άξονα, 
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κατευθυνόμενο περίπου προς τον Πολικό αστέρα και κάνοντας κύκλο περιστροφής κάθε 
ημερονύχτιο. Η φαινομενική ημερήσια περιστροφή των αστέρων και των πλανητών, η κίνησή 
τους ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα  συμβαίνει λόγω περιστροφής της Γης  γύρω από 
τον άξονά της, δηλαδή λόγω της περιστροφικής κίνησης της Γης. Αυτό ακριβώς αποκαλείται  
παρατήρηση του έναστρου ουρανού στο αστρονομικό σύστημα οριζόντιων συντεταγμένων του 
ορίζοντα (ΟΑΣΣ). Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα λεγόμενα από τα φυσικά συμπεράσματα,  
προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για την αστρολογία. Όλα τα  συμπεράσματα είναι ορθά για 
την θέση του πλανήτη (ή αστεροειδή, ή κομήτη) οπουδήποτε στην   ουράνια  σφαίρα , και όχι 
μόνο για την θέση του πλανήτη πάνω στην εκλειπτική.  
 
7. Σύμφωνα με το συμπέρασμα 2, τα πεδία, που μεταδίδουν την αστρολογική επίδραση των 
πλανητών τα κατέχουν  όλα τα γήινα αντικείμενα, ζώντα και μη. Γι’ αυτό, ενδεχομένως, καλύτερα 
να μιλάμε όχι μόνο περί των πλανητικών επιδράσεων, αλλά και περί την αλληλεπίδρασή τους με 
τα γήινα αντικείμενα.  
 
8.  Στην αστρολογία η ακμή - είναι η μεθόριος των οίκων. Ταυτόχρονα η αστρολογία απονέμει 
στην ακμή και μόνο στην ακμή την εξής ιδιότητα. Κάθε μέρα, όταν ο πλανήτης, λόγω  της 
περιστροφικής κίνησης της Γης, παρίσταται στην ακμή, συμβαίνει μια βραχέα έξαρση της 
επίδρασης του πλανήτη. Η διάρκεια της έξαρσης είναι πολύ μικρή σε σχέση με το γήινο  
ημερονύχτιο. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στις γραμμές  z = αn  (βλ. συμπέρασμα 4). Επομένως, οι 
γραμμές z = αn  είναι οι ακμές. Κάθε ακμή  z = αn  παριστάνει ένα οριζόντιο κύκλο στον ουράνιο 
θόλο του γήινου παρατηρητή (μάλλον στο ΟΑΣΣ) με κέντρο στην τοπική κατακόρυφη (οικ. 3). Η 
γωνία μεταξύ της τοπικής κατακόρυφης  και ακτίνας, κατευθυνόμενης από τον παρατηρητή προς 
τα σημεία αυτού του κύκλου είναι σταθερή και ίση με αn . Δύο ακμές εκφυλίζονται σε σημεία 
ζενίθ και ναδίρ (αn  = 00  και 1800). Μεταξύ δύο γειτονικών ακμών z = αn και z = αn+1  
τοποθετούνται οι αρχικοί οίκοι D1,n  υπό μορφή δισδιάστατων λωρίδων της ουράνιας σφαίρας. 
Αυτοί οι οίκοι καλύπτουν όλη την ουράνια σφαίρα. Οι ακμές z = αn και οι οίκοι D1,n είναι ακίνητοι  
στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του παρατηρητή ΟΑΣΣ, ενώ ο πλανήτης, μετακινούμενος 
από ένα οίκο D1,n σε άλλο D1,n±1, αλλάζει την επίδρασή του. Επομένως, η επίδραση του πλανήτη 
εξαρτάται από την ζενιθιακή απόστασή του  zΠ . Οι ακμές z = αn  και  οι οίκοι D1,n  στο ΟΑΣΣ δεν 
αλλάζουν κατά τη μετακίνηση του παρατηρητή επί της επιφάνειας της Γης. Το ζενίθ  και ναδίρ 
πάντα είναι ακμές του συστήματος οίκων D1,n. Εάν η ζενιθιακή απόστασή του πλανήτη στη 
διάρκεια της ημέρας μεταβάλλονταν (στο ΟΑΣΣ) από το αn  = 00  μέχρι 1800 , τότε ο πλανήτης θα 
πέρναγε κατά την διάρκεια αυτήν όλους τους οίκους D1,n. Συνήθως η άνω και η κάτω κορυφές του 
πλανήτη δεν φθάνουν το  ζενίθ  και ναδίρ, αντίστοιχα. Γι’  αυτό το λόγο ο πλανήτης στη διάρκεια 
της ημέρας μπορεί να μην παρίσταται σε όλους τους οίκους D1,n. Στη διάρκεια περιόδου 
περιστροφής του πλανήτη γύρω από τον Ήλιο, το ύψος των κορυφών αυτών αλλάζει, και γι’ αυτό 
μπορεί να αλλάζει και το σύνολο των οίκων D1,n , στο οποίο παρίσταται ο πλανήτης στην δοσμένη 
μέρα. Αντίστοιχα η εκλειπτική, στη δεδομένη στιγμή, μπορεί να μη τέμνει όλους τους οίκους  D1,n 
, εάν το επίπεδο της εκλειπτικής εκείνη τη στιγμή δεν είναι κατακόρυφο. Στη διάρκεια της ημέρας 
και κατά τη μετακίνηση του παρατηρητή  πάνω στην επιφάνεια της Γης μεταβάλλεται η γωνία 
μεταξύ του επίπεδου της εκλειπτικής και του επίπεδου του τοπικού ορίζοντα. Γι’ αυτό με την 
πάροδο του ημερονύχτιου και κατά την μετακίνηση του παρατηρητή  πάνω στην επιφάνεια της 
Γης μπορεί να αλλάζει το σύνολο των οίκων D1,n , που τέμνει την εκλειπτική.  
 
9. Απολύτως αντίστοιχα, οι γραμμές e = αk (οικ.2) επίσης είναι ακμές. Κάθε ακμή e = αk  
βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο και αποτελεί κύκλο στον ουράνιο θόλο του γήινου 
παρατηρητή (μάλλον στο ΟΑΣΣ) με κέντρο πάνω στην  γραμμή δύση-ανατολή (οικ.2). Η γωνία 
μεταξύ γραμμής δύση-ανατολή και ακτίνας κατευθυνόμενης από τον παρατηρητή προς τα σημεία 
αυτού του κύκλου είναι σταθερή και ίση με ακ . Δύο ακμές αλλοιώνονται εις τα σημεία ανατολής  
και δύσης (αk = 00  και 1800).  Μεταξύ δύο γειτονικών ακμών  e = αk  και  e = αk+1  τοποθετούνται 
οι αρχικοί οίκοι D2,κ  υπό μορφή δισδιάστατων λωρίδων της ουράνιας σφαίρας. Αυτοί οι οίκοι 
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καλύπτουν όλη την ουράνια σφαίρα. Οι ακμές e = αk  και  οι οίκοι D2,κ   είναι ακίνητοι  στο τοπικό 
σύστημα συντεταγμένων του παρατηρητή  ΟΑΣΣ, ενώ ο πλανήτης , μετακινώντας από ένα οίκο   
D2,κ  σε άλλο D2,k±1,  αλλάζει την επίδρασή του. Επομένως, η επίδραση του πλανήτη εξαρτάται από 
την ανατολική του απόστασή eΠ

19. Οι ακμές e = αk  και  οι οίκοι D2,κ   στο ΑΣΟΣ δεν αλλάζουν 
κατά τη μετακίνηση του παρατηρητή  επί της επιφάνειας της Γης. Τα σημεία δύσης και ανατολής 
πάντα είναι ακμές του συστήματος οίκων D2,κ. Εάν η ανατολική απόστασή του πλανήτη στη 
διάρκεια της ημέρας μεταβάλλονταν (στο ΟΑΣΣ) από το 00 μέχρι 1800, τότε ο πλανήτης θα 
πέρναγε μέσα σε αυτή τη  διάρκεια όλους τους οίκους D2,κ . Αλλά ο πλανήτης σε ξεχωριστές μόνο 
ημέρες (στις ισημερίες των πλανητικών ημερών) παρίσταται  στα σημεία δύσης και ανατολής  
(αk = 00  και 1800  αντίστοιχα). Γι’ αυτό το λόγο, αντίστοιχα με το συμπέρασμα 8, ο πλανήτης στη 
διάρκεια του ημερονύχτιου μπορεί να μην παρίσταται σε όλους τους οίκους D2,κ . Στη διάρκεια της 
περιόδου περιστροφής του πλανήτη γύρω από τον Ήλιο , μπορεί να αλλάζει η συλλογή των οίκων 
D2,κ , στο οποίο παρίσταται ο πλανήτης στην δοσμένη μέρα.  
 
10. Σύμφωνα με το συμπέρασμα 4, η ακατανόητη, μυστήρια στην αστρολογία, επίδραση των 
μαθηματικών σημείων  ASC και MC πάνω στα ευρισκόμενα  εκεί φυσικά αντικείμενα –πλανήτες, 
(και εισαγομένη στο Αξίωμα 1), βρίσκει την φυσιολογική της εξήγηση, ως κατά μέσο όρο 
περιγραφή της αλληλοεπίδρασης των πεδίων της Γης και του πλανήτη. Η παράδοξη για την 
επιστήμη επίδραση των αστρολογικών οίκων πάνω στους πλανήτες, που παρίστανται εκεί, είναι 
αποτέλεσμα της ίδιας αλληλεπίδρασης.  
 
11. Κάθε στιγμή ο πλανήτης παρίσταται σε κάποιον οίκο D1,n  και σε κάποιον οίκο D2,k. Και έτσι, εκ των 
κυριότερων θέσεων της αστρολογίας εισαγόμενων στο Αξίωμα 1 και οι οποίες δεν υφίστανται 
αμφισβήτηση, προκύπτει ότι η αστρολογία οφείλει να χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως δύο συστήματα 
οίκων  D1,n  και D2,κ . Έχουμε διπλό σύστημα δισδιάστατων οίκων ΔΣΔΟ. Η τμήση των οίκων D1,n  

και D2,κ σχηματίζει διπλό οίκο dn,k . Οι γραμμές z = αn  και  e = αk  διασπάνε την ουράνια σφαίρα 
σε δίχτυο. Τα κελιά του διχτύου είναι οι διπλοί οίκοι dn,k (εικ. 1 και 2).  
 
12. Στην αστρολογία η επιλογή των ακμών και των συστημάτων οίκων δεν είναι μονοσήμαντη. 
Υπάρχουν περίπου εκατό διαφορετικά συστήματα οίκων. Κάθε αστρολόγος  χρησιμοποιεί το ένα 
ή το άλλο σύστημα  κατά προτίμηση. Απουσιάζει η σαφή και σίγουρη υποστήριξη της προτίμησης 
τους και η αιτιολόγηση της μοναδικότητας των προτιμήσεων. Συγχρόνως, εκ των κυριότερων 
θέσεων της αστρολογίας εισαγόμενων στο Αίξίωα 1, μονοσήμαντα συνεπάγεται το διπλό σύστημα 
D1,n  , D2,κ  και οι ακμές z = αn , e = αk . Επομένως, κάθε σύστημα αστρολογικών οίκων το οποίο 
δεν συμπίπτει με το D1,n  ή D2,κ , αντιφάσκει στις βασικές θέσεις τις αστρολογίας.  
 
13. Η αστρολογία περιέχει εσωτερική αντιφατικότητα. Αφ ενός, γιατί όπως προκύπτει από τις 
θέσεις της αστρολογίας εισαγόμενες στο Αξίωμα 1, η εξάρτηση της επίδρασης του πλανήτη Π από 
την θέση του ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα είναι διπαραμετρική (δύο παραμέτρων) - 
εξαρτάται απ’ τη ζενίθια απόσταση z=αn   και  από την ανατολική απόσταση e = αk  του πλανήτη Π, 
δηλαδή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το διπλό σύστημα αστρολογικών οίκων. Αφ ετέρου γιατί 
στην αστρολογία η ίδια εξάρτηση τεχνητά περιγράφεται από εξάρτηση μιας παραμέτρου 
(μονοπαραμετρικά), δηλαδή, χρησιμοποιείται το μονό σύστημα οίκων. Η χρησιμοποίηση του 
τελευταίου αποτελεί, περίπου το ήμισυ της αστρολογίας. Με την απόπειρα να προσαρμοστεί 

                                            
19 Εδώ η εξάρτηση από την γωνία  eП  εγείρεται λόγω της αλληλεπίδρασης των πεδίων της Γης και των πλανητών. 
Σύμφωνα με το φυσικό πείραμα, υπάρχει ακόμα η εξάρτηση της επίδρασης του πλανητικού πεδίου  από τις γωνίες 
μεταξύ των κατευθύνσεων των παραμέτρων κινήσεως του σημείου Μ και  της  κατεύθυνσης προς το πλανήτη, όπως 
ειπώθηκε στο έργο [6]. Η ταχύτητα του  σημείου Μ στο γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων και οι ζυγού βαθμού 
παράγοντες της ως προς το χρόνο, συμπίπτουν στην κατεύθυνση με το διάνυσμα  WE. Γι’ αυτό υπάρχει δεύτερη αιτία 
εξάρτησης της επίδρασης του πλανήτη από την γωνία  eП .  Στο σύνολο παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας, 
δυστυχώς,  δεν υπάρχουνε αρκετές πληροφορίες  για να αναδείξουμε ξεχωριστά και να καθορίσουμε την δεύτερη 
αιτία.    
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έντεχνα η  διπαραμετρική  εξάρτηση στην μονοπαραμετρική, δημιουργείται μια πολυσημία. Με 
άλλα λόγια, για κάθε καθορισμένη τιμή μιας παραμέτρου υπάρχει πληθώρα διαφόρων επιδράσεων 
των πλανητών ανάλογα με την δεύτερη παράμετρο, η οποία στην αστρολογία έχει αποδειχθεί 
κρυφή παράμετρος. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, απαιτείται στην σύγχρονη αστρολογία  ένας 
παράγοντας διακανονισμού – η τέχνη του αστρολόγου, η διαίσθηση του και η πείρα του, η 
αντίληψη περί ψυχολογίας και προσωπικότητας του πελάτη κ.τ.λ., για να μπορεί με κάποιον τρόπο 
από την πολυσήμαντη μονοπαραμετρική εξάρτηση να εξαχθεί κάποιο μονοσήμαντο αποτέλεσμα. 
Η χρησιμοποίηση του διπλού συστήματος δισδιάστατων οίκων είναι ο λογικός φυσιολογικός 
τρόπος εξάλειψης της αναφερόμενης πολυσημίας.  
 
14. Σε αντιστοιχία με το συμπέρασμα 5, οι πλανήτες δεν αλληλεπιδρούν μόνο στις όψεις. 
Ενδιάμεσα των όψεων διατηρείται κατά κάποιο τρόπο η μνήμη περί της διέλευσης των όψεων, 
δηλαδή, υπάρχουν διαοψικές αλληλεπιδράσεις των πλανητών, οι οποίες μεταβάλλονται  στο 
ενδιάμεσο των όψεων ομαλά και εξαρτώνται ανάλογα με την θέση την οποία κατέχουν οι δύο  
πλανήτες μεταξύ των γειτονικών όψεων αn,  αn+1. Αυτό συνεπάγεται εκ των γενικών θέσεων της 
αστρολογίας εισαγόμενων στο Αξίωμα 1, και απ’ τις πληροφορίες των παρατηρούμενων 
αστρολογικών δεδομένων περί το γεγονός ότι η επίδραση του πλανήτη μεταβάλλεται ομαλά εντός 
οίκων και απότομα στην διάβαση  των ορίων τους. Η παραγνώριση αυτού φέρνει εσωτερική 
αντίφαση στην αστρολογία, εμποδίζει τη σωστή ερμηνεία και γεννά κάποια πολυσημία της 
ερμηνείας, διότι σε κάθε καθορισμένη θέση του πλανήτη στα ζώδια, στην πραγματικότητα, 
υπάρχει πληθώρα διαφόρων επιρροών του, ανάλογα με τις διάφορες θέσεις στα ζώδια όλων των 
άλλων πλανητών. Εδώ επίσης χρειάζεται ένας παράγοντας διακανονισμού από την πλευρά του 
αστρολόγου, για να εξάγει με κάποιον τρόπο από την πολυσήμαντη εξάρτηση  μονοσήμαντο 
αποτέλεσμα.  
 
15. Η επιστημονική κατάσταση του συστήματος απόψεων υποθέτει, το λιγότερο, την έλλειψη 
εσωτερικών αντιφάσεων και  την αναγωγή  όλου του συστήματος σε συνέπειες εκ μερικών 
αρχικών θέσεων. Από τα συμπεράσματα 13 και 14 φαίνεται ότι η αστρολογία δεν έφτασε ακόμα 
στην κατάσταση επιστήμης. Επομένως, η αστρολογία ακόμα δεν είναι επιστήμη , αλλά πρόδρομος 
της επιστήμης. Παρ’ όλο αυτό, δεν πρέπει μάλλον να αμφισβητείται , ότι η πληθώρα  των 
παρατηρούμενων αστρολογικών δεδομένων  μπορεί να περιέχει πολύτιμα στοιχεία για την 
επιστήμη, για το σχηματισμό επιστημονικής υπόθεσης εργασίας περί των μη ανακαλυφθέντων  
πεδίων  και των ιδιοτήτων τους.  Και  αντιθέτως,  πάνω στην βάση της επιστημονικής φυσικής 
μελέτης, η δομική βάση της αστρολογίας έχει προοπτικές για την προσέγγιση  στην επιστημονική 
κατάσταση.  

                                                              
Εικ. 3.  Οι οριζόντιοι κύκλοι της ουράνιας σφαίρας – ισανώμαλες της ζενίθ αποστάσεως z, κατά την παρέλευση των 
οποίων από τον πλανήτη, συμβαίνει χαρακτηριστική βραχέα έξαρση της αλληλοεπίδρασης των πεδίων του πλανήτη 
και της Γης στο σημείο παρακολούθησης Μ στην επιφάνεια της Γης  (αn = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 180º). 
 
 



 24

7. ΤΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ   ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Με τα αποτελέσματα 
των πειραμάτων της ομάδας Σμιρνόβ μπορεί κανείς να γνωριστεί λεπτομερώς από τα άρθρα [1, 2, 
3, 4, 19], ενώ της ομάδας Σνολ από τα [18, 21, 23, 24].  Στα πειράματα  μέσω τού δέκτη Σνολ, 
υπενθυμίζω, παρατηρείται μια μεταβολή του σχήματος τής λεπτής δομής των μακροσκοπικών 
διακυμάνσεων διαφόρων διεργασιών. Εντοπίσθηκε η μεταβολή τής λεπτής δομής των 
διακυμάνσεων (ΜΛΔΔ) διαφόρων διεργασιών πάνω στην Γη υπό την επίδραση τού Ηλιακού 
πεδίου και του πεδίου της Σελήνης. Δυστυχώς, η ομάδα του κ. Σνολ δεν επιχείρησε να μελετήσει 
τις επιδράσεις των άλλων  σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος. Η χρησιμοποίηση  τής λεπτής 
δομής των μακροσκοπικών διακυμάνσεων καλά προσαρμόζεται για την παρατήρηση των 
επαναλήψεων παρόμοιων επιδράσεων20, και σε λιγότερο βαθμό, για το σκοπό παρακολούθησης 
της μεταβολής των επιδράσεων στο χρόνο. Για τον τελευταίο σκοπό πολύ καλύτερα 
προσαρμόζονται οι συνηθισμένες καταγραφές υπό μορφή εύρους σημάτων, μεταβαλλόμενου στο 
χρόνο. Τις καταγραφές του  εύρους των σημάτων στην διάσταση του χρόνου τις παρέχει ο δέκτης 
του Σμιρνόβ, με την βοήθεια του οποίου είχαν καταγραφεί οι επιδράσεις του Ήλιου, της Σελήνης, 
του Ερμή, της Αφροδίτης, του Άρη, του Δία, του Ουρανού. Στο όργανο του κ. Σμιρνόβ  
χρησιμοποιείται  ένα ταχέως περιστρεφόμενο γυροσκόπιο. Σε κάθε περίοδο περιστροφής του 
γυροσκοπίου εκτελείται βραχύχρονη (σε σχέση με την περίοδο) τροχοπέδηση του γυροσκοπίου. 
Με αποτέλεσμα να αρχίζει το γυροσκόπιο να ανταποκρίνεται σε ανατολές-ηλιοβασιλέματα, στα 
κορυφώματα των πλανητών, της Σελήνης, του Ηλίου , επίσης και κατά την διάρκεια παρουσίασης 
ισχυρών σεισμών. Η αντίδραση του οργάνου εκδηλώνεται στην μεταβολή της γωνιώδης ταχύτητας 
περιστροφής του γυροσκοπίου.  
 
1. Επειδή το αστρικό έτος (sidereal year) δεν αποτελεί ακέραιο αριθμό  ηλιακών  ημερονύχτιων, η 
θέση του  Ηλίου  στο  αστρονομικό  σύστημα οριζοντίων συντεταγμένων επαναλαμβάνεται ανά 
έτος ΤΓ-6 ίσο με το αστρικό έτος μείων 6 ώρες και 9 λεπτά, που αποτελεί 525600 λεπτά.  Συνεπώς, 
εάν η αναπτυσσόμενη  θεωρία  είναι  σωστή,  μετά από χρόνο ΤΓ-6 στο σημείο Μ θα έχουμε μια 
επανάληψη της επίδρασης του μη τμηματικού ηλιακού LRA-πεδίου, που θα πρέπει να το 
καταγράψει ο δέκτης των  LRA-πεδίων. Παρόμοια πειράματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και 
ως προς τους πλανήτες ή την Σελήνη. Προς το παρόν, όμως, το πείραμα  διεξήχθη  μόνο για τον 
Ήλιο από την ομάδα του Σ.Ε. Σνολ [23] και λεπτομερώς είχε αναλυθεί στην εργασία [6]. Ο δέκτης 
του Σνολ  εντόπισε την ύπαρξη της περιόδου ΤΓ-6  με ακρίβεια ενός λεπτού. Εκτός αυτού, ο δέκτης 
του Σνολ  εντόπισε και μια άλλη περίοδο επανάληψης  ΤΓ , ίση με το αστρικό  έτος, που διαφέρει 
από την περίοδο ΤΓ-6  κατά 6 ώρες και 9 λεπτά. Σε ένα τέταρτο του ημερονύχτιου ο Ήλιος 
μετατοπίζεται  στο  αστρονομικό  σύστημα οριζοντίων συντεταγμένων πολύ αισθητά. Γι’ αυτόν το 
λόγο, η περίοδος ΤΓ δεν εξηγείται με την ύπαρξη μη τμηματικών LRA-πεδίων. Επομένως, υπάρχει 
και κάποιο άλλο πεδίο, που επηρεάζει τα ιστογράμματα του δέκτη (το οποίο θα αποδειχθεί πεδίο 
πρώτου τύπου).  
 
2. Η θέση του Ηλίου στο  αστρονομικό  σύστημα τοπικών συντεταγμένων σχεδόν με ακρίβεια 
επαναλαμβάνεται και ανά του ηλιακού ημερονύχτιου ΤC . Σύμφωνα με τη θεωρία, τότε θα πρέπει 
να υπάρχει και η περίοδος ΤC επανάληψης της επίδρασης του Ηλίου. Η περίοδος ΤC  όντως  
εντοπίσθηκε στα πειράματα της ομάδας του  Σ.Ε. Σνολ [23]. Επ’ αυτού ο Σ.Ε. Σνολ δεν κάνει 
διάκριση μεταξύ πραγματικού και μέσου ημερονύχτιου, που ανέρχεται σε δευτερόλεπτα, όμως και 
η ακρίβεια  της εκτίμησης των περιόδων  συντελείται  σε ένα λεπτό, διότι στα εν λόγω πειράματα, 
το ένα λεπτό είναι ο χρόνος λήψης ενός ιστογράμματος. Αντίστοιχα, για τους πλανήτες θα πρέπει 
να εντοπίζεται περίοδος ίση των πλανητικών ημερονύχτιων. Αυτό δεν είχε ερευνηθεί  
πειραματικά. Για τα ουράνια σώματα, τα οποία στην πράξη δεν προλαβαίνουν να μετατοπιστούν 
ως προς τους ακίνητους αστέρες στην διάρκεια της γήινης ημέρας  (π.χ. οι απόμακροι πλανήτες), 

                                            
20 Η επανάληψη παρομοίων επιδράσεων εκδηλώνεται σε μορφή αύξησης της πιθανότητας παρουσίασης όμοιων 
ιστογραμμάτων της λεπτής δομής των μακροσκοπικών διακυμάνσεων.  
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θα πρέπει να παρατηρείται περίοδος ίση  της αστρικής ημέρας, γεγονός που και εντοπίσθηκε με 
την βοήθεια του δέκτη Σνολ.   
 
3. Σε όλα τα σημεία Μ του οποιουδήποτε, αλλά καθορισμένου γεωγραφικού πλάτους, σε 
οποιαδήποτε, αλλά καθορισμένη  στιγμή του τοπικού ηλιακού χρόνου, ο Ήλιος στο  αστρονομικό  
σύστημα οριζοντίων συντεταγμένων καταλαμβάνει μια και την αυτή θέση. Γι’ αυτό το λόγο, η 
επίδραση του μη τμηματικού ηλιακού LRA-πεδίου θα πρέπει να εκδηλώνεται συγχρόνως στον 
τοπικό ηλιακό χρόνο. Οι δέκτες του Σνολ, (κατασκευασμένοι όπως για την καταγραφή  της α-
διάσπασης των σωματιδίων του ραδιενεργού δείγματος, έτσι και για την καταγραφή  διαφόρων 
θορυβοποιών διεργασιών) εντοπίσανε συγχρονισμό στον τοπικό ηλιακό χρόνο [23,26]. 
Αντίστοιχα, για τους πλανήτες πρέπει να παρατηρείται συγχρονισμός στον τοπικό πλανητικό 
χρόνο, αλλά αυτό δεν είχε ερευνηθεί πειραματικά. Για τα ουράνια σώματα, τα οποία στην πράξη 
δεν προλαβαίνουν να μετατοπιστούν ως προς τους ακίνητους αστέρες στην διάρκεια της γήινης 
ημέρας (π.χ. για τους  απόμακρους πλανήτες), θα πρέπει να παρατηρείται ο συγχρονισμός στον  
τοπικό αστρικό  χρόνο, που άλλωστε είχε παρατηρηθεί [21,23,24].  
 
4.  Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει  κανείς, κατά την μετατόπιση του εργαστηρίου (σημείου 
Μ)  επί  του  γεωγραφικού μεσημβρινού  στο  αστρονομικό  σύστημα οριζόντιων συντεταγμένων, 
στην ουσία, δεν μεταβάλλονται οι ανατολικές  αποστάσεις   των  σημαντικών ουράνιων σωμάτων 
(λόγω της απομάκρυνσής τους από την Γη, και λόγω της παραλληλίας μεταξύ τους των  
διανυσμάτων WE σε διάφορα σημεία του μεσημβρινού). Μόνο εξ αιτίας αυτού, αναμένεται η 
ταυτόχρονη  ομοιότητα των επιδράσεων των πεδίων  F2 όλων των σημαντικών ουράνιων σωμάτων 
κατά μήκος  του μεσημβρινού – συγχρονισμός ως προς το γεωγραφικό μεσημβρινό. Το πείραμα 
είχε επιβεβαιώσει το συγχρονισμό ως προς το μεσημβρινό [23,24]. Υπάρχουν όμως και άλλες 
αιτίες του συγχρονισμού  ως προς το μεσημβρινό (βλ. το επόμενο άρθρο).  
 
5. Σύμφωνα με την θεωρία, η περιστροφή του φυσικού σώματος δημιουργεί το LRA-πεδίο. Ήταν 
σημαντικό να διαπιστωθεί αυτό εργαστηριακά, όπως αναφέρεται στο άρθρο [6]: «Εάν με μιας 
περιστρέφουμε κάποια σφαίρα ή δίσκο  και με μιας σταματάμε την κίνησή τους , τότε …το πεδίο… 
πότε θα εμφανίζεται και πότε θα εξαφανίζεται. Είναι άκρως ενδιαφέρον να καταγραφεί το εν λόγω 
φαινόμενο με την βοήθεια του δέκτη Σνολ και μετά να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά …των πεδίων, 
η σχέση τους με την κίνηση, εφόσον βέβαια, ο  δέκτης  του  Σνολ  θα αποδειχθεί  αρκετά ευαίσθητος, 
μια και η μάζα του σώματος στο  εργαστήριο είναι ακαταμέτρητα μικρή σε σχέση με την μάζα των 
πλανητών». Προς το παρόν το πρώτο αντίστοιχο πείραμα πραγματοποιήθηκε [18]. Ο  δέκτης  του  
Σνολ  απεδείχθη  αρκετά ευαίσθητος. Μια ογκώδης φυγοκεντρική μηχανή ερχότανε σε κίνηση με 
ταχύτητα μέχρι 3000 περιστροφές το λεπτό. Εντοπίσθηκε [18] η επίδραση του ταχέως 
περιστρεφόμενου ογκώδους σώματος πάνω στην μεταβολή της λεπτής δομής διακυμάνσεων της 
ταχύτητας των α-διασπάσεων (οι μεταβολές είναι του ίδιου τύπου όπως και στης διακυμάνσεις 
που παρατηρούνται κατά την επίδραση του Ήλιου και της Σελήνης). Κατά την γνώμη των 
πειραματιστών [18], το αποτέλεσμα του πειράματος, το οποίο παραθέτω: «…αναγκάζει να 
υποθέσουμε, ότι το σύστημα καταγραφής είναι ευαίσθητο όχι ως προς τις στιγμές ύπαρξης ή μη 
περιστροφής του στροφείου του φυγοκεντρωτή, αλλά ως προς τις στιγμές της φοράς και της 
τροχοπέδησης». Με άλλα λόγια, κατά την υπόθεση των πειραματιστών, ο δέκτης του Σνολ 
αντιδρούσε στην μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής και όχι στην ίδια την περιστροφή [18]. 
Εάν οι πειραματιστές έχουν δίκαιο, τότε ο δέκτης Σνολ είναι αισθητήρας επαγωγικού τύπου το 
οποίο δεν καταγράφει το ίδιο το LRA-πεδίο αλλά τις μεταβολές του. Τότε όλα συμβαίνουν 
ακριβώς σαν να επιχειρούσαμε να καταγράψουμε το ηλεκτρικό πεδίο με έναν αισθητήρα 
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Θα μετρούσαμε τότε όχι το ίδιο το ηλεκτρικό πεδίο,  αλλά τις 
μεταβολές του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δέκτης Σνολ δεν καταγράφει («παραμελεί») στο 
σημείο Μ όλα τα LRA-πεδία σταθερά στο χρόνο, όμως, θα πρέπει να ανταποκριθεί έντονα στις 
ραγδαίες μεταβολές  - στις βραχείες εξάρσεις των LRA-πεδίων.  
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 6. Σύμφωνα με την θεωρία, στο  αστρονομικό  σύστημα τοπικών συντεταγμένων, όταν το ουράνιο 
σώμα περνάει τις γραμμές z = αn ,  e = αk  της ουράνιας σφαίρας (εικ. 2 και 3, όπου αn , αk είναι  
οποιεσδήποτε γωνίες εκ του συνόλου {αn} ), αναμένεται να συμβούν, στο σημείο παρατήρησης Μ 
της γήινης επιφάνειας, βραχείες εξάρσεις της επίδρασης των ουράνιων σωμάτων. Αυτό ακόμα 
σημαίνει την ύπαρξη εξάρσεων στις ανατολές και δύσεις (z= 900), στα κάτω και άνω κορυφώματα 
των πλανητών (e=900), του Ηλίου και της Σελήνης. Οι καταγραφές στο χρόνο του εύρους των 
βραχέων εξάρσεων της επίδρασης του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών, τις στιγμές των 
ανατολών τους, των ηλιοβασιλεμάτων, των άνω και κάτω κορυφωμάτων (το z  ή  το e ισούται 900  

), επανειλημμένα είχαν πραγματοποιηθεί με την βοήθεια του δέκτη Σμιρνόβ. Το ίδιο είχε 
καταγράψει ο δέκτης Σνολ, όμως  μόνο όσο αφορά τον Ήλιο και την Σελήνη21. Τα φυσικά 
πειράματα της ομάδας του Σμιρνόβ  πειραματικά επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της εκ του μακρόθεν 
επίδρασης, διότι στα πειράματά τους οι πλανήτες, μέχρι και ο Ποσειδώνας, αλλάζανε  πάνω στην 
Γη την ταχύτητα περιστροφής του γυροσκοπίου. Από τα πειράματα της ομάδας του Σνολ δεν 
μπορεί να απορρεύσει τέτοιο συμπέρασμα, διότι δεν συμπεριλαμβανότανε οι πλανήτες, ενώ η 
επιδράσεις του Ήλιου και της Σελήνης όπως είναι γνωστό, είναι παρών και χωρίς τις εκ του 
μακρόθεν επιδράσεις. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η ομάδα του Σμιρνόβ με την μέθοδό της 
πειραματικά ανακάλυψε τις μεγάλης εμβέλειας επιδράσεις, τόσο αναγκαίες για την επιστημονική 
κατανόηση της αστρολογίας.  Κατά παράκληση του δημιουργού του παρόντος άρθρου, ο 
Β.Ν.Σμιρνόβ έκανε την χάρη να εκτελέσει και να παραχωρήσει για δημοσίευση ένα ειδικό 
πείραμα. Στο εν λόγω πείραμα, πάνω στη Γη παρατηρούνται οι εξάρσεις των επιδράσεων των 
πλανητών κατά την διέλευση τους δια των γραμμών z =αn , e = αk  που ευρίσκονται ενδιάμεσα 
μεταξύ δύσεων και ανατολών και μεταξύ των άνω και κάτω κορυφωμάτων των πλανητών. Αυτό 
επιβεβαιώνει πειραματικά την αντικειμενικότητα της ύπαρξης ιδιαιτεροτήτων του διχτύου  z = αn, 
e = αk της ουράνιας σφαίρας, καθώς επίσης και την αντικειμενικότητα της ύπαρξης του διπλού 
συστήματος οίκων. Οι παρατηρούμενες εξάρσεις των επιδράσεων του Ήλιου, της Σελήνης και των 
πλανητών κατά την διέλευση δια μέσου των γραμμών του διχτύου z = αn, e = αk, δεν μπόρεσαν να 
εξηγηθούν βάσει ηλεκτρομαγνητικών και βαρυτικών φαινομένων και όμως με φυσιολογικό τρόπο 
έπονται εκ της αφηγούμενης θεωρίας LRA-πεδίων που επιπλέον έμμεσα μαρτυρεί όχι υπέρ της 
ηλεκτρομαγνητικής και βαρυτικής φύσεως των LRA-πεδίων.  
    Στα διαγράμματα των εικόνων 4 έως 8 παρίστανται μεμονωμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα 
εξάρσεων των επιδράσεων, καταγεγραμμένων με την βοήθεια του δέκτη Σμιρνόβ. Τα  
διαγράμματα  4-6 και 8 παραθέτονται από τα άρθρα [3,4,19]. Εδώ και περαιτέρω στο κείμενο, η 
ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα ξεχωρίζουν με δηλωτικά κατά το σχήμα: ώρα 8, 12 λεπτά και 
48 δευτερόλεπτα παριστάνονται ως 8:12:48. Στην εικόνα 4 παριστάνεται η έξαρση από το άνω 
κορύφωμα του Άρη, η οποία συνέπεσε  στο χρόνο 18:23 πάνω στο πρόδρομο του ισχυρού σεισμού 
στο δυτικό Ιράν. Η διάρκεια της έξαρσης ТВ είναι περίπου ένα λεπτό. Στην εικόνα 5 έχουμε την 
έξαρση από την δύση του Δία στο χρόνο ТВ=7min. Στην εικόνα 6 – η έξαρση από την δύση του 
Ποσειδώνα  στο χρόνο ТВ=2,5min. Σύμφωνα με τα παρατηρούμενα δεδομένα, οι πλανήτες (εκτός 
του Δία) δίνουν εξάρσεις διάρκειας περίπου 1 min έως 2,5 min. Αντιθέτως με αυτό, ο Δίας 
προκαλεί χαρακτηριστικά με πριονοειδείς εξάρσεις, παρατεινόμενες περίπου από 5 min μέχρι 8 
min (σύγκρινε με εικ.5,6). Το τελευταίο γεγονός  συνδέεται , πιθανόν, με την επίδραση  όλου  του  
πολυσύνθετου  συστήματος του Δία. Το σύστημα του Δία είναι ένα μίνι ηλιακό σύστημα. Περιέχει 
17 δορυφόρους, οι τέσσερις εκ των οποίων σε όγκο είναι μεγαλύτεροι του Πλούτωνα  κατά 1.7- 
4.9 φορές, ένας απ’ αυτούς σχεδόν ισούται σε όγκο με τον Ερμή, και ένας άλλος είναι 
μεγαλύτερος του Ερμή περίπου κατά 20%.  
    Στην εικόνα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ειδικού πειράματος.  Με την πρώτη ματιά 
φαίνεται πως είναι αδύνατον να βγάλει κανείς άκρη σε αυτό το πολύπλοκο μίγμα  των 
καταγραφέντων σημάτων. Και, όμως, η θεωρία των LRA-πεδίων επιτρέπει να προβλέψουμε σε 
ποιους χρόνους και για ποιο λόγω αναμένεται να εμφανισθούν τα σήματα-εξάρσεις. Ο συγγραφέας  
                                            
21 Σύμφωνα με τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια των δεκτών Σνολ, κατά την επανάληψη των 
ανατολών, των δύσεων, των άνω και κάτω κορυφωμάτων του Ηλίου και της Σελήνης, παρατηρείται μια αύξηση της 
πιθανότητας εμφάνισης  παρομοίων ιστογραμμάτων. 
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του άρθρου αυτού υπολόγισε εκ των προτέρων (χρησιμοποιώντας τα προγράμματα του Α. 
Κουζνιετσόβ, Α. Ζάϊτσεβ και του δικού του) και  παρέδωσε, προτού διεξαχθεί το πείραμα, στον 
Σμιρνόβ τα ακόλουθα στοιχεία: 08:04 της ώρας – η διέλευση του πλανήτη Γη δια των ορίων των 
τμημάτων του τμηματικού πεδίου του Ηλίου, 08:11 – η ανατολή της Σελήνης, 08:12:48 – η 
ανατολική απόσταση του Ουρανού στις 1500 , 08:14 – η ανατολή του πλανήτη Άρη, 08:21:37 – 
η ζενιθιακή απόσταση του Δία στις 1200 . Στην εικόνα 7, στους χρόνους μικρότερους του 8:11 
της ώρας παρατηρούνται σήματα από τον Ήλιο και σήματα προερχόμενα  κατά την διάβαση της 
Γης δια μέσου των ορίων των τμημάτων του τμηματικού ηλιακού LRA-πεδίου. Αυτά τα σήματα 
θα εξετασθούν στο επόμενο άρθρο, αφιερωμένο στην μελέτη της δομής του LRA-πεδίου. Εδώ θα 
ασχοληθούμε μόνο με τις εξάρσεις, που δημιουργούνται από τη διέλευση πλανητών μέσω 
γραμμών z =αn ,  e = αn. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, στους χρόνους 8:11 έως 8:12 της ώρας 
έχουμε μια έξαρση της επίδρασης εξ αιτίας της ανατολής της Σελήνης, 8:12 – 8:13 - μια  έξαρση 
της επίδρασης από την διαπεραίωση από τον Ουρανό της γραμμής   e = 1500 . Στις 8:14 της 
ώρας ξεκινάει μια έξαρση από την άνοδο του Άρη, αλλά πάνω σ’ αυτήν επεκτείνεται και  η 
έξαρση προερχόμενη από την διέλευση στις 8:14:50 της Σελήνης δια το αζιμούθιο ρύθμισης του 
οργάνου (ο ανιχνευτής του Σμιρνόβ αποκρίνεται επίσης στο πέρασμα των ουράνιων σωμάτων δια 
του αζιμούθιου της ρύθμισης του). Στο διάστημα από 8:18 έως 8:23 της ώρας παρατηρείται 
μια έξαρση από την διάβαση του Δία δια μέσου της γραμμής z = 1200 . Όπως συνήθως έτσι 
και εδώ παρατηρείται μια χαρακτηριστική παρατεινόμενη πριονοειδής έξαρση από το Δία. Ο 
Δίας στις 8:21:37 δεν είναι ορατός από το σημείο παρατήρησης, διότι βρίσκεται κατά 300 

χαμηλότερα του επίπεδου του τοπικού ορίζοντα. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με το πείραμα, ότι το  
LRA-πεδίο δεν περιφράσσεται από την Γη. Το ίδιο επιβεβαιώνεται με τις επανειλημμένες 
καταγραφές των κάτω κορυφωμάτων του Ήλιου και της Σελήνης. Στο διάστημα 8:25-8:27 της 
ώρας βλέπουμε μια έξαρση από την διάβαση του Άρη δια μέσου του αζιμούθιου  
προσανατολισμού του οργάνου. Στους χρόνους 8:23 – 8:25 βρίσκουμε ένα παλμό ανεξακρίβωτης  
προέλευσης. Ενδεχομένως να έχει σχέση με την διέλευση κάποιου, μέχρι στιγμής άγνωστου 
αντικειμένου δια του αζιμούθιου  προσανατολισμού του οργάνου, είτε ακαθόριστου προς το παρόν 
αστρονομικού περιστατικού, είτε ανήκει στην επιρροή κάποιου μεγάλου δορυφόρου του Δια  
κ.τ.λ. Νομίζω, ότι πρέπει επιμελώς να περισυλλέγουμε σε ξεχωριστή κατηγορία όλους τους  
«ανεξακρίβωτους» παλμούς, διότι ακριβώς αυτοί πιθανότερο, θα δώσουν κάποια καινούργια 
πληροφορία στη φυσική των  LRA-πεδίων. Ο πλανήτης, στην διάρκεια της έξαρσης, προλαμβάνει 
να μετατοπιστεί στην ουράνια σφαίρα μόνο λίγες μοίρες. Αλλά οι εν λόγω εξάρσεις συμβαίνουν 
με την αλληλεπίδραση της Γης και των ουράνιων σωμάτων στις όψεις. Γι’ αυτό το λόγο την 
διάρκεια των εξάρσεων μπορούμε να την υπολογίσουμε σε orbis των όψεων της Γης  και των 
ουράνιων σωμάτων. Για την οριστικότητα θα διευκρινίσουμε: υπό την  έννοια  orbis (σφαίρα 
επιρροής) εννοούμε την γωνιακή απόσταση από το ακριβές μέγεθος του τόξου της όψεως, στα 
πλαίσια του οποίου η δράση της όψης παραμένει αισθητή. Εάν κρίνουμε από τις παρατηρούμενες 
διάρκειες των εξάρσεων, οι σφαίρες επιρροής για την Γη και των διαφόρων πλανητών (εκτός του 
Δία) δεν υπερβαίνουν τις 0,13-0,32 μοίρες, για την Γη και το Δία  δεν υπερβαίνουν  τις 0,63-1,0 
μοίρες, για την Γη και τον Ήλιο δεν υπερβαίνουν τις 1,25 μοίρες. Όπως και θεωρείται στην 
αστρολογία, οι σφαίρες επιρροής αποδείχνονται διαφορετικές για διάφορα ζεύγη ουράνιων 
σωμάτων. Τα ακριβά μεγέθη των orbis για κάθε ζεύγος ουράνιων σωμάτων μπορούν να 
υπολογισθούν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση στους υπολογιστές, εάν χρησιμοποιούνται τα 
διαγράμματα εξάρσεων του δέκτη Σμιρνόβ. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, στα πλαίσια των  
orbis η έξαρση είναι αισθητά μεταβλητή. Οι πλέον δίκην άλματος εξάρσεις διακόπτονται στα όρια 
του orbis στο ζεύγος Γη και Δίας.  
   
  Όπως βλέπουμε, σύμφωνα με το πείραμα, η Γη είναι διαφανής για τα LRA-πεδία. Διαθλώνται ή 
όχι τα LRA-πεδία κατά την διέλευση δια μέσου των υλικών αντικειμένων; Εάν δεν διαθλώνται, 
τότε οι εξάρσεις στις δύσεις και ανατολές θα πρέπει να συνδέονται με τους χρόνους, 
υπολογισμένους βάση προγράμματος του Α. Ζαϊτσεβ, όπου η διάθλαση (refraction) του φωτός 
στην ατμόσφαιρα της Γης δεν υπολογίζεται. Εάν διαθλώνται, τότε οι εξάρσεις στις δύσεις και 
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ανατολές θα πρέπει να συνδέονται με τους χρόνους, υπολογιζόμενους με το πρόγραμμα του κ. Α. 
Κουζνιετσόβ, όπου λαμβάνεται υπ’ όψιν η διάθλαση του φωτός στην ατμόσφαιρα. Η διαφορά 
στους υπολογισμούς των αναφερόμενων χρόνων για τους πλανήτες αποτελεί γύρω στα 4 λεπτά, 
ενώ για τον Ήλιο φτάνει στα 10 λεπτά (στις άνω κορυφές η διαφορά, συνήθως, είναι ασήμαντη). 
Προς το παρόν, δεν αρκούν τα πειράματα με σιγουριά και μονοσήμαντα να απαντήσουμε στην 
σημαντική ερώτηση, παρίσταται ανάγκη να συνεχιστούν τα πειράματα. Και όμως, τα υπάρχοντα  
διαθέσιμα περισσότερο κλίνουν προς την άποψη, ότι οι αναφερόμενοι χρόνοι ανατολής- 
ηλιοβασιλέματος συνδέονται με τους χρόνους, υπολογισμένους με το πρόγραμμα του Α. 
Κουζνιετσόβ. Εάν είναι έτσι, αυτό μαρτυρεί υπέρ της διάθλασης των LRA-πεδίων (και στα 
διαφανή για αυτών μέσα) κατά την διέλευση δια μέσου των υλικών αντικειμένων. Τότε στην 
αστρολογία, το ότι ο πλανήτης παρίσταται στο ASC και στο DSC σημαίνει όχι την πραγματική 
του παρουσίαση στα σημεία ASC και DSC, αλλά την φαινομενική ορατή στις ακτίνες φωτός. 
Εκτός τούτου, τότε η Γη μπορεί να εστιάζει τα διερχόμενα δια μέσου αυτής LRA-πεδία, σε σημεία 
ή σε γραμμές εστίασης. Στα σημεία ή στις γραμμές εστίασης θα πρέπει να δημιουργείται ανώμαλα 
υψηλή ένταση των  LRA-πεδίων. Τα ίδια LRA-πεδία μπορούν να εξέρχονται απ’ τις εσωτερικές 
(μέσα στη Γη) ή εξωτερικές πηγές. Γι’ αυτό δεν αποκλείεται ότι με την εστίαση του  LRA-πεδίου 
να συνδέεται η εμφάνιση κάποιων ανώμαλων ζωνών στη Γη. Όπως είναι γνωστό, τα βαρυτικά 
κύματα δεν διαθλώνται.  Γι’ αυτό το λόγο τα προλεγόμενα επιπλέον καταμαρτυρούν υπέρ  της μη 
βαρυτικής φύσης των  LRA-πεδίων. 
 
7. Στις εικόνες 4 και 8 παρίστανται τα διαγράμματα των ενδεχομένων πρόδρομων σημάτων των 
ισχυρών σεισμών [19]. Σύμφωνα με την σεισμολογία, μια απ’ τις αιτίες των σεισμών είναι η 
σύγκρουση τεράστιων πλακών του φλοιού της Γης, οι οποίοι πλέουν πάνω στα ρευστά. Η 
εντόπιση μέσα απ’ τα   LRA-πεδία  των πρόδρομων των ισχυρών σεισμών 2 έως 7 ημέρες πριν το 
συμβάν, απαιτεί μια προκαταρκτική στο περίπου εξήγηση. Ας εξετάσουμε στην αρχή τους 
σεισμούς. Στην διάρκεια του σεισμού παρουσιάζεται βραχύχρονη (παλμική) κίνηση μεγάλων 
μαζών του γήινου φλοιού. Τότε, σύμφωνα με το μέρος 5, θα πρέπει να εκδηλώνεται  μια παλμική 
μεταβολή των LRA-πεδίων των αναφερόμενων μαζών. Για αυτό το λόγο, ο δέκτης των  LRA-
πεδίων θα πρέπει να καταγράφει τους σεισμούς , σαν ολοκληρωτικώς καταγραφέας της κινήσεως 
των μαζών. Η παρουσίαση των αναφερόμενων πρόδρομων σημάτων, φαίνεται σημαίνει  ότι και  
από 2 έως 10 ημέρες πριν τους ισχυρούς σεισμούς επίσης παρουσιάζονται κάποιες παλμικές 
μεταβολές της  κίνησης είτε λόγω μετακίνησης των μεγάλων μαζών του γήινου φλοιού ή των 
ρευστών του υποφλοιού, είτε, οι εν λόγο τεκτονικές πλάκες έρχονται σε αρκετά σκληρή 
σύγκρουση  μεταξύ τους  και  γίνεται  μια σχετικά απότομη  τροχοπέδηση των πλακών αυτών. Για 
αυτό η ύπαρξη πρόδρομων σημάτων των ισχυρών σεισμών μέσα απ’ τα LRA-πεδία  φαίνεται 
λογική. Απροσδόκητη, όμως, φάνηκε  η  δύναμη  των πρόδρομων σημάτων. Ο δέκτης του Σμιρόβ 
ξέφευγε απ’ τα όρια δυνατοτήτων των ενδείξεων και  εξαναγκαστικά χαμηλώνανε  την ευαισθησία  
του δέκτη. Ακριβώς  από το ανώμαλα  μεγάλο πλάτος συν την αυξημένη διάρκεια του σήματος 
(περίπου 12-13 λεπτά) διακρίνουν τώρα  τα πρόδρομα σήματα  των  ισχυρών σεισμών. Η αιτία της 
εν λόγω ανωμαλίας του εύρους, ενδεχομένως να έγκειται, όπως στην αρκετά ισχυρή εξάρτηση  
των LRA-πεδίων από την απόσταση ως την πηγή των στην εγγύς προς την πηγή ζώνη, έτσι και 
στην δημιουργία επαγωγικού ισχυρού πεδίου εξ αιτίας των γρήγορων μεταβολών της κίνησης και 
των θέσεων των τεκτονικών πλακών  ή ρευστών. Στην φυσική ταχτικά ισχύει η εξής αρχή της 
αμοιβαιότητας: εάν κάποια φυσική διεργασία δημιουργεί ή μεταβάλει κάποιο πεδίο, τότε ένα 
τέτοιο πεδίο (ή οι μεταβολές του) με τη σειρά του, μπορεί να επηρεάζει την πορεία  της δεδομένης 
διεργασίας. Τα σεισμικά φαινόμενα δημιουργούν και μεταβάλουν τα LRA-πεδία και τους 
σεισμούς, δηλαδή, τα LRA-πεδία μετάσχουν στην μη ενεργειακή διεύθυνση της σεισμικότητας. 
Υπέρ αυτού μαρτυρεί η συσχέτιση της μικροσεισμικότητας  με την  διαμόρφωση των απόμακρων 
πλανητών [15] που πρόσφατα εντοπίστηκε, καθώς επίσης υπέρ του ίδιου φαινόμενου μαρτυρούν 
και οι  μακρινές πληροφορίες του Μπεν-Μεναχεμ, Μεντόου και Σάλεχ [25], που καταπλήξανε 
τους επιστήμονες με την ανακάλυψη της επίδρασης του πουλσάρ СР1133 πάνω στη σεισμικότητα. 
Για το ίδιο πράγμα ομολογούν οι πολύχρονες έρευνες (από την σεισμολόγο Τατιάνα 
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Τσιερνογγλάζοβα) της στατιστικής των αισθητών σεισμών, που είχαν συμβεί από το έτος 1000 
μέχρι σήμερα. Η Τ. Τσιερνογγλάζοβα είχε εντοπίσει μια ισχυρή συσχέτιση των αισθητών σεισμών 
με τη διάταξη της συνόδου των πλανητών και της Σελήνης (όψη συνόδου πλανητών και Σελήνης), 
με τη διάταξη κατά την διάρκεια της σύνοδο και της αντίθεσης μεταξύ της Σελήνης και του 
Ήλιου, με την διέλευση της Σελήνης δια μέσου του Γαλαξία, δηλαδή με τους χρόνους στους 
οποίους συμβαίνουν οι εξάρσεις των επιδράσεων των LRA-πεδίων. Κατά την θεωρία, αυτές οι 
εξάρσεις αναμένονται και στις στιγμές διέλευση της Σελήνης δια μέσου του Γαλαξία λόγω 
συνόδου με μυριάδες αστέρες του Γαλαξία. Γι’ αυτό, παράλληλα, τα στατιστικά στοιχεία της  
Τ. Τσιερνογγλάζοβα καταμαρτυρούν υπέρ της επίδρασης πάνω στη Γη των αστέρων και 
Γαλαξιών, τουλάχιστο, στις στιγμές των όψεων τους με τα ουράνια σώματα του ηλιακού 
συστήματος. Οι εργασίες της Τ. Τσιερνογγλάζοβα δεν είχαν δημοσιευθεί στο επιστημονικό τύπο, 
όμως μπορεί κανείς να τις αντλήσει στο περιοδικό  The World Astrology Review.  

 
                                                     
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ. 4. 29.03.2006. Οξεία και  βραχεία έξαρση από το άνω κορύφωμα του Άρη στις 18:23, που συνέπεσε πάνω στο  
πρόδρομο σήμα του ισχυρού σεισμού στο δυτικό Ιράν  01-02.04.2006. 
 
 
 
 
 

                             
 
Εικ. 5.  21.10.2005. Δύση του Δία στις 18:21. 
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Εικ. 6.    08.06.2004. Δύση του Ποσειδώνα στις 9:56. 
 

                       
Εικ. 7.  Η καταγραφή του δέκτη Σμιρνόβ   23.09.2006 .   
                               

                                   
Εικ. 8.   Πρόδρομο σήμα 30.06.2005 του ισχυρού σεισμού 6,75 βαθμών στο νησί Σουμάτρα  05.07.2005. 
 
9. Προς το παρόν υπάρχουν ευθείς πειραματικές επιβεβαιώσεις, αλλά μόνο κάποιων θέσεων του 
Αιτήματος 1. Προς την επιβεβαίωση  του Αιτήματος 1, πράγματι καταγράφτηκαν βραχύχρονες σε 
σχέση με τη γήινη ημέρα εξάρσεις διάρκειας 1 έως 8 λεπτά στις στιγμές των χρονικών 
περιστάσεων των πλανητών στην Ανατέλλουσα ASC (στο σημείο ανατολής) και στο 
Μεσουράνημα МС (στο σημείο άνω κορύφωμα) . Στα πειράματα με τους δέκτες Σμιρνόβ, εν μέρει 
επιβεβαιώθηκε η εμφάνιση των βραχύχρονων εξάρσεων επάνω στις γωνίες α = αn  μεταξύ 
κατευθύνσεων από το σημείο Μ προς δύο ουράνια σώματα (δηλαδή, κατά τις όψεις): κατά την 
όψη συνόδου του Ήλιου με την Αφροδίτη και Σελήνη (α =  0º) και κατά την αντίθεση του Ήλιου 
και της Σελήνης (α =  180º). Ο δέκτης του Σνολ έδωσε παρόμοια αποτελέσματα κατά την όψη της 
συνόδου και της αντίθεσης του Ήλιου και της Σελήνης. Για να μπορέσει το Αξίωμα 1 να γίνει 
πλήρη ανεξάρτητο από το πλήθος των αρχικών αστρολογικών στοιχείων, είναι απαραίτητο να 
παρατηρηθεί η εκδήλωση των εν λόγω εξάρσεων σε όλο το φάσμα των γωνιών α για όλα τα ζεύγη 
των σημαντικών ουράνιων σωμάτων.  
 
10. Και έτσι, το αναλυμένο επιστημονικό πείραμα συμφωνεί με την θεωρία και είναι πολύτιμο για 
την επιστήμη, όπως και για την αστρολογία. Κατά την γνώμη του μελετητή, όσο αφορά το 
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πείραμα, είναι αναγκαίο να ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά δυναμικά γνωρίσματα  των σημάτων 
και των φασμάτων τους,  ιδιαζόντων για τους διαφορετικούς πλανήτες, τον Ήλιο, τη Σελήνη, τη 
Γη και η δυναμική των μεταβολών τους. Με άλλα λόγια, είναι επιθυμητό να βρεθούν τα 
χαρακτηριστικά προσωπικά, κάτι σαν bar code, των ουράνιων σωμάτων.  Συνάμα, δεν πρέπει να 
αφήσουμε δίχως προσοχή κανένα πλανήτη και να ερευνήσουμε όλο το δίχτυο των θεωρητικά  
ανακαλυφθέντων, ιδιαίτερων σημείων του ουράνιου θόλου. Θα πρέπει να εξετάσουμε 
πειραματικά, εάν διαφέρει το σύνολο των γωνιών {αn} για τις  συνιστώσες F2E και F3E του LRA-
πεδίου της Γης, και αν χρειαστεί, να τροποποιηθεί το Αξίωμα 1. Χρειάζεται επιμελώς να 
ερευνηθούν όλοι οι «ανεξακρίβωτοι» μέχρι  στιγμής παλμοί. Κατά την ανάπτυξη του φυσικού 
μοντέλου, όλο και περισσότερα πειραματικά και παρατηρούμενα δεδομένα βρίσκουν την 
επιστημονική τους εξήγηση.  
 
8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Στο σύνολο,  αφ ενός διανοίγεται η προοπτική να μελετήσουμε την αστρολογία 
με την βοήθεια των συγκεκριμένων φυσικών πειραμάτων και όχι μέσω των αμυδρών ψυχολογικών 
εξετάσεων και αφ ετέρου, τα αστρολογικά στοιχεία παρατηρήσεως μπορούν να βοηθήσουν την 
επιστήμη στην ανακάλυψη και μελέτη των εκ του μακρόθεν πεδίων, άγνωστων στην σύγχρονη 
φυσική. Παρά τις ενδεχόμενες ατέλειες του δεδομένου έργου, που προφανώς θα εκδηλωθούν πιο 
ευδιάκριτα στο εξής, σε αυτό το άρθρο υπάρχει το βασικό νόημα ότι βρέθηκε το κλειδί για την 
αποτελεσματική αλληλεπίδραση της επιστήμης και της αστρολογίας.  
 
    Ανυπόκριτά ευγνωμονώ τον ακαδημαϊκό της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών (ΡΑΕ) 
Α.Σ.Αλεκσέεβ, τον  ακαδημαϊκό  της ΡΑΕ  Α.Β.Νικολάεβ, την φυσικό Ταταρίδου Βιργινία,  τον 
δόκτωρ φυσικό-μαθηματικών επιστημών Μπ.Μ. Βλαντίμιρσκι, τον δόκτωρ βιολογικών επιστημών 
Α.Δ. Γκρούζντιεβ,   τον δόκτωρ φυσικό-μαθηματικών επιστημών Α.Β. Ντμίτριεβ για  τις ουσιώδες 
συζητήσεις πάνω στα προβλήματα, για τις χρήσιμες συμβουλές, επίσης τους αστρολόγους 
Η.Σ.Ελισέεβα, Π.Α. Μορόζοβ, Β.Η. Σιάσιν  για τις χρήσιμες γνωμοδοτήσεις στα θέματα των 
αστρολογικών δεδομένων. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη εκφράζω στον Α.Σ.Αλεκσεεβ, στην  Ταταρίδου 
Βιργινία και στον Β.Μ. Κοπιλόβ για την ηθική στήριξη και κατανόηση στις πιο δύσκολες στιγμές 
της περιόδου έρευνας μου και στον Β.Ν. Σμιρνόβ για την εκτέλεση του πειράματος και 
παραχώρηση των πειραματικών αποτελεσμάτων.    
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