
1 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ. Αγαπητοί αναγνώστες! Είμαι φυσικός. Αποφοίτησα το 
Φυσικό-Τεχνικό Ινστιτούτο της Μόσχας, εδώ και πολύ καιρό. Πρώτον, θα πω δυο 
λόγια για τη γλώσσα της φυσικής, αφού θεωρώ ότι είναι σημαντική για την 
επικοινωνία των φυσικών. Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα της φυσικής. Αυτό είναι 
αλήθεια. Αλλά η φυσική είναι δίγλωσση. Για παράδειγμα, όταν ένας φυσικός-
πειραματιστής μιλά χωρίς τύπους για το πείραμά του, για τη φυσική του ουσία και 
το φυσικό του νόημα, μιλάει όχι σε μαθηματική γλώσσα, αλλά σε φυσική γλώσσα. 
Στο φοιτητικό μας περίγυρο σε δημόσια σεμινάρια μεγάλων φυσικών, η συζήτηση 
των φυσικών διεξήχθη σε μια φυσική γλώσσα, χωρίς σχεδόν καμία φόρμουλα, θα 
μπορούσε κανείς να πει «στα δάχτυλα», αλλά λογικά, έτσι ώστε όλα ήταν σαφή 
ακόμα και για μας τους φοιτητές. Και αυτό θεωρήθηκε το υψηλότερο επίτευγμα 
των συζητήσεων. Οι επιστήμονες παλαιότερης γενιάς ίσως θυμούνται αυτά τα 
χρόνια. Αυτά ήταν εκπαιδευτικά σεμινάρια. Από τότε, ο ίδιος προσπαθώ, όσο είναι 
δυνατόν, να εξηγώ επίσης απλά. 

 

Πριν ασχοληθώ με το θέμα, αμφιλεγόμενο από τη σκοπιά της ακαδημαϊκής 
φυσικής, ασχολήθηκα, όπως κάθε κανονικός ερευνητής σε ένα ερευνητικό ίδρυμα, 
στην επίλυση διαφόρων επιστημονικών προβλημάτων. Οι επιστημονικές μου 
απασχολήσεις συνδέονταν στενά με τα καθήκοντα της γεωφυσικής εξερεύνησης. 
Για παράδειγμα, είχα δημιουργήσει μια κυματική ψευδό-διαφορική εξίσωση για 
ένα αυθαίρετα ετερογενές μέσο, βρήκα την ακριβή λύση στο πρόβλημα της 
διαμόρφωσης μιας πραγματικής ολογραφικής εικόνας, είχα βρει μια μέθοδο 
υψηλής ακρίβειας υπολογισμού της δυναμικής θερμοκρασίας των σύνθετων 
σωμάτων (για τα οποία έπρεπε να εισαγάγω μια ευρεία τάξη των τακτικών 
θερμικών καθεστώτων), είχα δημιουργήσει έναν γρήγορο αλγόριθμο Kirchhoff, ο 
οποίος επέτρεψε στη δεκαετία του '70 να χτίζεται σε υπολογιστή στην ΕΣΣΔ η 
εικόνα της δομής του υπεδάφους όχι σε ημέρες και εβδομάδες, αλλά σε λεπτά 
κ.λπ. Όλα αυτά γινόταν για πρακτικούς σκοπούς της γεωφυσικής εξερεύνησης. 
Κατά τη δεκαετία του '70 είχα διοριστεί ως υπεύθυνος επιστημονικός επιμελητής 
ενός αρκετά μεγάλου παν σοβιετικού προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν 
δεκάδες επιστημονικές επιχειρήσεις, τραστ, βιομηχανικά και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τα πάντα, από την θεωρία μέχρι την 
ανάπτυξη μεθόδων, κατόπιν και τεχνολογιών και την εισαγωγή στην βιομηχανική 
παραγωγή ενός αποτελεσματικού τρόπου μετατροπής των παλμικών κραδασμών 
της γήινης επιφάνειας σε εικόνα της δομής του εσωτερικού της Γης. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος, ήταν δυνατό να δημιουργηθεί ειδικό γραφείο σχεδιασμού. 
Μέσα από τις προσπάθειες μιας μεγάλης ομάδας προγραμματιστών και 
επαγγελματιών, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η αρχική ιδέα των 
κυματοειδών εικόνων του εσωτερικού της Γης ανήκει στην ΕΣΣΔ - Βίκτορ 
Ντμιτρίβιτς Ζαβιαλόφ, Γιούρι Βασίλιεβιτς Τιμοσίν. Στη συνέχεια η ιδέα 
αναπτύχθηκε ουσιαστικά τόσο στην ΕΣΣΔ όσο και στο εξωτερικό. Αυτό το 
δημιουργήσαμε για τις πραγματικές συνθήκες της ΕΣΣΔ, αλλά σε συνεργασία με 
τις κύριες ξένες γεωφυσικές επιχειρήσεις. Τώρα αυτή η προσέγγιση 
χρησιμοποιείται παντού στον κόσμο κατά την αναζήτηση ορυκτών. Στο πλαίσιο 
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του προγράμματος, δημιουργήθηκε το πρώτο στον κόσμο, μοναδικό για την εποχή 
του (δεκαετία του '70), κινητό υπολογιστικό κέντρο, το οποίο κατέστησε δυνατή 
την επεξεργασία σεισμικών δεδομένων απευθείας στην ύπαιθρο και την άμεση 
προσαρμογή του επιτόπιου εργασιακού σχεδίου - Υποκατάστημα της Σιβηρίας της 
Ακαδημίας Επιστημών ΕΣΣΔ, ακαδημαϊκός της Ακαδημίας Επιστημών της 
Σοβιετικής Ένωσης Ανατόλι Σεμενόβιτς Αλεκεύεφ. 

 

Περίπου το 2003, είχα δώσει προσοχή στην ύπαρξη περίεργων πεδίων των 
ουράνιων σωμάτων (πεδία άγνωστης φυσικής φύσης, αλλά σαφώς μη 
ηλεκτρομαγνητικά και μη βαρυτικά πεδία). Συνειδητοποιώντας την πρακτική 
σημασία της ανάπτυξής τους, προχώρησα στη θεωρητική κατανόηση των 
περίεργων πεδίων. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έργα μου, σε δεκάδες άρθρα 
μου αφιερωμένα στα περίεργα πεδία, δεν υπάρχουν μαθηματικοί τύποι. Η 
παρουσίαση γίνεται αποκλειστικά σε φυσική γλώσσα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. 
Πράγματι, όταν βγαίνουμε πέρα από τα όρια του γνωστού από τη σύγχρονη 
επιστήμη και μπαίνουμε στον τομέα των ουσιαστικά άγνωστων, είναι χρήσιμο να 
υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα. 

 

Πρώτον, οι φυσικές θεωρίες υπάρχουν ποσοτικές, αλλά υπάρχουν και ποιοτικές 
("περιγραφικές", σχεδόν χωρίς φόρμουλες). Δεύτερον, τα μαθηματικά, κατά 
κανόνα, τεντώνονται στην αρχική περιγραφική φυσική θεωρία. Αυτό δίνει 
πλεονεκτήματα στη φυσική θεωρία: την ικανότητα ποσοτικοποίησης των φυσικών 
παραμέτρων, τη δυνατότητα μαθηματικής μοντελοποίησης των φυσικών 
διεργασιών κλπ. Η φυσική θεωρία γίνεται ποσοτική. Επιπλέον, τουλάχιστον μια 
θεμελιώδης ποσοτική φυσική θεωρία, κατά κανόνα, δεν μπορεί να εμφανιστεί 
χωρίς προηγούμενη περιγραφική θεμελιώδη φυσική θεωρία (αν και υπάρχουν 
εξαιρέσεις, τις οποίες θα συζητήσω παρακάτω). Δεν θα υπήρχε τίποτα στο οποίο 
θα μπορούσες να τεντώσεις τα μαθηματικά. Για όσους ενδιαφέρονται για το πώς 
συμβαίνει αυτό, αυτό περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα θεμελιωδών φυσικών θεωριών. Επομένως, μια 
περιγραφική φυσική θεωρία είναι, κατά κανόνα, ένα απαραίτητο στάδιο 
θεμελιώδους φυσικής έρευνας. Και ο "επιστημονικός κόσμος" το καταλαβαίνει 
τέλεια. Ο "Επιστημονικός Κόσμος" αντιλαμβάνεται τέλεια τις περιγραφικές 
φυσικές θεωρίες και κατανοεί τη σημασία τους, αρκεί να είναι ποιοτικές. 

 

Το αρχικό υλικό για την έρευνά μου για τα παράξενα πεδία δεν είναι υποθέσεις, 
αλλά τα πειραματικά και παρατηρητικά δεδομένα. Με τη χρήση λογικής 
ανάλυσης, εξάγω τις συνέπειες (πληροφορίες) από τα πειραματικά και 
παρατηρητικά δεδομένα για τις ιδιότητες των περίεργων πεδίων και συνδυάζω 
αυτές τις πληροφορίες με τις θεμελιώδεις φυσικές θεωρίες. Ως αποτέλεσμα, 
έχουμε μια θεωρία των περίεργων πεδίων. Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα 
υποδεικνυόμενα δεδομένα δεν είναι ακόμη ποσοτικά αλλά έχουν περιγραφικό 
χαρακτήρα (δηλαδή, δεν έχουν μετρήσεις για τις ιδιότητες των περίεργων πεδίων, 
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την «ισχύ» των επιπτώσεών τους, δεν υπάρχουν ποσοτικές κανονικότητες), 
λαμβάνεται μια περιγραφική θεωρία. Με την συσσώρευση των περιγραφικών 
δεδομένων, η περιγραφική ραχοκοκαλιά της μελλοντικής ποσοτικής θεωρίας θα 
αυξηθεί και ως εκ τούτου με τη συσσώρευση ποσοτικών πειραμάτων θα πρέπει να 
είναι δυνατή η επέκταση των μαθηματικών στην περιγραφική ραχοκοκαλιά της 
θεωρίας, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε ποσοτική θεωρία. Πρόκειται για μια 
κίνηση από το ιδιαίτερο προς το γενικό. 

Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση για την κατασκευή μιας θεωρίας - η θεωρία δεν 
προέρχεται από το πείραμα. Ο θεωρητικός παρουσιάζει μια πρώτη υπόθεση  
γενικής φύσης σχετικά με την ουσία των αιτιών τού τι συμβαίνει στα πειράματα, 
τότε ενσωματώνει αυτή την υπόθεση σε μια μαθηματική μορφή, από την οποία 
αποκτά μαθηματικές συνέπειες για διάφορες ιδιαίτερες καταστάσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση, η θεωρία παραμένει μια υπόθεση μέχρι στιγμής που τα συμπεράσματα 
της θεωρίας συμπίπτουν με τα πειραματικά αποτελέσματα όχι μόνο περιγραφικά 
αλλά και ποσοτικά. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος, αλλά φέρει τον κίνδυνο για 
τον θεωρητικό. Συγκεκριμένα, αν τα συμπεράσματα της θεωρίας δεν συμπίπτουν 
με τα πειραματικά αποτελέσματα, τότε ο θεωρητικός δεν μάντεψε την αρχική 
παραδοχή για την ουσία των αιτιών και η θεωρία του αποδείχθηκε λανθασμένη 
(παραλείπω τις αποχρώσεις). Πρόκειται για μια κίνηση από γενικές σε ιδιαίτερες 
καταστάσεις. Επιπλέον, υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις όπου τα μαθηματικά της 
θεωρίας είναι τόσο περίπλοκα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν 
συγκεκριμένα συμπεράσματα για συγκεκριμένες πρακτικές καταστάσεις. 

 

Προφανώς, και οι δύο προσεγγίσεις πρέπει τελικά να συγχωνευθούν και να 
αλληλοσυμπληρώνονται εάν και οι δύο προσεγγίσεις αντικατοπτρίζουν την ίδια 
αλήθεια. 

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης μου για τα περίεργα πεδία περιέχονται σε μια 
ανασκόπηση από το 2019 (στα τμήματα της οποίας θα αναφέρομαι παρακάτω) – 
Βασίλιεφ Σ.Α. Περί των μη-ενεργειακών πεδίων, των ιδιοτήτων τους, τον ρόλο 
τους στην επιστήμη και τα προβλήματα της αστρολογίας. // βιβλίο Σύστημα "Ο 
πλανήτης Γη", αφιερωμένο 75 χρόνια νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 
1941-1945, Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας M.V. Lomonosov, Μόσχα: 
LENDAND, 2020, ISBN 978-5-9710-7407-6, σελ. 26-87. Το άρθρο είναι επίσης 
διαθέσιμο στις ιστοσελίδες www.nonmaterial.narod.ru ,  http://nadisa.org/ ,  και 
άμεση αναφορά  http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItog.pdf. Ανανεωμένο -  
http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItog2021.pdf ;   

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44688819 ;  

http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/IISJ_24_2.pdf . 

Και άμεση αναφορά στα ελληνικά 
http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItog2021_Gr.pdf . Θα πω γι' αυτό περισσότερα. 
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Η θεωρία μου, όπως είχα πει, βασίζεται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των 
φυσικών πειραμάτων και των μακροχρόνιων φυσικών παρατηρήσεων. Η θεωρία 
δεν παραβιάζει τις βασικές αρχές της επιστήμης, καθώς ολόκληρη η θεωρία 
κατασκευάζεται στο πλαίσιο της εγκυρότητας του νόμου της διατήρησης της 
ενέργειας και των ιδεών της θεωρίας του φυσικού πεδίου ότι οποιαδήποτε 
επίπτωση μεταφέρεται σε μια απόσταση στον τρισδιάστατο χώρο μας από ένα 
συγκεκριμένο φυσικό πεδίο που διαδίδεται στον ίδιο χώρο. Αλλά η θεωρία 
διευρύνει τις βασικές αρχές, καθώς ως συνέπεια των πειραμάτων και των 
μακροχρόνιων παρατηρήσεων αιτιολογημένα εισάγει αντικείμενα που δεν έχουν 
ούτε ενέργεια, ούτε μάζα ούτε ορμή, αλλά που παρ' όλα αυτά δεν είναι το κάτι 
τίποτα (Ενότητα 3), καθώς και τα πληροφοριακά πεδία και οι πληροφοριακές 
επιδράσεις σε συνδυασμό με τον συντονισμό των πληροφοριών (Τμήμα 8). 

 

Σχετικά με τα μη-ενεργειακά παράξενα πεδία και την ικανότητά τους να 
διαχειρίζονται τις διεργασίες στον κόσμο των υλικών αντικειμένων, κατάφερα να 
μαντέψω σχεδόν αμέσως, ακόμα τότε, το 2003. Αλλά η έλλειψη κατανόησης της 
πρακτικής σημασίας των επιστημονικών ερευνών συχνά εμποδίζει την περαιτέρω 
ανάπτυξή τους. Π.χ., ακόμα και τα έργα του μεγάλου Νεύτωνα για πολλά χρόνια 
έμειναν  χωρίς κίνηση στα αρχεία της Βασιλικής Εταιρείας, μόνο και μόνο επειδή 
οι αναθεωρητές αυτής της Εταιρείας δεν κατάφεραν να καταλάβουν την πρακτική 
σημασία για το μέλλον του έργου του Νεύτωνα. Λόγω της έλλειψης κατανόησης 
της πρακτικής σημασίας των εικασιών μου, εγώ μόνος μου είχα επιβραδύνει την 
έρευνά μου. Όταν οι κύριες ιδέες για τα μη-ενεργειακά πεδία και τις μη-
ενεργειακές επιρροές είχαν ήδη σχηματιστεί στο μυαλό μου, δεν σκεφτόμουν να 
τις δημοσιεύσω, πιστεύοντας ότι αν κάποιοι θα τις χρειαζόταν, θα το σκέφτονταν 
οι ίδιοι. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, συνειδητοποίησα σταδιακά πόσο 
τεράστια πρακτική σημασία θα έχει η ανάπτυξη και η χρήση των μη-ενεργειακών 
πεδίων και επιρροών στη ζωή της ανθρωπότητας, όπως είχε  πρακτική σημασία η 
ανάπτυξη ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων, που μετέτρεψαν ολόκληρη τη ζωή 
μας (τμήμα 3). Μόνο τότε δημοσίευσα το πρώτο μου έργο για το θέμα αυτό 
(βιβλίο Vasiliev S. Α. Τα προβλήματα οικοδόμησης της φυσικής του μη-υλικού 
κόσμου και η σημασία του για όλους μας. Χριστιανικό εκδοτικό οίκο, Μόσχα, 82 
σελίδες, 2004, ISBN 5-7820-0085-6.), προκειμένου να επιστήσω την προσοχή των 
ερευνητών στη σημασία της εξεύρεσης τον άνευ ενέργειας πεδίων. Ήταν 
σημαντικό να γράψω το βιβλίο πολύ σαφώς και κατανοητά για έναν ευρύ κύκλο 
ερευνητών προκειμένου να τους προσεγγίσω. Προσπάθησα λοιπόν να το κάνω. 
Αργότερα, το βιβλίο συμπληρώθηκε με μερικά πειράματα και ανατυπώθηκε ως 
άρθρο (Vasiliev S. Α. Η δυνατότητες, τα προβλήματα και  η σημασία οικοδόμησης 
της φυσικής του μη υλικού κόσμου// βιβλίο Σύστημα "Ο πλανήτης Γη", Συναντήσεις 
του 17ου Επιστημονικού Σεμιναρίου, 15 χρόνια διεπιστημονικού επιστημονικού 
σεμιναρίου, Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. M.V. Lomonosov, Librocom, 
Μόσχα, 2009, σ. 117-150, ISBN 978-5-9710-0262-8 και ιστοσελίδες 
www.nonmaterial.narod.ru και http://nadisa.org/, απευθείας αναφορά  
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http://www.nonmaterial.narod.ru/nonmat.pdf  
http://www.nonmaterial.narod.ru/nonmat_Gr.pdf - στα ελληνικά). 

 

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του εν λόγω βιβλίου, στα χέρια μου, δεν είχα 
φυσικά πειράματα στο θέμα των περίεργων πεδίων. Αλλά πού και πώς να 
αναζητήσουμε και πειραματικά να μελετήσουμε αυτά τα πεδία και τα 
αποτελέσματα, αν δεν γνωρίζουμε τίποτα συγκεκριμένα για τα χαρακτηριστικά 
τους; Όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήδη στο βιβλίο [1] εντοπίστηκαν σωστά οι 
βασικές ιδέες της μελέτης και της κατανόησης των παράξενων πεδίων και των 
επιρροών τους. Μέσα μου είχε ωριμάσει ένα τέτοιο σχέδιο δράσης. Ανεξάρτητα 
από την ορθότητα είτε όχι των αστρολογικών ερμηνειών και προβλέψεων, η 
αστρολογία έχει συσσωρεύσει χιλιάδες χρόνια προσεκτικής παρατήρησης των 
επιπτώσεων των περίεργων πεδίων των πλανητών και των αστεριών, τα οποία θα 
πρέπει επίσης να περιέχουν φυσικές παρατηρήσεις των συγκεκριμένων ιδιοτήτων 
και χαρακτηριστικών αυτών των πεδίων. Αρχικά, θα μπορούσε κανείς να αναμένει 
ότι θα πρέπει να μπορεί κανείς να βρει αυτά τα δεδομένα μέσα στην αστρολογία, 
μόνο για να διευκολύνει την αναζήτηση και το σχεδιασμό των πειραμάτων. Τα 
αποτελέσματα υπερέβησαν τις προσδοκίες. Χρειάστηκε να εμβαθύνω τη μελέτη 
των βασικών στοιχείων της αστρολογίας, έτσι ώστε, τελικά, να ανακαλύψω ότι οι 
μεγάλοι αστρολόγοι-ερευνητές του μακρινού παρελθόντος, κατά τη διάρκεια των 
χιλιετιών όχι μόνο ανέπτυξαν μεθόδους πρόβλεψης αλλά κατάφεραν επίσης να 
διακρίνουν στις προσεκτικές παρατηρήσεις τους τις δύσκολα-ανιχνευόμενες 
ασυνήθιστες φυσικές ιδιότητες των επιδράσεων των πλανητών και των αστεριών 
πάνω στη Γη. Ήταν δυνατόν να εξάγω αυτές τις ιδιότητες από τις περίεργες, κατά 
τη γνώμη μου, μερικές φορές μυστικές ιστορίες της αστρολογίας. Συνένωσα ένα 
μικρό κλάσμα των αναφερόμενων ιδιοτήτων, το πιο αξιόπιστο από αυτά, σε δύο 
Αξιώματα (Postulate) της αστρολογίας (Τμήμα 2) και προχώρησα στη μελέτη των 
συνεπειών των Αξιωμάτων. Τα αξιώματα δεν περιέχουν ερμηνείες, προβλέψεις της 
αστρολογίας. Αυτά είναι καθαρά φυσικά αξιώματα. Επομένως, η θεωρία των 
συνεπειών τους είναι μια καθαρά φυσική θεωρία βασισμένη στις φυσικές 
παρατηρήσεις των αστρολόγων. 

 

Αυτή η θεωρία οδήγησε στην κατασκευή του πρώτου Φυσικού Μοντέλου (ΦΜ) 
των παράξενων πεδίων. Η ΦΜ αποκάλυψε συγκεκριμένες δομές των περίεργων 
πεδίων, τις μη γραμμικές τους αλληλεπιδράσεις και τις ειδικές συνθήκες για την 
εμφάνισή τους (Τμήμα 6). Έγινε σαφές ποια φυσικά πειράματα πρέπει να 
αναζητηθούν για να επαληθευτεί το πρώτο ΦΜ. Ευτυχώς, τέτοια πειράματα 
βρέθηκαν και επιβεβαίωσαν επανειλημμένα τη θεωρία (βλέπε αναφορές στην 
Ενότητα 6). Αυτό μπορεί να φαίνεται εκπληκτικό στη μεγάλη πλειοψηφία της 
επιστημονικής κοινότητας η οποία δεν πιστεύει στην αστρολογία. Στην 
πραγματικότητα, αυτό δεν είναι καθόλου εκπληκτικό, αφού η θεωρία δεν 
βασίζεται στην αστρολογία, αλλά μόνο στις φυσικές παρατηρήσεις των 
αστρολόγων. Με τη συσσώρευση φυσικών πειραμάτων, κατασκευάστηκε ένα 
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δεύτερο ΦΜ, το οποίο προκύπτει μόνο από τα πειράματα. Το δεύτερο μοντέλο 
έδωσε μερικές πρόσθετες πληροφορίες, αλλά κατά τα άλλα, τα δύο μοντέλα 
συνέπεσαν με τα ακόλουθα: το πρώτο μοντέλο περιέχει πολύ περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα μη-ενεργειακά πεδία. Και είναι πολύ φυσικό, λόγω του 
μεγαλύτερου πληροφοριακού περιεχομένου σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες των 
μακροπρόθεσμων, χιλιετηρίδων παρατηρήσεων. Έτσι, τα δύο ΦΜ έχουν συγκλίνει 
στα συμπεράσματά τους, ξεκινώντας από διαφορετικές αρχικές θέσεις και 
πηγαίνοντας το ένα προς το άλλο. Το τελευταίο, το νυν ΦΜ περιγράφεται στην 
Ενότητα 6. Πρέπει να τονίσω ότι το ΦΜ ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα παράξενα 
πεδία είναι ενεργειακά ή άνευ ενέργειας, καθώς το ΦΜ ακολουθεί άμεσα από τα 
πειραματικά δεδομένα και τα δεδομένα παρατήρησης. Η μη ενεργειακότητα των 
παράξενων πεδίων προκύπτει από το νόμο της διατήρησης της ενέργειας και τις 
προαναφερθείσες έννοιες της θεωρίας πεδίου (τμήμα 3). Η μη ενεργειακότητα 
τους κατέστησε δυνατή την εξήγηση της τεράστιας διαπερατής ικανότητάς τους, 
του ακραίου εύρους της δράσης τους και της υπέρβασης της ταχύτητας του φωτός 
χωρίς να παραβιάζει τη θεωρία της σχετικότητας (Τμήμα 6). 

 

Η προκύπτουσα θεωρία είναι ποιοτική, όχι περιγραφική. Τώρα, καταρχήν, 
είναι αδύνατο να εισαχθεί στη θεωρία μια μαθηματική υπερκατασκευή. Εξάλλου, 
η όλη θεωρία βασίζεται σε πειράματα και παρατηρήσεις. Και για την εισαγωγή 
των μαθηματικών, απαιτούνται όχι περιγραφικά, αλλά ποσοτικά πειράματα και 
παρατηρήσεις που μετρούν τις παραμέτρους του πεδίου, δίνουν ποσοτικές 
νομοτέλειες κ.λπ. Τα διαθέσιμα τώρα πειράματα και οι παρατηρήσεις δίνουν μόνο 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των άνευ ενέργειας πεδίων τύπου - "υπάρχουν 
αποτελέσματα, δεν υπάρχουν αποτελέσματα", "το αποτέλεσμα αυξάνεται, το 
αποτέλεσμα μειώνεται" κ.λπ. Επομένως, η θεωρία αποδεικνύεται περιγραφική και 
όχι ποσοτική. Το ίδιο, ωστόσο, αποδείχθηκε στο αρχικό στάδιο της κατασκευής 
όλων των θεμελιωδών φυσικών θεωριών (βλ. Παράρτημα 1). 

 

Τα μη ενεργειακά αντικείμενα αποκαλούνται από εμένα μη-υλικά αντικείμενα, 
αφού όλα τα υλικά αντικείμενα που είναι γνωστά σε εμάς είναι ενεργειακά. Στη 
διαδικασία της μελέτης των μη-ενεργειακών πεδίων, αποδείχθηκε ότι η κύρια 
φυσική ιδιότητα των μη-υλικών αντικειμένων είναι η ιδιότητα διαχείρισης. 
Δηλαδή, αποδείχθηκε λογικά ότι τα αντικείμενα του φυσικού μη-υλικού κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων των μη-υλικών μη-ενεργειακών πεδίων, μπορούν να 
διευθύνουν την αλληλεπίδραση των υλικών αντικειμένων με κάποιο μη-
ενεργειακό, μη-δυναμικό τρόπο (βλέπε πρακτικό παράδειγμα στην Ενότητα 12), 
το ενεργειακό ισοζύγιο αυτών των αλληλεπιδράσεων, τη μεταφορά ενέργειας 
μεταξύ υλικών αντικειμένων και τη μετατροπή της ενέργειας από μια μορφή 
στην άλλη. Το ίδιο ισχύει και για τη ρύθμιση της ισορροπίας της ορμής στις 
υλικές διαδικασίες. Έτσι, η κύρια ιδιότητα του φυσικού μη υλικού κόσμου είναι 
να διαχειρίζεται τις διαδικασίες του υλικού κόσμου. Επιπλέον, τα μη-υλικά 
αντικείμενα κυβερνούν τις υλικές διαδικασίες κατά κάποιο ακατανόητο για εμάς 
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μη-ενεργειακό, μη-δυναμικό τρόπο. Μια τέτοια επίδραση-διαχείριση 
παρατηρούμε κάθε μέρα γύρω μας άλλα δεν δίνουμε σε αυτό σημασία, τα 
παρακολουθούμε, απερίσκεπτα, δίχως συλλογισμό. Πράγματι, όλες οι φυσικές 
διεργασίες που συμβαίνουν γύρω μας διέπονται από τους νόμους της Φύσης. Αυτό 
δεν απαιτεί ενέργεια. Αυτό συμβαίνει για εμάς με κάποιον περίεργο μη-δυναμικό 
και μη-ενεργειακό τρόπο. Κατά συνέπεια, φαίνεται, ότι η προέλευση των 
φυσικών νόμων που διέπουν τις φυσικές διεργασίες στον υλικό κόσμο, εντελώς 
άγνωστες και ακατανόητες για εμάς σήμερα, βρίσκονται στον κόσμο των μη-
ενεργειακών αντικειμένων, δηλαδή στον μη-υλικό κόσμο. 

 

Περίπου το 2011, όταν η θεωρία μου αναπτύχθηκε στις βασικές γραμμές, 
ψάχνοντας στο Διαδίκτυο, κατά λάθος σκόνταψα σε μια μεγάλη, πραγματικά 
θαυμάσια ανασκόπηση του έργου του project «Δεύτερη φυσική» (για συντομία 
F2), ο συντάκτης της ανασκόπησης είναι ο Vladislav Anatolyevich Zhigalov. Από 
την ανασκόπηση κατάλαβα ότι στην F2 πειραματίζονται με τα ίδια περίεργα πεδία 
όπως τα δικά μου, αλλά όχι με τα πεδία των ουράνιων σωμάτων. Στο F2, 
πειραματίζονται με τα εν λόγω πεδία σε εργαστηριακές συνθήκες με 
εργαστηριακές γεννήτριες και ανιχνευτές των περίεργων πεδίων, με τις επιδράσεις 
των εκπομπών παράξενων πεδίων σε διάφορα αντικείμενα. (Ακόμα δεν 
καταλαβαίνω πώς ήταν δυνατόν να επινοήσουν τις ασυνήθιστες γεννήτριες και 
ανιχνευτές των παράξενων πεδίων, χωρίς να γνωρίζουν τη φυσική φύση των 
παράξενων πεδίων και τις επιπτώσεις τους). Εμπνευσμένος, έγραψα μια επιστολή 
στον Β. Α. Ζιγκάλοφ. Έτσι το F2 και εγώ αμοιβαία μάθαμε για την ύπαρξη ο ένας 
τον άλλον. Ο ίδιος εργάστηκα σε αυτό το θέμα ως ανεξάρτητος ερευνητής, πέρα 
από τα επίσημα προγράμματα, χωρίς οικονομική υποστήριξη, μόνο με βάση τον 
προσωπικό ενθουσιασμό που δημιουργείται από την επιστημονική περιέργεια και 
την κατανόηση της πρακτικής σημασίας της ανάπτυξης των παράξενων πεδίων. 
Υπάρχουν πολλοί υπέροχοι πειραματικοί φυσικοί στην F2. Όλοι τους είναι 
ενθουσιώδες αφιερωμένοι στην επιστημονική έρευνα στην πρώτη γραμμή της 
επιστήμης, αλλά, κατά κανόνα, χωρίς υποστήριξη. Είναι αγνοί στη σχέση τους με 
την επιστήμη, είναι ευχάριστες οι επαφές με αυτούς, ειδικά στην εποχή μας, όταν 
μεγάλες ταμειακές ροές μέσω της επιστήμης δεν είναι αβλαβείς για την 
καθαρότητα της επιστήμης. Κατά κάποιον τρόπο, χάρη στην F2, εμφανίστηκε μια 
πρόσθετη πειραματική βάση για τη θεωρητική μου κατανόηση, η οποία οδήγησε 
σε πρόσθετα συμπεράσματα της περιγραφικής θεωρίας και η οποία αντανακλάται 
επίσης στην ανασκόπηση από το 2019 στην ιστοσελίδα 
www.nonmaterial.narod.ru. 

 

Η γνωριμία με το έργο F2 οδήγησε σε προσπάθειες επανεξέτασης των 
συνδεδεμένων καταστάσεων (σύγχυση) των κβαντικών σωματιδίων και των 
μακροσκοπικών αντικειμένων. Με βάση τα πειράματα του έργου F2, ήταν δυνατό 
να παρουσιαστούν τα ακόλουθα. Η κατάσταση σύμπλεξης δεν είναι κβαντικό 
φαινόμενο. Είναι μια καθολική ιδιότητα της Φύσης, ακριβώς όπως οι εκδηλώσεις 
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ενός ηλεκτρικού πεδίου στη μακροφυσική δεν είναι κβαντικό φαινόμενο, αν και 
ένα ηλεκτρικό πεδίο εκδηλώνεται επίσης στην κβαντική φυσική. Εξηγείται γιατί, 
στην κβαντική φυσική, η σύγχυση καταστάσεων συμβαίνει σε κάθε βήμα και 
εκδηλώνεται με σαφήνεια, ενώ στη μακροφυσική πρέπει κανείς να προσπαθήσει 
να δημιουργήσει και να παρατηρήσει την σύγχυση. Από την ανάλυση των 
πειραμάτων, κατάφερα να ανακαλύψω: πληροφοριακές φυσικές επιδράσεις 
υπάρχουν, η σύγχυση καταστάσεων δημιουργείται από το μη-ενεργειακό πεδίο 
που περιέχει το πληροφοριακό πεδίο και δημιουργείται μέσω των πληροφοριακών 
επιδράσεων σε συνδυασμό με τον πληροφοριακό συντονισμό (Τμήματα 7, 8). 

 

Ο ίδιος, φυσικά, δεν είμαι γενετιστής, αλλά απροσδόκητα συγκρούστηκα στο F2 
με τα ζητήματα της γενετικής. Μετά από όλα τα παραπάνω, έμαθα στην F2 για το 
ακόλουθο πείραμα. Ομάδες φυτών Νο.1 και Νο.2 εισήχθησαν σε κατάσταση 
σύγχυσης με ειδική τεχνική. Στην ομάδα Νο.1, το γονιδίωμα μεταβλήθηκε βίαια 
μέσω ακτινοβολίας γάμμα. Η δεύτερη ομάδα φυτών δεν ακτινοβολήθηκε με 
ακτινοβολία γάμμα. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκαν παρόμοιες αλλαγές στο 
γονιδίωμα στην ομάδα Νο.2. Δεδομένου ότι ήξερα ότι τα συνδεδεμένα αντικείμενα 
συνδέονται με ένα μη ενεργειακό πεδίο που περιέχει το πεδίο πληροφοριών, ήρθα 
στο συμπέρασμα: ένα τέτοιο πεδίο είναι ικανό να μεταβάλει το γονιδίωμα. Πώς, 
γιατί και υπό ποιες συνθήκες συμβαίνει αυτό, παραμένει ακατανόητο και 
υπόκειται σε πειραματική γενετική μελέτη, ανοίγοντας ένα ολόκληρο πεδίο 
έρευνας στη γενετική. 

 

Εφάρμοσα το συμπέρασμα μου σε δύο σημεία της αστρολογίας. Τα μη-ενεργειακά 
πεδία των πλανητών δρουν συνεχώς στη Γη και τα αποτελέσματά τους στη Γη 
αλλάζουν διαρκώς (Τμήμα 6). Ενώ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των 
αστρολόγων, τα μη-ενεργειακά πεδία των πλανητών επηρεάζουν τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά μόνο σε μία επιλεγμένη στιγμή - τη στιγμή της γέννησης. Αυτό 
είναι εκπληκτικό. Δεν υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Δεν είναι σαφές εάν, κατ' αρχήν, 
μπορεί να υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Έχω δείξει ότι αυτό δεν προκαλεί 
έκπληξη και εξηγείται από επιστημονική άποψη. Το έδειξα αυτό με την 
αναγνώριση της ανάγκης εναλλαγής των γονιδίων μεταξύ των καταστάσεων 
ενεργές - ανενεργές κατά τη γέννηση και με την υπόθεση ότι τα μη-ενεργειακά 
πεδία μπορούν να πραγματοποιούν την εναλλαγή των γονίδιων μεταξύ των 
καταστάσεων  ενεργά - ανενεργά χωρίς να αλλάζουν τη σύνθεση του γονιδιώματος 
(Ενότητα 9). Έτσι, πρώτον, η επιστήμη δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείει εκ των 
προτέρων το ρόλο της στιγμής της γέννησης στα γενετικά χαρακτηριστικά του 
νεογέννητου. Δεύτερον, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, η στιγμή 
της γέννησης παίζει σημαντικό ρόλο, αυτό είναι επίσης ένα υπαινιγμό για τη 
γενετική - πρέπει να μελετήσει τη μετάβαση γονιδίων μέσω των μη-ενεργειακών 
πεδίων και να διευκρινίσει ποιες ειδικές ευνοϊκές συνθήκες για την αλλαγή 
γονιδίων δημιουργούνται στο σώμα ενός νεογέννητου κατά τη στιγμή της 
γέννησης. 
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Δεύτερο σημείο. Ήταν δυνατόν να δείξω ότι σε αντίθεση με την νυν αστρολογία, 
τα δίδυμα (ακόμα και τα πανομοιότυπα) που γεννιούνται ταυτόχρονα με ακρίβεια 
ενός λεπτού στον ίδιο τόπο θα πρέπει να διαφέρουν σημαντικά και οι λόγοι για 
αυτό αποκαλύπτονται. Αυτό αποδεικνύεται με βάση την καθιέρωση της συνοχής 
των δίδυμων και υπό την προϋπόθεση της εκδήλωσης του ευρέως γνωστού κανόνα 
απαγόρευσης για τα συμπλεγμένα αντικείμενα όχι μόνο στην κβαντική αλλά και 
στη μακροφυσική, που πρέπει επίσης να μελετηθεί. Αυτή η αντίφαση εξαλείφεται. 
(Τμήμα 10). Αλλά η αστρολογία, γενικά, έχει πολλά προβλήματα. Κατά τη γνώμη 
μου, η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, αλλά ο πρόδρομος της επιστήμης, ακριβώς 
όπως η αλχημεία ήταν ο πρόδρομος της χημείας, επιπλέον η αστρολογία έχει την 
προοπτική να μετατραπεί σε επιστημονική κατάσταση (Τμήμα 11). 

 
    Σας εύχομαι  όλα τα καλύτερα. 
    Βασίλιεφ Σεργκέϊ  του Αλεξέϊ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 
 
Πείτε μου, η ποσοτική θεωρία του ατόμου με την εξίσωση Schrödinger, εμφανίστηκε 
αμέσως; Ή, αρχικά, δημιουργήθηκε μια «περιγραφική» θεωρία του ατόμου, που 
περιγράφει το άτομο ως στοιχειώδες καθολικό κύτταρο της ύλης, ως αποτελούμενο 
από έναν κεντρικό πυρήνα και τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από αυτό, 
ως κρατούμενων από την ηλεκτρική έλξη των ηλεκτρονίων στον πυρήνα, 
περιγράφοντας την ύπαρξη κβάντων, κβαντικών μεταβάσεων κλπ. (Τα αιτήματα του 
Bohr); Ταυτόχρονα, οι φυσικοί κατανόησαν απόλυτα την ανάγκη για μια 
περιγραφική θεωρία του ατόμου και το αντιλήφθηκαν τέλεια, αλλά για πολύ καιρό 
αναζητούσαν έναν τρόπο να τεντώσουν τα μαθηματικά σε μια περιγραφική θεωρία 
του ατόμου (εξίσωση Schrödinger, ιδιοτιμές των τελεστών). 
   Ή πιστεύετε ότι ο Νεύτωνας και ο Αϊνστάιν δημιούργησαν αμέσως τις ποσοτικές 
τους θεωρίες βαρύτητας; Ο Newton συνέταξε πρώτα μια περιγραφική θεωρία της 
βαρύτητας, περιγράφοντας το ηλιακό σύστημα, τη συγκράτηση των πλανητών σε 
τροχιές, ως αποτέλεσμα της έλξης στον Ήλιο. Στη συνέχεια, γνωρίζοντας πώς να 
υπολογίζει τις επιταχύνσεις υπό την επίδραση των δυνάμεων, κατάλαβε περιγραφικά 
ότι όσο πιο μακριά είναι ο πλανήτης, τόσο λιγότερη είναι η έλξη στον Ήλιο. Και ήδη 
σε μια περιγραφική θεωρία, έβαλε στοιχειώδεις υπολογισμούς και πήρε μια ποσοτική 
θεωρία της βαρύτητας - τον νόμο της παγκόσμιας βαρύτητας. Παρεμπιπτόντως, 
ακόμη και τα έργα του απέτυχαν, για πολλά χρόνια έμειναν χωρίς κίνηση στα αρχεία 
της Βασιλικής Εταιρείας, επειδή οι κριτικοί αυτής της Εταιρείας δεν κατάλαβαν τη 
σημασία του έργου του Νεύτωνα. Και αν τους εξηγούσαν τότε τα τεράστια πρακτικά 
αποτελέσματα των αναμενόμενων και στη συνέχεια πραγματοποιημένων πρακτικών 
αποτελεσμάτων του Νεύτωνα (π.χ., χρήση για τον υπολογισμό συστημάτων 
δυνάμεων σε εργαλειομηχανές, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, για τον υπολογισμό 
κινήσεων τεχνητών δορυφόρων της Γης κ.λπ.), θα θεωρούσαν κάτι τέτοιο ως 
απαράδεκτη στην επιστήμη αβασιμότητα ή ως φαντασία. 
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   Με τον Αϊνστάιν, η περιγραφική θεωρία της βαρύτητας εντοπίζεται πιο εύκολα και 
αποτελείται από τα ακόλουθα. Στην αρχή, ο Αϊνστάιν επεξεργάστηκε την αρχή της 
ισότητας όλων των συστημάτων αναφοράς που εμπίπτουν ελεύθερα στο βαρυτικό 
πεδίο (γενική αρχή της σχετικότητας). Δεδομένου ότι το πεδίο βαρύτητας είναι 
διαφορετικό σε διαφορετικά σημεία του χώρου (ακριβέστερα, του χωροχρόνου), τότε 
και τα ελεύθερης πτώσης συστήματα αναφοράς θα πρέπει να είναι διαφορετικά για 
διαφορετικά σημεία. Επιπλέον, κάθε σύστημα έχει νόημα μόνο σε μια αρκετά μικρή 
περιοχή, μέσα στην οποία το πεδίο βαρύτητας παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, 
δηλαδή, αυτά τα συστήματα είναι τοπικά. Έτσι, ολόκληρος ο χώρος αποτελείται από 
μία πλειάδα των εν λόγω τοπικών συστημάτων. Έχοντας μια σχεδόν πλήρη, αλλά 
περιγραφική φυσική θεωρία, ο Αϊνστάιν έπρεπε να βρει τέτοια μαθηματικά που θα 
συνδυάζουν τα τοπικά (ψευδο-Ευκλείδια) συστήματα σε ένα ενιαίο χώρο. Ευτυχώς, 
εκείνη την εποχή υπήρχε ήδη μια κατάλληλη μαθηματική συσκευή - η γεωμετρία 
καμπυλόγραμμων χώρων του Riemann, στην οποία εισήχθη ήδη η έννοια των 
τοπικών χώρων (εφαπτομενικοί χώροι). Το τέντωμα της γεωμετρίας Riemann σε μια 
περιγραφική φυσική θεωρία επέτρεψε τη δημιουργία μιας ποσοτικής θεωρίας της 
βαρύτητας – ΓΘΣ. Είναι ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Αϊνστάιν δεν γνώριζε για την 
ύπαρξη της γεωμετρίας Riemann, είπε στον φίλο του μαθηματικό την περιγραφική 
θεωρία και του ζήτησε να προτείνει πώς να σχεδιάσει τα μαθηματικά πάνω σ’ αυτήν. 
Ο φίλος του πρότεινε τη γεωμετρία Riemann. Αν δεν υπήρχε αυτή η γεωμετρία, τότε 
η θεωρία του Αϊνστάιν θα παρέμενε περιγραφική και οι φυσικοί θα είχαν αναζητήσει 
τρόπους για να σχεδιάσουν τα μαθηματικά και ίσως οι ίδιοι θα είχαν δημιουργήσει 
τη Ριμαννιακή γεωμετρία. 
   Νομίζω είναι αρκετά τα παραδείγματα του ρόλου και της σημασίας μιας 
περιγραφική φυσικής θεωρίας και της φυσιολογικής της αντίληψης από τον 
«επιστημονικό κόσμο». 
 
 
 
 
  

 


