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ENOTHTA 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. To παρόν έγγραφο είναι μια σύντομη επισκόπηση των έργων του 
εισηγητή σχετικά με το θέμα που αναφέρεται στον τίτλο. Tα έργα αυτά έχουν ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα. Συνίσταται στο γεγονός ότι ο εισηγητής κατόρθωσε να εμβαθύνει τη 
μελέτη των βασικών αρχών της αστρολογίας, έτσι ώστε τελικά να ανακαλύψει 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. Αυτό επιτρέπει να μελετηθούν τα φυσικά 
θεμέλια της αστρολογίας, ανεξάρτητα από κάθε είδους αστρολογικές ερμηνείες και προβλέψεις. 
Οι φυσικές αρχές μπορούν, φυσικά, να επαληθευτούν σε φυσικά πειράματα. Τα αποτελέσματα 
των φυσικών πειραμάτων είναι ένα κριτήριο της ορθότητας όσο αφορά τα φυσικά θεμέλια της 
αστρολογίας. Η αστρολογία βρίσκεται σε αντίθεση με τα θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης και 
ως εκ τούτου απορρίπτεται από αυτήν. Τα φυσικά θεμέλια της αστρολογίας επιτρέπουν να 
ξεπεραστούν οι αναφερόμενες αντιφάσεις με βάση το συνδυασμό των γνώσεων της σύγχρονης 
ακαδημαϊκής επιστήμης και των νέων γνώσεων για τα ασυνήθιστα φυσικά πεδία. Η νέες γνώσεις 
εμπλουτίζουν την επιστήμη. Ακολουθούν από τις φυσικές παρατηρήσεις των μεγάλων 
αστρολόγων-ερευνητών του μακρινού παρελθόντος και από τα τελευταία φυσικά πειράματα. 
Ωστόσο, τα περισσότερα από τα θέματα που εξετάζονται στην επισκόπηση δεν είναι 
αφιερωμένα στην αστρολογία. Είναι αφιερωμένα: στην πειραματική απόδειξη της ύπαρξης μη-
ενεργειακών πεδίων και στα πρακτικά σημάδια των επιδράσεών τους, στην κατανόησή τους στο 
επίπεδο της φυσικής φιλοσοφίας, στην ανακάλυψη της ικανότητάς τους να ελέγχουν τις 
διαδικασίες στον κόσμο των υλικών αντικειμένων, στην κατασκευή ενός αρχικού φυσικού 
μοντέλου μη-ενεργειακών πεδίων και στις συνθήκες εμφάνισής τους, τη μελέτη των αιτιών της 
τεράστιας διαπερατής ικανότητάς τους κατά την ενεργό αλληλεπίδρασή τους με την ουσία και 
τους λόγους για την ικανότητά τους να υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός χωρίς να 
παραβιάζουν τη θεωρία της σχετικότητας, στον βασικό τους ρόλο στην κβαντική φυσική, στην 
έρευνα του ρόλου τους στην εμφάνιση εμπλοκών καταστάσεων τόσο των μικροσωματιδίων όσο 
και των μακροσκοπικών αντικειμένων, στην αναζήτηση ύπαρξης στα καταγραμμένα μη-
ενεργειακά πεδία και επιδράσεις κάποια σημάδια πληροφοριακών πεδίων και επιδράσεων σε 
συνδυασμό με συντονισμό πληροφοριών, του ρόλου αυτής της αντήχησης σε πολλές 
διαδικασίες, στην εξέταση των δυνατοτήτων της επίδρασης των μη-ενεργειακών πεδίων στα 
γονιδιώματα των ζωντανών οργανισμών με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
δραστηριότητας των γονιδίων κ.λπ. Η ανασκόπηση εξετάζει επίσης την αναμενόμενη πρακτική 
σημασία της ανάπτυξης μη-ενεργειακών πεδίων, της συζήτησης για την ύπαρξή τους και των 
προβλημάτων της ύπαρξης οιονεί μη-ενεργειακών πεδίων. Τα κυριότερα αποτελέσματα 
παρατίθενται στο συμπέρασμα. Η παρακάτω ανασκόπηση διεξάγεται στο πλαίσιο της 
εγκυρότητας του νόμου διατήρησης της ενέργειας και των αντιλήψεων της θεωρίας του φυσικού 
πεδίου, ότι κάθε επίδραση μεταφέρεται σε απόσταση στον τρισδιάστατο χώρο μας από ένα 
συγκεκριμένο φυσικό πεδίο που διαδίδεται στον ίδιο χώρο. Οι εναλλακτικές αναπαραστάσεις 
αναλύονται επίσης παρακάτω. Δεδομένου ότι πρόκειται για ανασκόπηση των έργων μόνο του 
εισηγητή, εδώ στον κατάλογο των αναφορών δίνονται μόνο οι εργασίες του. Οι σύνδεσμοι 
αυτοί, φυσικά, περιέχουν, με τη σειρά τους, πολλές αναφορές σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις 
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άλλων δημιουργών. Εδώ, από τη σκοπιά της φυσικής, εξετάζεται μόνο το μέρος της 
αστρολογίας που προβλέπει τους ψυχολογικούς τύπους των προσωπικοτήτων, τα σωματικά τους 
χαρακτηριστικά, τις τάσεις για ορισμένες ασθένειες κλπ. Ο εισηγητής δεν εξετάζει ζητήματα 
προβλέψεων του μέλλοντος, αφού η φυσική δεν κατανοεί την έννοια του χρόνου. Ο συνδυασμός 
διαφόρων άρθρων σε ένα ενιαίο σύνολο, σε μια ενιαία ανασκόπηση, δεν είναι μια μηχανική 
πράξη. Είναι μια δημιουργική πράξη που παράγει ανανεωμένες σκέψεις, οι οποίες 
αντικατοπτρίζονται επίσης σε αυτήν την ανασκόπηση. 

 

ENOTHTA 2. Φυσικά αξιώματα της αστρολογίας. 

 

Από τις φυσικές παρατηρήσεις των μεγάλων αστρολόγων-ερευνητών του μακρινού 
παρελθόντος, ο εισηγητής ξεχώρισε μόνο ένα μικρό μέρος. Οι αστρολόγοι έχουν επανειλημμένα 
εδώ και πολλά χρόνια δοκιμάσει τις φυσικές τους δηλώσεις με τις εμπειρικές μεθόδους τους, 
προκαλώντας σοβαρή δυσπιστία μεταξύ των φυσικών, αλλά δεν τις έχουν εξετάσει σε φυσικά 
πειράματα. Επομένως, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως φυσικές πραγματικότητες από την άποψη 
της φυσικής. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής σχεδίασε το αναφερόμενο μέρος με τη μορφή δύο 
φυσικών Αιτημάτων (Postulate), τα οποία αργότερα τού χρησίμευαν ως βάση για τη φυσική 
έρευνα των θεμέλιων της αστρολογίας. 

 

     ΑΙΤΗΜΑ (Postulate)1. Σε εκείνες και μόνο σε εκείνες τις χρονικές στιγμές που η γωνία α 
μεταξύ των κατευθύνσεων προς τους δύο πλανήτες απ’ το γήινο σημείο Μ παρατήρησης 
ικανοποιεί τον όρο 

 

                                                      |α - αn| < εn ,                                          (1) 

όπου 

                                                       εn<<180º,                                            (2) 

 

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

 

     ΑΙΤΗΜΑ 2.  Υπάρχει μια τέτοια επίδραση των πλανητών, περιστρεφόμενων πάνω στο 
επίπεδο της εκλειπτικής, η οποία εξαρτάται μόνο απ’ τις ζωδιακές θέσεις των πλανητών. Όταν 
ένας πλανήτης κινείται επί του ζωδιακού κύκλου (εξ όψεως της Γης), ο χαρακτήρας της 
επίδρασής του αλλάζει σχετικά ομαλά εντός των ζωδίων και απότομα στα όρια των ζωδίων. 
Υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός iMAX ζωδίων. Φαίνεται ότι το τοπικό ανατολικό σημείο 
διασταύρωσης της εκλειπτικής με τον τοπικό ορίζοντα και το ανώτερο σημείο τομής της 
εκλειπτικής με τον τοπικό ουράνιο μεσημβρινό ενεργούν πάνω σε δεδομένο σημείο της γήινης 
επιφάνειας ανάλογα με τη θέση τους στα ζώδια, σαν να μη είναι μαθηματικά σημεία, αλλά 
πλανήτες. 
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     ENOTHTA 3. Η κύρια αντίφαση: η αντίφαση μεταξύ αστρολογίας και θεωρίας φυσικού 
πεδίου. 

Η αστρολογία ανέκαθεν ισχυρίζεται την παρουσία στον πλανήτη Γη των επιρροών των 
πλανητών και ακόμη και των αστεριών. Η αστροφυσική έχει αποδείξει ότι οι πλανήτες, και πολύ 
περισσότερο τα άστρα, δεν μπορούν να ασκούν επιρροή στις διαδικασίες που συμβαίνουν στη 
Γη μέσω των ενεργειακών τους πεδίων (η σύγχρονη επίσημη φυσική δεν εξετάζει άλλα πεδία). 
Αυτό ιδρύθηκε εδώ και πολύ καιρό στο πλαίσιο της εγκυρότητας του νόμου διατήρησης της 
ενέργειας και των προαναφερθεισών αντιλήψεων της θεωρίας πεδίων. Αυτό, βέβαια, αληθεύει 
εντός του αναφερόμενου πλαισίου. Η απόδειξη βασίζεται στην αποδυνάμωση οποιουδήποτε 
αποκλίνοντος1 ενεργειακού πεδίου καθώς απομακρύνεται από την πηγή του. Πλην τούτου, οι 
αποστάσεις από τη Γη έως τους πλανήτες, έως τα αστέρια και τους γαλαξίες είναι τόσο μεγάλες 
ώστε η ένταση των ενεργειακών τους πεδίων στη Γη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικότητες 
της αστροφυσικής, μειώνεται σε αμελητέο επίπεδο. Επιπλέον, ακριβώς κατόπιν "απαίτησης" του 
νόμου διατήρησης της ενέργειας, το αποκλίνον ενεργειακό πεδίο οφείλει να μειώνεται με την 
απόσταση από την πηγή του. Η Αστροφυσική διατυπώνει αυτό εν συντομία με τη Θέση: "Οι 
πλανήτες, και ακόμη περισσότερο, τα άστρα δεν μπορούν να επιδρούν πάνω στη Γη". Φαίνεται 
ότι αυτή είναι μια ετυμηγορία για την αστρολογία. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. 

 

Στην πραγματικότητα, οι παραπάνω ενδείξεις σημαίνουν μόνο ότι οι πλανήτες και τα αστέρια θα 
μπορούσαν να επηρεάζουν τη Γη μόνο μέσα από τα μη-ενεργειακά πεδία. Επομένως, αν η 
αστρολογία έχει δίκιο, τότε τα μη-ενεργειακά πεδία υπάρχουν και οι πλανήτες και τα 
αστέρια (εκτός από τα ηλεκτρομαγνητικά και βαρυτικά πεδία) διαθέτουν μη-ενεργειακά πεδία 
[1, 2, 7-10, 27]. Αυτή είναι μια ριζικά νέα γνώση, όμως φαίνεται απίστευτη. Πράγματι, αν κάτι 
δεν διαθέτει ενέργεια, τότε σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας δεν διαθέτει ούτε 
μάζα ούτε και ορμή. Δεν μπορεί να πραγματοποιεί ούτε ενεργειακές, ούτε δυναμικές 
επιδράσεις. Η ακαδημαϊκή φυσική δεν έχει ακόμη συναντήσει μη-ενεργειακές επιδράσεις μη 
κατέχουσες ταυτόχρονα ορμή. Όσο αφορά τα μη-ενεργειακά πεδία, η αρχή διατήρηση της 
ενέργειας δεν "επιβάλλει" καμία απαίτηση, δεδομένου ότι ο νόμος διατήρησης της ενέργειας 
ικανοποιείται πάντα αυτόματα σε ένα σύνολο μη-ενεργειακών πεδίων - το μηδέν είναι πάντα ίσο 
με το μηδέν. Ως εκ τούτου, ο νόμος διατήρησης της ενέργειας δεν μπορεί να απαγορεύσει το μη-
ενεργειακό πεδίο να μειώνεται με βραδύτερο ρυθμό από ότι προβλέπεται από τους νόμους της 
ακαδημαϊκής φυσικής ή και να μην μειώνεται καθόλου ή ακόμα και να αυξάνεται καθώς 
απομακρύνετε από την πηγή του πεδίου. Πλην τούτου, η ταχύτητα διάδοσης των μη-
ενεργειακών πεδίων δεν περιορίζεται από τη γνωστή θεωρία της σχετικότητας, αφού η τελευταία 
αναπτύσσεται μόνο για ενεργειακά αντικείμενα. Επομένως, τώρα δεν βλέπουμε να απαγορεύεται 
στα μη-ενεργειακά πεδία να υπερβαίνουν αυθαίρετα την ταχύτητα του φωτός ή να διαδίδονται 
σχεδόν ακαριαία στις διαπλανητικές και διαστρικές αποστάσεις. 

 

Παρά την εκπληκτικότατα του περιγραφόμενου συμπεράσματος, προερχόμενου από τις 
παρατηρήσεις των αστρολόγων, το συμπέρασμα αυτό απροσδόκητα άρχισε να επιβεβαιώνεται 
με φυσικά πειράματα τα τελευταία χρόνια. Ήδη σε πολλά φυσικά πειράματα έχουν καταγραφεί 
άφθονες ποικιλίες διαφόρων επιδράσεων πλανητών και ακόμη και αστερίων στις διεργασίες που 
συμβαίνουν στη Γη. Έτσι, η Φύση μας πληροφορεί ότι τα ουράνια σώματα επηρεάζουν τις 
διεργασίες που συμβαίνουν στη Γη μέσω κάποιων δικών τους μη-ενεργειακών πεδίων και 
επιδράσεων τους, εξάλλου, σε διαπλανητικές και ακόμη και διαστρικές αποστάσεις. Επομένως, 
πραγματικά υπάρχουν πεδία και επιδράσεις μη περιεχόντων ενέργεια, και οι πλανήτες και 

                                           
1 «Αποκλίνοντος πεδίο» σημαίνει ότι το πεδίο έχει μια γεωμετρική απόκλιση των ακτινών. 
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τα αστέρια στην πραγματικότητα διαθέτουν μη-ενεργειακά πεδία εκτός από τα 
ηλεκτρομαγνητικά και τα βαρυτικά πεδία. Αυτή η θέση επαναλαμβάνεται πολλές φορές με 
διάφορες παραλλαγές στα έργα [1, 2, 5 - 15, 27]. Εάν αυτή η νέα γνώση ληφθεί υπόψη, τότε η 
κύρια αντίφαση προφανώς εξαλείφεται αυτομάτως (δεδομένου ότι αυτή η αντίφαση προκύπτει 
λόγω της συμπερίληψης μόνο των ενεργειακών πεδίων στη θεωρία πεδίων, δηλαδή μόνο όταν 
δεν λαμβάνονται υπόψη τα μη-ενεργειακά πεδία).  

 

Ο εισηγητής είχε συγκεντρώσει τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα των φυσικών και των 
φυσικό-χημικών επιστημόνων, συλλέγοντάς τα λίγο-λίγο και τα είχε περιγράψει σε πολλά άρθρα 
[2, 5-15, 18-21]. Είχε δώσει μια συμπαγή, συνοπτική περιγραφή αυτών με πολλές αναφορές στη 
βιβλιογραφία [7, 9, 10, 27]. Περιλαμβάνονται εδώ οι επιδράσεις των ουράνιων σωμάτων στις 
επίγειες μηχανικές και ηλεκτρομηχανικές διεργασίες, στις ηλεκτρικές αντιστάσεις, στο νερό, 
στις λύσεις, στα υγρά και στερεά αντικείμενα, στα ζωντανά και μη συστήματα, στην έναρξη 
ισχυρών σεισμών, στις φυσικοχημικές παραμέτρους των γήινων αντικειμένων. Θα αναφερθούν 
εδώ μερικά παραδείγματα από αυτά που περιγράφονται στα προαναφερθέντα άρθρα.  

 

Η αξιοσημείωτη επίδραση των αστεριών στις γήινες διαδικασίες μπορεί να φανεί πολύ απίθανη. 
Παρ 'όλα αυτά, το 2009 ο Valery Nikolayevich Smirnov, ο οποίος πρόωρα έφυγε από τη ζωή, 
κατέγραψε σημαντικές αλλαγές στην ταχύτητα περιστροφής ειδικού γυροσκοπίου την στιγμή 
της ανώτερης κορύφωσης  των πλησιέστερων αστεριών, όπως για παράδειγμα του Sirius, του 
αστέρα ξ Eri (HP 15197) και του αστέρα α For (HP 14679A), επίσης στην ανώτερη κορύφωση 
των μακρινών γαλαξιών, για παράδειγμα, το νεφέλωμα της Ανδρομέδας και τον γαλαξία NGC 
1344. Επιπλέον, οι επιρροές των αστεριών και των γαλαξιών στο στρεφόμενο γυροσκόπιο του 
Smirnov δεν ήταν αμελητέες. Ήταν αρκετά συγκρίσιμες με τις επιδράσεις των πλανητών. Ακόμα 
και χωρίς υπολογισμούς, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η ταχύτητα περιστροφής 
του γυροσκοπίου άλλαξε λόγω της ενέργειας του πεδίου προερχόμενου από το αστέρι, για 
παράδειγμα, από τον Sirius. Ο Smirnov V.N. είχε καταγράψει επίσης πολλές φορές τις 
επιδράσεις των πλανητών στις ανατολές –ηλιοβασιλέματα και αποκορυφώματα. Για 
παράδειγμα, κατά την άνοδο του Δία, η βαρυτική επίδραση του στον ανιχνευτή Smirnov είναι 
ενάμισι δισεκατομμύρια φορές ασθενέστερη από την βαρυτική επίδραση του πειραματιστή που 
κινείται γύρω από τη συσκευή [6]. Ωστόσο, η συσκευή2 ανταποκρίνεται στον πλανήτη και όχι 
στον πειραματιστή. 

Ομοίως, η ομάδα του V.A. Zubov, με τη χρήση ειδικής φασματοσκοπίας, κατέγραψε αλλαγές 
στις υπερμοριακές δομές (κλάστερ) του νερού και άλλων υγρών υπό την επίδραση των 
πλανητών κατά τη διάρκεια των ανώτερων αποκορυφωμάτων τους. Και όχι μόνο των πλανητών, 
αλλά και των άστρων, του κέντρου γαλαξία μας, του αστρικού συμπλέγματος M34, του γαλαξία 
VIRGOHI21 (στο τελευταίο κατέγραψε καθώς και τις αλλαγές στο δυναμικό ιξώδες του νερού). 
Οι μελέτες της στατιστικής σεισμών και της αστεροσεισμολογίας από τον A. Ya. Lezdinsh 
υποδεικνύουν την επιρροή των πλανητών, του Ήλιου και της Σελήνης πάνω στη σεισμική 
δραστηριότητα στη Γη και, όπως αποδείχθηκε, ο Άρης επηρεάζει τους σεισμούς πιο έντονα από 
τον Ήλιο. Ο V. A. Zubov και οι συνεργάτες του πρότειναν ένα φυσικοχημικό μοντέλο 
μετατροπής των φυσικοχημικών αλλαγών στην πηγή σεισμού υπό την επίδραση των ουράνιων 
σωμάτων, σε έναρξη ενός σεισμού. Ο Β. Α. Ζούμποφ προχώρησε στη διερεύνηση της δομής 
εκτεταμένων (σε γωνιακές διαστάσεις) ουράνιων αντικείμενων, για παράδειγμα, γαλαξιών και 
του κέντρου του γαλαξία μας, αξιοποιώντας το γεγονός ότι διάφορα τμήματα του εκτεταμένου 

                                           
2 Σε αυτόν τον υπολογισμό, απαιτείται να ληφθεί υπόψη η ελεύθερη πτώση της Γης σε ένα εξωτερικό 
βαρυτικό πεδίο, βλ. [6]. 
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αντικειμένου περνούν από το ανώτερο κορύφωμα σε διαφορετικούς χρόνους3. Αυτή η μέθοδος 
είναι χρήσιμη για την αστροφυσική και περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο του συγγραφέα 
[18] ως δυνατότητα εφαρμογής και στα πλανητικά συστήματα των αστεριών. Κάπως ξεχωρίζουν 
εδώ τα έργα του S. Ε. Shnol. Ο S. E. Shnol ανακάλυψε και διερεύνησε την επίδραση των 
ουράνιων σωμάτων όχι στις ίδιες τις γήινες διαδικασίες, αλλά σε ειδικά ιστογράμματα της 
ταχύτητας ροής αυτών των διαδικασιών. Ανακάλυψε τον συγχρονισμό και την καθολικότητα 
(στην πραγματικότητα, σχεδόν ομοιομορφίας) των επιδράσεων του ουράνιου σώματος στα 
ιστογράμματα διαφόρων διαδικασιών - από τους θορύβους στις βαρυτικές κεραίες, τις χημικές 
αντιδράσεις και μέχρι τις πυρηνικές διασπάσεις, όπου το επίπεδο κορεσμού της ενέργειας των 
διαδικασιών διαφέρει κατά δεκάδες τάξεις μεγέθους. Βάσει της ανεξαρτησίας των 
αποτελεσμάτων επίδρασης του ουράνιου σώματος στα ιστογράμματα από την ενέργεια των 
διεργασιών, ο S. E. Shnol κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιδράσεις των ουράνιων σωμάτων 
στα ιστογράμματα είναι μη-ενεργειακές και ως εργαλείο επηρεασμού των ιστογραμμάτων 
πρότεινε, πιθανώς, τις διακυμάνσεις του χωροχρόνου υπό την επίδραση των ουράνιων σωμάτων, 
διότι,  κατά τη γνώμη του, ο χώρο-χρόνος είναι το μόνο κοινό πράγμα για τέτοιες ετερογενείς 
διαδικασίες. 

Ο διάσημος αστροφυσικός-πρωτοπόρος Nikolai Aleksandrovich Kozyrev κατέγραψε κάποια 
σήματα από τους πλανήτες, αστέρια και τους γαλαξίες. Αυτό κατέστησε δυνατή την εκτίμηση 
των πραγματικών τους θέσεων χρησιμοποιώντας την εστίαση σε τηλεσκόπιο κάποιων πεδίων 
των ουράνιων σωμάτων και καταγράφοντας την επίδρασή τους σε μια ηλεκτρική αντίσταση 
τοποθετημένη στο σημείο εστίασης. Τα αποτελέσματα του Ν. Α. Κοζυρέβ επιβεβαιώθηκαν από 
ανεξάρτητους ερευνητές όταν παρατηρούσαν την πραγματική θέση του Ήλιου [6]. Αυτό 
σημαίνει ότι η ταχύτητα διάδοσης των αναφερόμενων συγκεκριμένων πεδίων είναι πολλές 
φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Αλλά, όπως αναφέρθηκε, η θεωρία της 
σχετικότητας απαγορεύει τα ενεργειακά αντικείμενα να ξεπερνούν την ταχύτητα του φωτός. 
Επομένως, ο Ν. Α. Κοζύρεφ είχε να κάνει με μη-ενεργειακά πεδία των ουράνιων σωμάτων. Ως 
εκ τούτου, σύμφωνα με το πείραμα, τα μη-ενεργειακά πεδία μπορούν στην πραγματικότητα να 
υπερβούν πολλές φορές την ταχύτητα του φωτός. Σύμφωνα με τα επακόλουθα πειράματα, τα 
μη-ενεργειακά πεδία μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα του φωτός κατά τουλάχιστον 100000 
φορές (βλ. Ενότητα 7). Ο Ν. Α. Κοζυρέφ σημείωσε επιπλέον την απουσία ορμής στα 
καταγεγραμμένα σήματα, όπως θα έπρεπε να είναι στα σήματα των μη-ενεργειακών πεδίων. 
Αλλά αυτό έβαλε τον Ν. Α. Κοζυρέβ σε αδιέξοδο, αφού δεν ανέλαβε την ύπαρξη μη-
ενεργειακών πεδίων (όλα τα φυσικά ενεργειακά πεδία έχουν και ενέργεια και ορμή σύμφωνα με 
τη θεωρία πεδίων της ακαδημαϊκής φυσικής). Αυτό τον οδήγησε να εφεύρει μια εναλλακτική 
εξήγηση για την υπέρβαση της ταχύτητας του φωτός και την έλλειψη ορμής (βλ. Ενότητα 12). 
Και, τέλος, σύμφωνα με τα πειράματα, τα μη-ενεργειακά πεδία έχουν πραγματικά πολύ 
μεγάλη εμβέλεια δράσης, δηλαδή, ακόμη και στις διαστρικές και διαγαλαξιακές αποστάσεις, οι 
επιδράσεις των μη-ενεργειακών πεδίων των άστρων και των γαλαξιών παραμένουν αισθητά στη 
Γη. 

Έτσι, τα φυσικά συμπεράσματα που προέκυψαν αρχικά ως αποτέλεσμα των φυσικών 
παρατηρήσεων των αστρολόγων-ερευνητών του μακρινού παρελθόντος, σε συνδυασμό με 
τη θεωρία πεδίου και τη θεωρία της σχετικότητας, επιβεβαιώνονται από φυσικά 
πειράματα. Επομένως, οι φυσικές παρατηρήσεις των μεγάλων αστρολόγων-ερευνητών του 
μακρινού παρελθόντος μπορεί να είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη της επιστήμης και για 
τον λογικό σχεδιασμό των επιστημονικών αναζητήσεων. 

                                           
3 Για να γίνει αυτό κατανοητό στα έργα του Β. Α. Ζούμποφ, θα πρέπει πρώτα να σημειώσουμε ότι την 
έκφραση «κείται στο άνω κορύφωμα» ο ερευνητής Β. Α. Ζούμποφ την καλεί «κείται στο επίπεδο του 
βαρυτικού συντονισμού». Είναι δύσκολο για τον συγγραφέα να συμφωνήσει με πολλές θεωρητικές 
δηλώσεις των έργων της ομάδας του V.A. Zubov, αλλά το πειραματικό τους μέρος αξίζει αναμφισβήτητα 
σοβαρή προσοχή. 
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ENOTHTA 4. Τι είναι τα φυσικά αντικείμενα που δεν διαθέτουν ούτε ενέργεια, ούτε μάζα 
ούτε ορμή, αλλά που δεν είναι το τίποτα, αφού ενεργούν σε αντικείμενα του υλικού κόσμου; 

 

Τα μη-ενεργειακά πεδία είναι μια ειδική περίπτωση τέτοιων αντικειμένων. Το ερώτημα που 
αναφέρθηκε στον τίτλο αυτής της ενότητας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο [1]. 
Αργότερα περιγράφθηκε λεπτομερώς στο [7, 9, 10, 27]. 

 

Η υπόθεση για την ύπαρξη του μη-υλικού κόσμου WNM και της σημαντικής επίδρασής του στον 
υλικό κόσμο WM υπάρχει ήδη χιλιετίες σε πολλές φιλοσοφικές διδασκαλίες, αλλά δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο των φυσικών επιστημών. Επιπλέον, οι ίδιες οι φυσικές επιστήμες, αν και 
είναι ουσιαστικά υλιστικές επιστήμες, δεν παρέχουν μια συγκεκριμένη φυσική διάκριση μεταξύ 
των εννοιών του υλικού και του μη-υλικού κόσμου. Σε όλη την ιστορική περίοδο, δεν βλέπουμε 
στην ακαδημαϊκή φυσική που διερευνά το σύμπαν μια αντίστοιχη εξέλιξη της επιστημονικής 
σκέψης σε σχέση με τη νόηση του μη-υλικού κόσμου. Η ακαδημαϊκή φυσική απλά ποτέ δεν είχε 
μελετήσει τα άϋλα αντικείμενα. Δεν ξέρει τίποτα γι 'αυτά. Η ακαδημαϊκή φυσική δεν έδωσε 
απάντηση στο ερώτημα: αν υπάρχουν ή όχι έστω και κάποια μη-υλικά σώματα ή πεδία από 
φυσική επιστημονική άποψη. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση; 

 

Το γεγονός είναι ότι στην ακαδημαϊκή φυσική κυριαρχεί η πεποίθηση: είναι αδύνατο να 
μελετηθεί ο μη-υλικός κόσμος με τις μεθόδους της υλιστικής επιστήμης - της φυσικής. Αυτή η 
πεποίθηση είναι βαθιά ριζωμένη στη φυσική, θα το έλεγα, από προεπιλογή. Αλλά αυτό είναι 
πλάνη. Δεν αντιστοιχεί στις φιλοσοφικές επιστήμες και συνδέεται συχνά με το γεγονός ότι 
συγχέουν το μη-υλικό και το μη γνώσιμο (βλ. Παρατήρηση 3 παρακάτω). Σύμφωνα με το 
μονισμό (που είναι κορυφαία σχολή της φιλοσοφίας), ο υλικός-μη-υλικός κόσμος είναι ενιαίος, 
τα συστατικά του WM και WNM είναι διασυνδεδεμένα. Με βάση αυτό, μπορεί να υποστηριχθεί 
ότι όπου υπάρχει αλληλεπίδραση μερών, είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ένα μέρος από τη 
συμπεριφορά ενός άλλου μέρους. 

 

Στα φιλοσοφικά κινήματα δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός των εννοιών του υλικού και του μη-
υλικού, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος. Για να συμπεριληφθεί η αρχαία φιλοσοφική 
υπόθεση στον τομέα της δραστηριότητας των φυσικών επιστημών, είναι απαραίτητο να 
προσδιοριστούν πιο συγκεκριμένα οι έννοιες του υλικού και του μη-υλικού και στη συνέχεια να 
αποδοθούν σε φυσικά αντικείμενα κάποια φυσικά χαρακτηριστικά ή, τουλάχιστον, ένα φυσικό 
χαρακτηριστικό. Μόνο τότε μπορούν να αντληθούν φυσικά συμπεράσματα από την υπόθεση και 
μόνο με αυτόν τον τρόπο οι φυσικές επιστήμες μπορούν να ανοίξουν το μακρύ ακανθώδες 
μονοπάτι στη μελέτη του μη-υλικού κόσμου και επομένως μπορούν να μετατρέψουν μια αρχαία 
υπόθεση σε μια υπόθεση εργασίας. Σύμφωνα με αυτό, θα δώσουμε φυσικούς απλούς ορισμούς 
των εννοιών των υλικών και μη υλικών κόσμων, ειδικά προσαρμοσμένων για την ένταξή τους 
στα πλαίσια των φυσικών επιστημών. Εδώ οφείλουμε να εκδηλώσουμε την ορθότητα: η φυσική 
διερευνά τον κόσμο από κάτω, δηλαδή μόνο στο επίπεδο αρκετά στοιχειωδών διαδικασιών. Τα 
φαινόμενα υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας (όπως το πνεύμα, τα ψυχικά φαινόμενα, η 
δημιουργικότητα, η βούληση, οι ασθένειες σύνθετων βιολογικών συστημάτων κλπ.) 
υπερβαίνουν την αρμοδιότητα της φυσικής (βλ. Παρατήρηση 3).  

 

Σύμφωνα με τις φυσικές έννοιες, όλα τα υλικά αντικείμενα που μελετώνται από τις σημερινές 
φυσικές επιστήμες (τεχνικά αντικείμενα, πλανήτες, αστέρια, βιολογικοί ιστοί και κύτταρα, 
ηλεκτρικά, μαγνητικά, πυρηνικά πεδία κ.λπ.) διαθέτουν ενέργεια Ε. Επομένως, από την άποψη 
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της φυσικής, το σύνολο αντικειμένων που διαθέτουν ενέργεια Ε, και είναι ο καθαυτός υλικός 
κόσμος WM. Στη συνέχεια, εξ ορισμού, ένα σύνολο αντικειμένων που ξεπερνά τα όρια του  
κόσμου WM είναι ένας μη-υλικός κόσμος WNM. Επομένως, από τη σκοπιά της φυσικής, ο μη-
υλικός κόσμος WNM είναι ο κόσμος των μη-ενεργειακών αντικειμένων. Αυτός είναι ο 
ορισμός του μη-υλικού κόσμου με την μέθοδο αποκλεισμού. Μπορούν οι φυσικές επιστήμες να 
γνωρίζουν ολόκληρο τον μη-υλικό κόσμο WNM; Τώρα δεν υπάρχει ακριβής επιστημονική 
απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Πιθανότατα όχι, δεν μπορούν. Προκειμένου να ληφθούν σωστά 
υπόψη οι περιορισμένες αρμοδιότητες της φυσικής, είναι απαραίτητο να οριστεί ο φυσικός μη-
υλικός κόσμος. Ως εκ τούτου, δηλώνουμε ως τον φυσικό μη-υλικό κόσμο WNMPh εκείνο το μέρος 
του κόσμου WNM που δυνάμενος να γίνει γνωστός με φυσικές μεθόδους.  

 

Παρατήρηση 1. Εξ ορισμού, σε κάθε φυσικό μη-υλικό αντικείμενο ONMPh του φυσικού μη-
υλικού κόσμου WNMPh μη ρητά εκχωρείται η ιδιότητα να επηρεάζει, τουλάχιστον, κάποια φυσικά 
υλικά αντικείμενα OM του υλικού κόσμου WM και να αλλάζει τη φυσική κατάσταση αυτών των 
υλικών αντικειμένων, διότι διαφορετικά τα αντικείμενα ONMPh θα ήταν μη αναγνωρίσιμα με 
φυσικές μεθόδους. Επομένως, σε κάθε τέτοιο αντικείμενο αποδίδεται η κατοχή ορισμένων 
φυσικών ιδιοτήτων. 

 

Παρατήρηση 2. Παρά την έλλειψη ενέργειας, τα αντικείμενα του φυσικού μη-υλικού κόσμου 
WNMPh δεν είναι αυτομάτως κάτι το τίποτα, δεδομένου ότι έχουν ορισμένες ιδιότητες και είναι 
ικανές για ορισμένες αλληλεπιδράσεις. Τα ίδια τα μη-ενεργειακά πεδία είναι, εξ ορισμού, μη-
υλικά αντικείμενα. 

 

Παρατήρηση 3. Πού είναι η απόδειξη της αδυναμίας διερεύνησης των μη-υλικών αντικειμένων; 
Φυσικά, δεν υπάρχει, και φαίνεται ούτε απαιτείται, αφού και έτσι όλα είναι "προφανή". Αλλά 
εφόσον δεν υπάρχουν αποδείξεις, τότε η πεποίθηση στην αδυναμία εξερεύνησης των μη-υλικών 
αντικειμένων, στην πραγματικότητα, δεν έχει επιστημονική αλλά ψυχολογική φύση, βασισμένη, 
όπως φαίνεται, στην εμπειρία των φυσικών επιστημόνων. Το ζήτημα αυτό εξετάζεται με 
περισσότερες λεπτομέρειες στο Προσάρτημα 1. 

 

ENOTHTA 5. Η κύρια φυσική ιδιότητα του φυσικού μη-υλικού κόσμου είναι η ικανότητα 
να κυβερνά τις διαδικασίες του υλικού κόσμου. 

 

Τα αντικείμενα του φυσικού μη-υλικού κόσμου ONMPh δεν μπορούν να μεταφέρνουν ενέργεια 
στα αντικείμενα του υλικού κόσμου, ούτε να δανείζονται ενέργεια από υλικά αντικείμενα, αφού 
τα αντικείμενα του φυσικού μη-υλικού κόσμου ONMPh, εξ ορισμού, είναι μη-ενεργειακά, δεν 
διαθέτουν ενέργεια. Την ίδια στιγμή, αποδείχθηκε λογικά στα άρθρα [7, 9, 10] ότι τα 
αντικείμενα του φυσικού μη-υλικού κόσμου ONMPh, συμπεριλαμβανομένων των μη-υλικών μη-
ενεργειακών πεδίων, μπορούν να διευθύνουν την αλληλεπίδραση 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 
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 [1, 2, 7]. Πράγματι, όλες οι φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν γύρω μας 
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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.  

 

ENOTHTA 6. Συγκεκριμενοποίηση των ιδιοτήτων των μη-ενεργειακών πεδίων με την 
βοήθεια  των φυσικών πειραμάτων και φυσικών παρατηρήσεων των αστρολόγων. 

 

Τα Αιτήματα του Τμήματος 2 συσσωρεύουν τα αποτελέσματα των φυσικών παρατηρήσεων των 
αστρολόγων, ωστόσο, θα υπενθυμίσω μόνο ένα μικρό μέρος αυτών. Ο εισηγητής κατασκεύασε 
το πρώτο φυσικό μοντέλο (ΦΜ) των μη-ενεργειακών πεδίων ως λογική συνέπεια αυτών των 
Αιτημάτων (Postulates). Στη συνέχεια, το πρώτο ΦΜ δοκιμάστηκε επανειλημμένα και 
επιβεβαιώθηκε σε φυσικά πειράματα. Με τη συσσώρευση πειραμάτων, ήταν δυνατό να 
οικοδομηθεί ένα δεύτερο φυσικό μοντέλο μη-ενεργειακών πεδίων με βάση μόνο τα πειραματικά 
δεδομένα [5, 13], χωρίς να βασίζονται στις παρατηρήσεις των αστρολόγων. Το δεύτερο μοντέλο 
έδωσε μερικές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα διάδοσης των μη-ενεργειακών 
πεδίων και την επίδρασή τους στη μέση ταχύτητα των πυρηνικών αποσυνθέσεων. Κατά τα άλλα, 
τα δύο μοντέλα συνέπεσαν με τα ακόλουθα: το πρώτο μοντέλο περιέχει πολύ περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα μη-ενεργειακά πεδία. Και είναι πολύ φυσικό, λόγω του μεγαλύτερου 
πληροφοριακού περιεχομένου σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες των μακροπρόθεσμων, 
χιλιετηρίδων παρατηρήσεων. Μια πλήρης περιγραφή των σημερινών ΦΜ μπορεί να βρεθεί στο 
σύνολο των έργων του συγγραφέα [1 - 10, 12 - 15, 20, 21], η συνοπτική παρουσίασή του 
περιέχεται στα άρθρα [9 - 10, 27]. Αυτό είναι μόνο ένα αρχικό, μακριά από πλήρες φυσικό 
μοντέλο μη-ενεργειακών πεδίων, αφού πολλές φυσικές ιδιότητες που έχουν παρατηρηθεί  από 
τους αστρολόγους δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στα Αιτήματα και τα πειραματικά δεδομένα 
σήμερα δεν επαρκούν για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου ΦΜ. 

 

Το περιληπτικό φυσικό μοντέλο (ΦΜ) για σήμερα είναι το εξής. Όλα τα υλικά φυσικά 
σώματα και σωματίδια διαθέτουν μη-ενεργειακά πεδία, γεγονός που ανοίγει την προοπτική για 
μελέτη των αλληλεπιδράσεων τους με τα μη-υλικά αντικείμενα μέσω των μη-υλικών, μη-
ενεργειακών πεδίων. Επομένως, κάθε υλικό σώμα συμβάλλει στον άϋλο κόσμο με τα μη-υλικά 
του πεδία. Επομένως, όχι μόνο ο μη-υλικός κόσμος συμβάλλει στον υλικό κόσμο με τη 
διαχείριση των υλικών διαδικασιών, αλλά, και αντίθετα, ο υλικός κόσμος συμβάλλει στον μη-
υλικό κόσμο. Και αυτό,  με βάση τα φυσικά πειράματα και τις μακροχρόνιες παρατηρήσεις, 
παρέχει συγκεκριμένες φυσικές ενδείξεις για την εγκυρότητα της δήλωσης της μονιστικής 
φιλοσοφίας περί ενιαίου υλικό-άϋλου κόσμου. Το μη-ενεργειακό πεδίο εξαρτάται από τις 
εξωτερικές και εσωτερικές κινήσεις της πηγής, τη δομή, τη σύνθεση της ύλης και τις εσωτερικές 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Επομένως, τα μη-ενεργειακά πεδία είναι 
πληροφοριακά ως προς τους σκοπούς καταγραφής των μεταβολών στις εσωτερικές 
διαδικασίες, στη δομή των ουράνιων σωμάτων και της Γης, και μάλιστα οποιονδήποτε 
απομακρυσμένων φυσικών σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μελανών οπών. Υπάρχουν 
μερικοί διαφορετικοί τύποι μη-ενεργειακών πεδίων των πλανήτων και αστέρων (των 
περιστρεφόμενων σφαιρών). Δύο από αυτά F1, F2 εμφανίζονται πάντοτε ταυτόχρονα και 
επομένως μπορούν να θεωρηθούν ως συνιστώσες ενός ενιαίου μη-ενεργειακού πεδίου, ακριβώς 
όπως ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αποτελείται από συνιστώσες ενός ηλεκτρικού και μαγνητικού 
πεδίου. Στην περίπτωση ενεργειακών πεδίων, η ισχύς της αμοιβαίας επαγωγής τους περιορίζεται 
από το νόμο διατήρησης της ενέργειας - η ενέργεια του επαγόμενου πεδίου δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από την ενέργεια του πεδίου διέγερσης. Η πιθανή αμοιβαία επαγωγή των 
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συνιστωσών F1, F2 μπορεί να είναι ασυνήθιστα ισχυρή, καθώς δεν περιορίζεται από το νόμο 
διατήρησης της ενέργειας. Αυτό επιβεβαιώνεται έμμεσα από τις παρατηρήσεις των επιδράσεων 
των ουράνιων σωμάτων. Οι περιστροφές σφαιρικών ουρανίων σωμάτων γύρω από τον άξονά 
τους και επί τις τροχιές τους δημιουργούν ζεύγη πεδίων F1, F2, τα οποία, φυσικά, εξαρτώνται 
όχι μόνο από την περιστροφή αλλά και από το τι ακριβώς περιστρέφεται. Πόσες περιστροφές, 
τόσα ζεύγη πεδίων F1, F2 παρουσιάζονται. Το πεδίο F1 έχει τμηματική δομή, ο άξονας των 
τμημάτων συμπίπτει με την κατεύθυνση του άξονα περιστροφής. Επιπλέον, ενώ τα ουράνια 
σώματα περιστρέφονται τα τμήματα δεν περιστρέφονται και σχηματίζουν ένα αόρατο 
σημείο αναφοράς για την αδράνεια των περιστρεφόμενων συστημάτων συντεταγμένων: εάν 
το σύστημα συντεταγμένων περιστρέφεται σε σχέση με αυτό το πλαίσιο, είναι μη αδρανές, εάν 
δεν περιστρέφεται, είναι αδρανής (εάν το σύστημα συντεταγμένων είναι αδρανές σε σχέση με τη 
μεταφορική κίνηση). Ως προς τα μη-ενεργειακά πεδία, ο φυσικός χώρος μας εκδηλώνει την 
ανισοτροπία του. Πράγματι, εάν ο χώρος θα ήταν εντελώς ισοτροπικός, τότε με την περιστροφή 
της σφαίρας, θα προέκυπτε ένα άξονα-συμμετρικό πεδίο και όχι τμηματικό πεδίο F1. Το 
τμηματικό πεδίο F1 επιδρά ανεξάρτητα από τη γωνία μεταξύ της ακτίνας του πεδίου και των 
παραμέτρων κίνησης του αντικειμένου επίδρασης. Το πεδίο F2, αντιθέτως, είναι δομικά άξονα-
συμμετρικό και δρα ανάλογα με την αναφερόμενη γωνία. Το πεδίο τρίτου τύπου F3 προκύπτει 
και στην περίπτωση ελλείψεις εξωτερικής περιστροφής και εξωτερικής κίνησης του ουράνιου 
σώματος. Δομικά είναι σφαιρικά-συμμετρικό. Δύο πεδία F3 από διαφορετικές πηγές με ένα 
διακριτό σύνολο γωνιών { αn } (βλέπε Αίτημα 1) μεταξύ των κατευθύνσεων των ακτινών τους, 
αλληλοεπιδρούν μη-γραμμικά και δημιουργούν μια απότομη, σχετικά σύντομη έκρηξη 
"δύναμης" της συνολικής επίδρασης αυτών των πεδίων με μια απότομη αλλαγή στην ποιότητα 
της επίδρασης. Την ίδια ιδιότητα διαθέτουν και τα πεδία F2. Καταφέραμε να προσδιορίσουμε 
κάποια χαρακτηριστική κατεύθυνση του πεδίου F3 της Γης σε κάθε σημείο της επιφάνειάς της. 
Αυτή συμπίπτει με την τοπική κάθετη, δηλαδή, το πεδίο F3 δομικά είναι σφαιρικά-συμμετρικό 
σε σχέση με το κέντρο της Γης. Μια παρόμοια χαρακτηριστική κατεύθυνση του πεδίου F2 της 
Γης σε κάθε σημείο της επιφάνειάς της συμπίπτει με την τοπική κατεύθυνση Ανατολής-Δύσης, 
δηλαδή, είναι άξονα-συμμετρικό ως προς τον άξονα περιστροφής της Γης. Συνεπώς, αν η γωνία 
β μεταξύ της ακτίνας που εκπέμπεται από το ουράνιο σώμα και την τοπική κάθετη ή η γωνία γ 
μεταξύ αυτής της ακτίνας και της τοπικής κατεύθυνσης ανατολή-δύση συμπίπτει με 
οποιαδήποτε από τις γωνίες του διακριτού συνόλου { αn }, αναδύεται μια απότομη αύξηση των 
επιδράσεων του συνολικού πεδίου της Γης και του πεδίου του ουράνιου σώματος F3 ή F2, 
αντίστοιχα. Από αυτό, ειδικότερα, προκύπτει ότι αναδύονται οι εκρήξεις των επιδράσεων των 
ουράνιων σωμάτων στις ανατολές-ηλιοβασιλέματα τους (η αναφερόμενη γωνία με την τοπική 
κατακόρυφο είναι 90 μοίρες) και στην κορύφωσή τους (η αναφερόμενη γωνία με την τοπική 
κατεύθυνση ανατολή-δύση αποτελεί 90 μοίρες). Από αυτό γίνεται σαφές γιατί οι πειραματιστές 
πραγματοποίησαν πολλά από τα πειράματά τους ακριβώς στις στιγμές της κορύφωσης και της 
ανατολής-ηλιοβασιλέματος των ουράνιων σωμάτων. Τα μη-ενεργειακά πεδία των ουράνιων 
σωμάτων διαθέτουν ασυνήθιστα υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε συνδυασμό με την ενεργή 
αλληλεπίδραση τους με την ύλη, διεισδύουν ακόμη και από το πίσω μέρος της Γης (βλέπε με 
περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω). Ας εξετάσουμε στο σημείο M της γήινης επιφάνειας τα 
μαθηματικά σημεία Α και Β της ουράνιας σφαίρας. Το σημείο Α είναι το ανατολικό σημείο 
τομής της εκλειπτικής με τον τοπικό ορίζοντα (στην αστρολογία αυτό είναι το σημείο ASC). Το 
σημείο Β είναι το υψηλότερο σημείο διασταύρωσης της εκλειπτική με τον τοπικό ουράνιο 
μεσημβρινό (στην αστρολογία αυτό είναι το σημείο MC). Είναι ενδιαφέρον ότι η μυστηριακή 
απίστευτη διήγηση της αστρολογίας ότι τα κενά σημεία Α και Β του χώρου δρουν στο σημείο Μ 
με τον ίδιο τρόπο που ενεργούν οι πλανήτες (βλέπε Αίτημα 2) αποδείχθηκε σχεδόν αληθής υπό 
την έννοια ότι οι περιγραφόμενες επιδράσεις υπάρχουν, αλλά προέρχονται όχι από τα σημεία Α 
και Β, αλλά από τον πλανήτη Γη. Μπορούμε να δείξουμε ότι αυτές αποτελούν τις επιδράσεις 
δύο τμηματικών πεδίων F1 της Γης οι οποίοι δημιουργούνται από τις περιστροφές της Γης γύρω 
από τον άξονα της και επί της τροχιάς της. Το σημείο M, περιστρέφοντας μαζί με τη Γη, 
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διέρχεται από τα μη περιστρεφόμενα τμήματα αυτών των πεδίων F1. Όπως αποδείχτηκε, η 
κίνηση του σημείου Μ μέσα απ τα τμήματα είναι σχεδόν ακριβώς συγχρονισμένη χρονικά με 
την κίνηση των σημείων Α και Β επί των ζώδιων, γεγονός που αυτός είναι ο λόγος τις 
φαινομενικής επίδρασης των κενών σημείων Α και Β ανάλογα με τις θέσεις τους στο ζωδιακό 
κύκλο. Αξίζει να υποκύψουμε στην παρατήρηση των μεγάλων αστρολόγων-ερευνητών του 
μακρινού παρελθόντος. Το άνευ ενέργειας πεδίο που παράγεται από την κίνηση ενός υλικού 
σημείου δεν εξαρτάται από την ταχύτητά του, εξαφανίζεται σε σταθερή ταχύτητα, αλλά 
εξαρτάται από τις μεταβολές του διανύσματος της ταχύτητας ή, επίσης, αυτό το πεδίο 
προκύπτει κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων της αδράνειας της ύλης. Ως αποτέλεσμα, 
αποκαλύπτεται μια ακατανόητη αλλά κατ’ αρχήν σημαντική σχέση μεταξύ των μη-ενεργειακών 
πεδίων και της ιδιότητας της ύλης να κατέχει αδράνεια. (Ως εκ τούτου, ο συγγραφέας δεν 
εκπλήσσει ότι στη θεωρία του Gennady Ivanovich Shipov, τέτοια πεδία ονομάζονται πεδία 
αδράνειας.) Μια περιστρεφόμενη σφαίρα αποτελείται από σωματίδια. Το διάνυσμα ταχύτητας 
κάθε σωματιδίου μιας περιστρεφόμενης σφαίρας αλλάζει διαρκώς, συνεχώς δημιουργώντας μη-
ενεργειακό πεδίο κάθε σωματιδίου και συνολικά - μη-ενεργειακό πεδίο της σφαίρας στο σύνολό 
της. Με άλλα λόγια, η βάση του άνευ ενέργειας πεδίου που παράγεται από τις κινήσεις των 
πλανητών, των αστεριών και άλλων φυσικών σωμάτων δεν είναι η περιστροφή, αλλά η 
αλλαγή του διανύσματος της ταχύτητας των σωματιδίων. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι όταν 
τα φωτόνια (ή άλλα σωματίδια) χτυπούν πάνω σε ένα εμπόδιο, απότομα παράγονται άνευ  
ενέργειας πεδία (αλλάζει απότομα το διάνυσμα  της ταχύτητας). Τα μη-ενεργειακά πεδία των 
ουράνιων σωμάτων έχουν ασυνήθιστα υψηλή ισχύς διείσδυσης σε συνδυασμό με την ενεργό 
αλληλεπίδραση τους με την ύλη, διεισδύουν ακόμη και από το πίσω μέρος της Γης (βλέπε με 
περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω). Σύμφωνα με τα δεδομένα των φυσικών πειραμάτων, τα 
μη-ενεργειακά πεδία μπορούν να ξεπερνούν την ταχύτητα του φωτός κατά τουλάχιστον 100.000 
φορές (βλέπε ενότητα 7) και η θεωρία της σχετικότητας δεν απαγορεύει τα μη-ενεργειακά πεδία 
να διαδίδονται αυθαίρετα ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός και να ταξιδεύουν 
διαπλανητικές και διαστρικές αποστάσεις σχεδόν ακαριαία. Τέλος, τα μη-ενεργειακά πεδία 
έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια δράσης, δηλαδή, ακόμη και στις διαστρικές και διαγαλαξιακές 
αποστάσεις, οι επιδράσεις των μη-ενεργειακών πεδίων των άστρων και των γαλαξιών 
παραμένουν αισθητές στη Γη.  
Φυσικά, η κατασκευή του ΦΜ επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα συνδυασμού των δεδομένων 
της ακαδημαϊκής επιστήμης με τα δεδομένα των φυσικών παρατηρήσεων της αστρολογίας. 
Επ’ αυτού, η αίσθηση των αστρολόγων που προέκυψε από τις παρατηρήσεις τους, ότι η επιρροή 
του πλανήτη πάνω στη Γη εξαρτάται από τη θέση του στα ζώδια, είναι σωστή. Πράγματι, αυτή η 
εξάρτηση είναι συνέπεια της ύπαρξης στον πλανήτη ενός μη-περιστρεφόμενου τμηματικού 
πεδίου. Οι προβολές των τμημάτων στην ουράνια σφαίρα και είναι τα ζώδια. Η Γη και ο 
πλανήτης, περιστρέφοντας γύρω από τον Ήλιο, κινούνται ο ένας σε σχέση με τον άλλο. Επ’ 
αυτού, η Γη κινείται σε διάφορα τμήματα του πλανητικού πεδίου. Αλλά σε διάφορα τμήματα 
του πλανητικού πεδίου υπάρχει διαφορετική επίδραση πάνω στη Γη. Συνάμα, η κίνηση της Γης 
ανά τομείς του πλανητικού πεδίου είναι ακριβώς συγχρονισμένη με την κίνηση του πλανήτη ανά 
τα ζώδια όταν παρατηρούμε τον πλανήτη από τη Γη (πιο συγκεκριμένα, συγχρονισμένη με την 
κίνηση της προβολής του πλανήτη σε ζωδιακό κύκλο κατά μήκος της ακτίνας πλανήτη – Γη), 
που και προκαλεί την προαναφερθείσα αίσθηση των αστρολόγων. Είναι αλήθεια ότι η 
αστρολογία δεν χρησιμοποιεί ακριβώς αυτά τα ζώδια που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στην 
αστρολογία ως συνέπεια των αρχικών φυσικών αξιωμάτων 1 και 2 (βλ. Ενότητα 11). Ομοίως, η 
εξάρτηση των επιδράσεων στη Γη των μη-τμηματικών πεδίων ενός πλανήτη (ή αστέρα) από την 
γωνία μεταξύ της ακτίνας προερχόμενης από τον πλανήτη και της τοπικής κάθετης, καθώς και 
από τη γωνία μεταξύ αυτής της ακτίνας και της τοπικής κατεύθυνσης ανατολή-δύση οδηγεί στην 
εξάρτηση της επίδρασης του πλανήτη από τη θέση του σε σχέση με το επίπεδο του τοπικού 
ορίζοντα. Αυτή η εξάρτηση περιγράφεται στην αστρολογία από τους επονομαζόμενους 
αστρολογικούς οίκους. Είναι αλήθεια ότι η αστρολογία δεν χρησιμοποιεί ακριβώς τούς οίκους 
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που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν, ως αποτέλεσμα των αρχικών της φυσικών Αιτημάτων 1 και 
2 (βλ. Ενότητα 11). 

 

Εκτός τούτου, τα φυσικά πειράματα υποστηρίζουν το γεγονός ότι η περιστροφή του 
εργαστηριακού σώματος επηρεάζει σημαντικά τόσο τα ιστογράμματα Schnoll [9, 10] όσο και τη 
μέση ταχύτητα της  πυρηνικής αποσύνθεσης [9, 10] 4. Συνεπώς, και τα πεδία των ουράνιων 
σωμάτων που παράγονται από τις περιστροφές τους, προφανώς, επίσης επηρεάζουν τη μέση 
ταχύτητα της πυρηνικής αποσύνθεσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ανίχνευση των 
ηλιακών και σεληνιακών κύκλων στις μεταβολές της μέσης ταχύτητας των πυρηνικών 
αποσυνθέσεων [21]. Υπάρχουν επίσης τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα του A.G. 
Parkhomov, που μαρτυρούν υπέρ της επιρροής των ουράνιων σωμάτων στη μέση ταχύτητα της 
πυρηνικής αποσύνθεσης στη Γη τις στιγμές ραγδαίας αύξησης στη Γη των επιδράσεων των 
τμηματικών πεδίων των ουράνιων σωμάτων [21]. Αυτά τα πειράματα όμως είναι πολύ δύσκολο 
να επαναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιβεβαιώνονται αξιόπιστα (βλ. Προσάρτημα 2) . 

 

Με όλα αυτά, αναμφισβήτητα, πολλές ιδιότητες των μη-ενεργειακών πεδίων παραμένουν 
άγνωστες. Η φυσική τους φύση και ο μηχανισμός των επιδράσεων τους παραμένουν άγνωστοι. 

 

Γνώρισμα 1 του μη ενεργειακού πεδίου. Όπως αναφέρθηκε, τα μη-ενεργειακά πεδία των 
ουράνιων σωμάτων έχουν ασυνήθιστα υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Διεισδύουν ελεύθερα μέσα 
από το μεταλλικό σώμα ενός αυτοκινήτου, ενός αεροσκάφους, μέσα από τα τοιχώματα του 
εργαστηρίου, τα σώματα πειραματιστών, μέσα από τα στρώματα των βράχων της Γης και ακόμη 
από το αντίθετο μέρος της Γης. Για παράδειγμα, ένα νετρίνο περνά επίσης εύκολα μέσα απ’ 
όλον τον πλανήτη Γη. Αλλά αυτό συμβαίνει στα νετρίνα λόγω της σχεδόν ανυπαρξίας της 
αλληλεπίδρασής τους με την ύλη της Γης. Τα μη-ενεργειακά πεδία, αντίθετα, αλληλεπιδρούν 
ενεργά με την ύλη, όπως φαίνεται από τα πειράματα της ομάδας VA Zubov [7, 9, 10]. Είναι 
σαφές ότι αυτή η εξαιρετικά διαπεραστική ικανότητα με ενεργή αλληλεπίδραση με μια ουσία 
(με αλλαγή της δομής, των ιδιοτήτων, της ενεργειακής κατάστασης του αντικειμένου επιρροής) 
είναι συνέπεια ακριβώς της μη-ενεργειακής κατάστασης των υπό εξέταση πεδίων, δεδομένου 
ότι τα ενεργειακά πεδία με την ενεργή αλληλεπίδραση με την ύλη, διαχέουν ενεργά την ενέργειά 
τους, εξασθενούν και απορροφούνται από την ύλη (με εξαίρεση τις σπάνιες ειδικά στημένες 
περιπτώσεις όταν η ύλη δίνει την ενέργειά της στο πεδίο, για παράδειγμα, περιπτώσεις 
συστημάτων λέιζερ). Έτσι, ο νόμος διατήρησης της ενέργειας θέτει ένα όριο στη διεισδυτική 
δύναμη των ενεργειακών πεδίων που αλληλεπιδρούν ενεργά με την ύλη. Η έλλειψη ενέργειας 
στις ενεργές αλληλεπιδράσεις με την ύλη εξαλείφει αυτόματα το ενεργειακό όριο διείσδυσης. 
Κατά συνέπεια, η εξαιρετικά υψηλή ικανότητα διείσδυσης του πεδίου, κατά την ενεργή 
αλληλεπίδραση με την ύλη, αποτελεί, υπό φυσικές συνθήκες, ένδειξη μόνο του μη 
ενεργειακού πεδίου. Για τους ίδιους λόγους (σε αντίθεση με τις συμβατικές απόψεις), η 
αντανάκλαση του μη-ενεργειακού πεδίου από έναν συγκεκριμένο κάτοπτρο δεν σημαίνει 
αυτόματα την αποδυνάμωση του πεδίου που περνάει μέσα από τον κάτοπτρο (η αντανάκλαση 
είναι μία από τις εκδοχές της ενεργής αλληλεπίδρασης με την ύλη), αλλά σημαίνει 
μετασχηματισμό του, λόγω αλληλεπίδρασης με την ύλη του κάτοπτρου. 

 

Γνώρισμα 2 του μη ενεργειακού πεδίου. Εάν ένα συγκεκριμένο πεδίο μεταδίδεται ταχύτερα 
από την ταχύτητα του φωτός, τότε αυτό είναι ένα μη-ενεργειακό πεδίο. 

                                           
4 Η λέξη "μαγεία" στην ονομασία του περιοδικού δεν πρέπει να συγχέεται. Ο συγγραφέας του άρθρου, 
Igor Anatolyevich Melnik, είναι ένας σοβαρός φυσικός-ερευνητής ο οποίος έχει δημοσιεύσει μια σειρά 
έργων πάνω σε αυτό το θέμα. Το έργο του έχει θεμελιώδη σημασία για την κβαντική φυσική.  
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Για να προχωρήσουμε περαιτέρω στη μελέτη των φυσικών θεμελίων της αστρολογίας και του 
ρόλου των μη-ενεργειακών πεδίων στη ζωή μας, είναι χρήσιμο να γνωριστούμε με μερικά νέα 
και πιο πρόσφατα επιτεύγματα της επιστήμης, όπως αναλύονται στις ακόλουθες δύο ενότητες. 

 

ENOTHTA 7. Ο ρόλος των μη-ενεργειακών πεδίων στη δημιουργία καταστάσεων   
σύμπλεξης και ένα βήμα προς την εξάλειψη του αδιεξόδου στην κβαντική φυσική [9, 10, 
27]. 

 

Η σύμπλεξη αρχικά εισήχθη στην κβαντική φυσική. Εξ ορισμού, η κβαντική σύμπλεξη, η 
σύγχυση ή, ισοδύναμα, ή κβαντική συνοχή είναι ένα φαινόμενο στο οποίο οι κβαντικές 
καταστάσεις δύο ή περισσότερων αντικειμένων είναι αλληλεξαρτώμενες και, κυρίως, αυτή η 
αλληλεξάρτηση παραμένει ακόμη και αν αυτά τα αντικείμενα διαχωρίζονται στο χώρο πέρα από 
τις γνωστές αλληλεπιδράσεις. Αλλά πώς πραγματοποιείται η αλληλεξάρτηση εκεί όπου δεν 
δρουν τα φυσικά πεδία όλων των γνωστών στην κβαντική φυσική αλληλεπιδράσεων; Φαίνεται 
ότι η αναμφισβήτητη και μοναδική λογική συνεπής απάντηση είναι η εξής: υπάρχει κάποιο, 
μέχρι στιγμής άγνωστο στην ακαδημαϊκή κβαντική φυσική, πεδίο, το οποίο πραγματοποιεί μια 
τέτοια αλληλεξάρτηση των κβαντικών καταστάσεων. Αλλά τότε η τρέχουσα κβαντική θεωρία 
είναι ατελής και απαιτεί την ένταξη σε αυτήν των άγνωστων πεδίων. Ωστόσο, η ακαδημαϊκή 
κβαντική φυσική πήρε μια διαφορετική πορεία: δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα ύπαρξης ενός 
άγνωστου πεδίου που εφαρμόζει την αλληλεξάρτηση των συνδεδεμένων κβαντικών 
καταστάσεων.  

 

Όσον αφορά την πληρότητα της κβαντικής μηχανικής, οι απόψεις κορυφαίων φυσικών 
χωρίστηκαν από την αρχή της εμφάνισής της. Ο Bohr θεώρησε ολοκληρωμένη την κβαντική 
μηχανική. Ο Αϊνστάιν επέμενε στην ατέλεια της. Αν η κβαντική μηχανική είναι πλήρης, τότε 
κανένα άγνωστο πεδίο δεν εμπλέκεται στο σχηματισμό της κβαντικής σύμπλεξης. Αυτό  
αργότερα άρχισαν να το καλούν μη-τοπική αλληλεπίδραση. Αυτήν την κατάσταση πραγμάτων ο 
Αϊνστάιν την είχε ονομάσει "τρομερή δράση μεγάλης εμβέλειας", επειδή ήταν παράλογη και 
αφύσικη, διότι από αυτό έβγαινε το εξής: κανένα πεδίο δεν δημιουργεί σύμπλεξη αντικειμένων, 
αλλά η σύμπλεξη δημιουργείται, τίποτα δεν μεταφέρει την επίδραση ενός μέρους του 
εμπλεγμένου συστήματος στο άλλο μέρος του και όμως η επίδραση μεταδίδεται - μια 
παραλλαγή της λεγόμενης μη-τοπικής αλληλεπίδρασης. Στην πραγματικότητα, οι υποστηρικτές 
της πληρότητας της κβαντικής μηχανικής περνούν την κβαντική σύμπλεξη καταστάσεων ως 
άλλη μια έκπληξη, ως ένα ακόμη θαύμα της κβαντικής φυσικής, που δεν υπόκειται σε 
καθημερινή, συνηθισμένη εμπειρία και κατανόηση. Όλα τα βασικά σημεία στην κβαντική 
φυσική είναι μια έκπληξη για την συνήθη εμπειρία. Είναι ακατανόητο ακόμη και το πιο 
σημαντικό πράγμα - γιατί, σε αντίθεση με την καθημερινή, συνήθη εμπειρία, προκύπτουν 
κβαντισμένες και όχι συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις, πώς και γιατί προκύπτει ο δυϊσμός 
των κυμάτων-σωματιδίων. Δεν δέχτηκε τα θαύματα της κβαντικής φυσικής χωρίς τη σαφή 
εξήγηση τους και ο Schrödinger. Αυτός, για παράδειγμα, είχε πει ότι εάν δεν γίνεται χωρίς αυτό 
το καταραμένο κβαντικό άλμα, τότε λυπάται που ασχολείται γενικά με την κβαντική θεωρία. 
Παρ 'όλα αυτά, με τη συμμετοχή του Schrödinger, δημιουργήθηκε μια μαθηματική συσκευή που 
επιτρέπει σε κάποιον να υπολογίσει τις κβαντικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα των 
υπολογισμών των κβαντικών καταστάσεων επιβεβαιώνονται από πειράματα. Όπως γράφει η 
Βικιπαίδεια: "Γενικά, οι περισσότεροι φυσικοί έχουν απλώς εξαλείψει τις φιλοσοφικές 
πολυπλοκότητες της ερμηνείας της Κοπεγχάγης. Η εξίσωση Schrödinger λειτουργούσε, οι 
προβλέψεις συνέπεσαν με τα αποτελέσματα, και αυτό στα πλαίσια του θετικισμού ήταν αρκετό. 
Ο Gribbin γράφει με την ευκαιρία αυτή: «για να φτάσουμε από το σημείο Α στο σημείο Β, ο 
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οδηγός δεν χρειάζεται να ξέρει τι συμβαίνει κάτω από το καπό του αυτοκινήτου του». Ως 
επιγραφή στο βιβλίο του ο Gribbin έβαλε τα λόγια του Feynman: "Νομίζω ότι μπορώ 
υπεύθυνα να δηλώσω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει την κβαντική μηχανική. Εάν είναι 
δυνατόν, σταματήστε να ρωτάτε τον εαυτό σας "Πώς είναι δυνατόν αυτό;" - διότι θα 
οδηγηθείτε σε ένα αδιέξοδο, από το οποίο κανείς δεν έχει ακόμη ξεφύγει "- τέλος της 
παραπομπής. Φαίνεται ότι μια τέτοια θέση ικανοποιεί πλήρως την πρακτική των εφαρμογών της 
κβαντικής φυσικής. Αυτό είναι στην πραγματικότητα μια πλάνη. Περιορίζει την ανάπτυξη της 
κβαντικής φυσικής. Πράγματι, γιατί ο Feynman, ο οποίος κατανοεί βαθύτατα αυτό το πρόβλημα 
και τη φυσική στο σύνολό, δεν προτρέπει ακόμη και να προσπαθήσει κανείς να κατανοήσει το 
φυσικό νόημα των αιτιών της κβαντικής φυσικής και ούτε να προσπαθήσει να βγει από το 
αδιέξοδο; Επειδή στο επιτευχθέν, καθιερωμένο σύστημα γνώσης της ακαδημαϊκής φυσικής, δεν 
υπάρχει ο παραμικρός υπαινιγμός για μια διέξοδο από την αδιέξοδο. Ως εκ τούτου, η εξάλειψη 
του αδιεξόδου θα σήμαινε τη διάσπαση των ορίων του καθιερωμένου συστήματος γνώσης της 
ακαδημαϊκής φυσικής, δηλαδή την απόκτηση ριζικά νέων γνώσεων που θα οδηγήσουν 
αναπόφευκτα σε νέες εφαρμογές, τεχνολογίες κ.λπ., και χάρη σε αυτό η φυγή από την αδιέξοδο   
θα ήταν σημαντική για την πρακτική των εφαρμογών της κβαντικής φυσικής. Στην 
πραγματικότητα, η κβαντική φυσική απλά πέρασε στην πρακτική "οδήγησης ενός αυτοκινήτου" 
χωρίς να κοιτάξει "κάτω από το καπό της". Επιστρέφοντας στην αναλογία με τον οδηγό και το 
αυτοκίνητο, μπορούμε να πούμε: αν κανείς δεν θα ξέρει τι συμβαίνει κάτω από το καπό του 
αυτοκινήτου, τότε θα σταματήσει η σημαντική πρόοδος στην αυτοκινητοβιομηχανία. (Θα 
δημιουργήσουν πολλά μοντέλα σχεδιασμού του αυτοκινήτου, θα ασχοληθούν με την επιλογή 
των μετάλλων και των πλαστικών για αυτών, κλπ., χωρίς να επηρεαστεί το κύριο πράγμα - ο 
κινητήρας του αυτοκινήτου). Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα στην κβαντική φυσική, αν 
και συχνά δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της άγνοιας των μηχανισμών 
δημιουργίας κβαντισμού, της κβαντικής σύμπλεξης, του κυματοσωματιδιακού δυισμού, των 
κβαντικών καταστάσεων απαγόρευσης κ.λπ., δηλαδή λόγω της άγνοιας των βασικών θεμελίων 
που καθορίζουν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των κβαντικών 
συστημάτων. Ως αποτέλεσμα, λείπει η ουσιαστική πρόοδος της κβαντικής φυσικής. Αυτά τα 
θεμέλια πρέπει να υπάρχουν, επειδή, σύμφωνα με τις ιδέες των φυσικών επιστημών, όλα στον 
κόσμο αυτών των επιστημών πρέπει να έχουν έναν λόγο. Προκύπτει το πρόβλημα της 
ανανέωσης της κβαντικής θεωρίας, δηλαδή της εξεύρεσης των αναφερθέντων θεμελίων, που θα 
πρέπει τελικά να οδηγήσουν σε μια φυγή από την αδιέξοδο. 

 

Το 2008 [9,10,27] παραλήφθηκε ένα φαινομενικά αποφασιστικό, πειραματικό επιχείρημα υπέρ 
των υποστηρικτών της πληρότητας της κβαντικής μηχανικής και της "τρομερής δράσης μεγάλης 
εμβέλειας". Στην Ελβετία, διεξήχθη ένα σημαντικό πείραμα [9, 10, 27]. Κατάφεραν να 
εκτείνουν τα πεπλεγμένα φωτόνια σε απόσταση 18 χιλιομέτρων. Λόγω της αρκετά υψηλής 
ακρίβειας των μετρήσεων, ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί ότι εάν υπάρχει ένα άγνωστο πεδίο που 
δημιουργεί μια σύμπλεξη καταστάσεων των φωτονίων, τότε αυτό το πεδίο θα πρέπει να 
μεταδίδεται με ταχύτητα που υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός κατά τουλάχιστον 100.000 
φορές. Όμως, από την άποψη της ακαδημαϊκής φυσικής, η θεωρία της σχετικότητας απαγορεύει 
τη διάδοση με ταχύτητα μεγαλύτερη της ταχύτητας φωτός. Τότε, πρώτον, δεν υπάρχει τέτοιο 
άγνωστο πεδίο που να δημιουργεί σύμπλεκτες καταστάσεις των φωτονίων. Δεύτερον, το 
επιχείρημα είναι αμετάβλητο και τερματίζει την ιδέα της ύπαρξης ενός άγνωστου πεδίου που 
δημιουργεί την σύμπλεξη κβαντικών καταστάσεων και επιβεβαιώνει την έκπληξη της κβαντικής 
φυσικής με τη μορφή μιας παράλογης και αφύσικης κατάστασης: κανένα πεδίο δεν δημιουργεί 
σύμπλεξη αντικειμένων ενώ δημιουργείται σύμπλεξη, τίποτα δεν μπορεί να φέρει την επιρροή 
ενός μέρους μπλεγμένου συστήματος στο άλλο μέρος του και η επιρροή μεταδίδεται. Αυτή είναι 
η αντίληψη της ακαδημαϊκής φυσικής μέχρι σήμερα.  
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Τις ημέρες από τον Bohr, τον Αϊνστάιν μέχρι τον Feynman, η αδιέξοδο πραγματικά φαινόταν 
απελπιστική. Ωστόσο, μετά από πολλά χρόνια, υπό την πίεση των νέων πειραματικών γεγονότων 
(Τμήμα 3) και στο πλαίσιο της εγκυρότητας της θεωρίας πεδίου, πρέπει να αναγνωριστεί η 
ύπαρξη μη-ενεργειακών πεδίων ικανών να υπερβούν την ταχύτητα του φωτός. Στη συνέχεια, στο 
πλαίσιο της εγκυρότητας της θεωρίας πεδίου, από το ελβετικό πείραμα συμπεραίνουμε μια 
εντελώς διαφορετική απάντηση από τη Φύση: το πεδίο που δημιουργεί σύμπλεξη 
καταστάσεων υπάρχει και είναι μη-ενεργειακό πεδίο [9, 10, 27]. Ταυτόχρονα, υπάρχει η 
κατανόηση ότι, στις αποκαλούμενες μη-τοπικές αλληλεπιδράσεις των συνδεδεμένων 
αντικειμένων, αντανακλούνται οι επιδράσεις των μη-ενεργειακών πεδίων.  

 

Επιπλέον, στο κυματοσωματιδιακό δυισμό, ανιχνεύεται η διοίκηση των μη-ενεργειακών 
πεδίων [9, 10, 27], η οποία, όπως προέκυψε από τα παραπάνω, είναι χαρακτηριστικό των 
μη-ενεργειακών πεδίων. Πράγματι, ας δούμε το δυϊσμό σωματιδίου-κύματος σε παράδειγμα 
ενός φωτονίου. Αυτή η δυαδικότητα παρατηρήθηκε επανειλημμένα σε μια ποικιλία πειραμάτων. 
Υπάρχουν ακόμα έντονες συζητήσεις γι 'αυτήν σε μια προσπάθεια να κατανοήσουνε πώς μπορεί 
να είναι αυτό. Ο δυϊσμός των σωματιδίων-κύματος θεωρείται συχνά ως μεγαλύτερο μυστήριο 
της κβαντικής φυσικής. Αλλά για κάποιο λόγο κανείς (εκτός ίσως απ’ τον Bohm) δεν θέλει να 
παρατηρήσει ότι στο δυϊσμό σωματιδίου-κύματος σαφώς εντοπίζεται η μη-ενεργειακή διοίκηση 
των κβαντικών διεργασιών. Πράγματι, η διάδοση ενός φωτονίου ως κύματος είναι μια κβαντική 
διαδικασία. Η κίνηση ενός φωτονίου ως σωματιδίου είναι μια άλλη κβαντική διαδικασία. Ένα 
φωτόνιο εκδηλώνεται είτε ως κύμα, είτε ως σωματίδιο, ανάλογα με τις περιστάσεις. Αλλά, 
σύμφωνα με την επιστήμη, όλα πρέπει να έχουν έναν λόγο. Επομένως, η εναλλαγή μεταξύ δύο 
κβαντικών διεργασιών δεν μπορεί να συμβεί χωρίς λόγο. Επομένως, υπάρχει ένας λόγος για την 
εναλλαγή μεταξύ δύο κβαντικών διεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια οργανωτική  
επίδραση στις κβαντικές διεργασίες που τις μεταβάλλουν από τη μια κατάσταση στην άλλη. Με 
άλλα λόγια, υπό κάποια οργανωτική  επιρροή, η κβαντική διαδικασία αλλάζει και εκδηλώνεται 
είτε ως διάδοση κύματος είτε ως κίνηση σωματιδίων. Στην ίδια καθαυτή διαδικασία αλλαγής 
φωτονίων από τη λειτουργία "κύματος" στη λειτουργία "σωματιδίων" (και αντίστροφα) η 
ενέργεια των φωτονίων δεν αλλάζει. Με άλλα λόγια, αυτή η διοικούσα επίδραση δεν μεταφέρει 
ενέργεια στο φωτόνιο και δεν λαμβάνει ενέργεια από το φωτόνιο. Επομένως, αυτή η διοικούσα 
επίδραση είναι μη-ενεργειακή διοικούσα επίδραση.  

 

Έτσι, τα μη-ενεργειακά πεδία και οι επιρροές τους συμμετέχουν στις διαδικασίες της 
κβαντικής φυσικής και, συνεπώς, πρέπει να εισαχθούν στη θεωρία της κβαντικής φυσικής. 
Αλλά πώς να γίνει αυτό; Αυτή δεν είναι εύκολη ερώτηση. Ίσως πρέπει να εισηγηθούν ειδικές 
διοικούσες εξισώσεις στην κβαντική θεωρία, ακριβώς όπως ο David Bohm εισήγαγε την 
εξίσωση ελέγχου του στο μη τυποποιημένο μοντέλο της κβαντικής μηχανικής.  Επιπλέον, στην 
υποτιθέμενη από το Boom μη-τοπική αλληλεπίδραση, μπορεί κανείς να εισαγάγει μια 
εξήγηση με τη μορφή αλληλεπίδρασης μέσω μη-ενεργειακών πεδίων ικανών να διαδοθούν 
ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Τότε η μη-τοπικότητα της αλληλεπίδρασης 
αποδεικνύεται φαινομενική.  

 

Στα άρθρα [9, 10, 24, 27] εξηγείται ο λόγος για τον οποίο η σύμπλεξη καταστάσεων εμφανίζεται 
στην κβαντική φυσική σε κάθε βήμα ενώ στην κλασική φυσική μακρό-αντικειμένων σχετικά 
σπάνια. Οι συνδεδεμένες καταστάσεις προκύπτουν μεταξύ δύο αντικειμένων-δίδυμων. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η ομοιότητα των δίδυμων, τόσο μεγαλύτερη είναι η εμφάνιση των 
συνδεδεμένων καταστάσεών τους. Ο κόσμος των μικροσωματιδίων της κβαντικής φυσικής 
κυριαρχεί κυριολεκτικά με δίδυμα σωματίδια. Επιπλέον, δεν είναι μόνο δίδυμα, αλλά ταυτόσημα 
σωματίδια ενώ στο μακρόκοσμο της κλασσικής φυσικής είναι πιο δύσκολο να συναντήσουμε ή 
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να δημιουργήσουμε δίδυμα, δηλαδή να συναντήσουμε ή να δημιουργήσουμε μακροσκοπικά 
αντικείμενα με ίδιες ή αρκετά κοντινές παραμέτρους. Ακριβώς για αυτόν το λόγο είναι 
δυσκολότερα να παρατηρηθούν ή να δημιουργηθούν τα εφφέ των συνδεδεμένων καταστάσεων. 
Με άλλα λόγια, στις συνδεδεμένες καταστάσεις παρατηρούνται φαινόμενα τύπου απήχησης με 
βάση του βαθμού ομοιότητας των αντικειμένων [9, 10, 24, 27]. 

 

Σύμφωνα με την κβαντική φυσική, για τα αλληλοσυνδεδεμένα δίδυμα ισχύει ο κανόνας 
απαγόρευσης: τα αλληλοσυνδεδεμένα δίδυμα απαγορεύεται ταυτόχρονα να βρίσκονται στην 
ίδια κατάσταση. Η κατανόηση των συνδεδεμένων καταστάσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην εξάλειψη των αντιφάσεων μεταξύ αστρολογίας και επιστήμης (Τμήματα 9, 10. 11). 

 

ENOTHTA 8. Μερικά από τα αποτελέσματα της πειραματικής εργασίας του έργου 
«Δεύτερη Φυσική» [24]. 

 

Στις μελέτες του έργου «Δεύτερη Φυσική» διεξάγονται φυσικά πειράματα απαραίτητα για την 
περαιτέρω κατανόηση των συζευγμένων καταστάσεων και των φυσικών θεμελίων της 
αστρολογίας. Θα περιγράψουμε τα αναφερόμενα πειράματα, σύμφωνα με το άρθρο [24]. 

 

Στο πλαίσιο του έργου «Δεύτερη Φυσική» έχουν δημιουργηθεί και ενεργά χρησιμοποιούνται 
γεννήτριες και ανιχνευτές κάποιων πεδίων με αδιευκρίνιστη φυσική φύση, αλλά σαφώς μη 
ηλεκτρομαγνητικά και μη βαρυτικά. Υπό φυσικές συνθήκες, αυτά τα πεδία έχουν ασυνήθιστα 
υψηλή διεισδυτική ισχύ όταν αλληλεπιδρούν ενεργά με την ύλη [9, 10, 24, 27]. Σύμφωνα με το 
Γνώρισμα 1, αυτά τα πεδία είναι μη-ενεργειακά πεδία, και αυτό μας επιτρέπει να 
μελετήσουμε τις ιδιότητες των μη-ενεργειακών πεδίων σε ελεγχόμενες εργαστηριακές 
συνθήκες και να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες σε αυτές τις συνθήκες (χωρίς να έρθουμε σε 
επαφή με τις ανεξέλεγκτες φυσικές γεννήτριες μη-ενεργειακών πεδίων, δηλαδή με τους 
πλανήτες και άστρων). Τα πεδία των προαναφερθέντων εργαστηριακών γεννητριών έχουν 
εξαιρετικά μεγάλη εμβέλεια επιρροής, όπως είναι χαρακτηριστικό των μη-ενεργειακών πεδίων. 
Οι γεννήτριες και οι ανιχνευτές αυτών των πεδίων δημιούργησαν μια παντοδύναμη σύνδεση 
μεταξύ τους σε αποστάσεις άνω των 10.000 χιλιομέτρων, σχεδόν από το πίσω μέρος της Γης 
(ΗΠΑ - Αυστραλία, Νότια Αμερική - Τομσκ κ.ο.κ., βλ., Για παράδειγμα, το βιβλίο Victor 
Shkatov, Vitaliy Zamsha. Torsion Field and Interstellar Communication, 2015, 
https://pdfs.semanticscholar.org/3e2d/e77ce70b52a64f4a1a21dae8fed2ea2dcde4.pdf?_ga=2.222
583838.425365832.1570093679-1853216070.1570093679 ). Προκαλούσαν στοχευόμενες 
επιρροές αυτών των πεδίων στην ανάπτυξη των φυτών σε απόσταση 1450 χιλιομέτρων. Και όλα 
αυτά με μια τιποτένια (λίγες βατ) ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνουν οι γεννήτριες. Οι 
αναφερθέντες ανιχνευτές επίσης καταγράφουν και τα μη-ενεργειακά πεδία των πλανητών [9, 10, 
24, 27]. 

 

Ένας από τους ιδρυτές του έργου «Δεύτερη Φυσική», Αλεξέι Ευγένιεβιτς Ακίμοφ, πλησίασε την 
ιδέα των μη-ενεργειακών πεδίων. Καλεί τα πεδία των αναφερθέντων γεννητριών πεδία στρέψης, 
στρεπτικά πεδία (ΣΠ). Σύμφωνα με τις απόψεις του, «Για σήμερα, είναι προφανές μόνο ότι οι πιο 
προσιτές για συζήτηση είναι αυτές οι ψυχοφυσικές επιδράσεις, στις οποίες δεν γίνεται αισθητό 
φυσικό έργο. Στη συνέχεια, το ΣΠ φαίνεται να είναι φυσικός εκπρόσωπος με πολύ χαμηλή 
ενεργειακή χωρητικότητα. Επιπλέον, για το ΣΠ, σε αντίθεση με τα γνωστά φυσικά πεδία, η 
ενέργεια πιθανώς δεν είναι καθόλου ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό. Εάν η χωρητικότητα 
ενέργειας του ΣΠ είναι μικρή, τότε η χωρητικότητα πληροφόρησης της, αντίθετα, φαίνεται 
εκπληκτικά μεγάλη». (V.N. Bingi, Α.Ε. Akimov, Physics and Psychophysics, Preprint ISTC 
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VENT Νο. 35, Μ., 1992, 30s). Σημειώνει επίσης την τεράστια διεισδυτική ισχύ, την υπερβολική 
μεγάλη εμβέλεια της επίδρασης, την υπέρβαση της ταχύτητας φωτός των πεδίων στρέψης και 
μιλάει σε ένα διαισθητικό επίπεδο για φαινομενικά χαμηλή ενέργεια, δηλαδή για σχεδόν 
έλλειψη ενέργειας των στρεπτικών πεδίων (ΣΠ) που μεταφέρουν την πληροφορία. Γενικώς, στο 
βασικό άρθρο των Akimov A.E. και V.N. Bingi περιγράφεται, πρώτον, ένα εύλογο υποθετικό 
μοντέλο φυσικού κενού και η πόλωση του. Το κενό, σύμφωνα με την υπόθεση, αποτελείται από 
φυτόνια - από ζεύγη σωματιδίων-αντι-σωματιδίων στη χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση. 
Δεύτερον, περιγράφει ένα πιθανό υποθετικό μοντέλο στρεπτικών πεδίων ως πεδίων περιστροφής 
και ένα πιθανό μοντέλο αλληλεπιδράσεων spin-spin ως μηχανισμό επιδράσεων των ΣΠ και 
μεταφοράς πληροφοριών. Ο Akimov Α.Ε. βλέπει επιβεβαίωση των υποθέσεων του στη θεωρία 
του Shipov G.I. και σε ορισμένα πειράματα. Το αναφερθέν άρθρο είναι κηλιδωμένο με 
εκφράσεις τύπου: ίσως, μάλλον, μπορεί να θεωρηθεί, λογικά υποτιθέμενο, κλπ. Το άρθρο δίνει 
μια υποθετική, αλλά ολοκληρωμένη εικόνα του ρόλου των αλληλεπιδράσεων spin - spin σε ένα 
ευρύ φάσμα φαινομένων. Παρά όλο το βάθος των εργασιών του Α. Ακιμόφ, στερούνται το 
βασικό θεμέλιο του συστήματος των υποθέσεων του. Στερούνται τις αποδείξεις για την ύπαρξη 
πεδίου που δημιουργείται από την περιστροφή ενός στοιχειώδους σωματιδίου ή την περιστροφή 
μιας σφαίρας. Συνεπώς, και δεν διαθέτουν απόδειξη των ιδιοτήτων αυτού του πεδίου. Στη 
θεωρία του Shipov G.I, το πεδίο προκύπτει από την περιστροφή της σφαίρας. Αλλά αυτή η ίδια 
η θεωρία δεν προέρχεται από το πείραμα και θα παραμείνει μια υπόθεση μέχρι να επιβεβαιωθεί 
από τα πειράματα.  

 

Οι μελέτες του συγγραφέα αυτού του άρθρου πραγματοποιήθηκαν απολύτως ανεξάρτητα από τα 
μοντέλα του Akimov A.E., δίχως επαφή μαζί τους και με την άγνοια τους. Ο συγγραφέας 
ξεκίνησε την έρευνά του από το μηδέν, συλλογίζοντας, πώς οι πλανήτες και τα αστέρια μπορούν 
να επηρεάσουν τις διαδικασίες που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη. Αλλά οι πλανήτες και τα 
αστέρια είναι ίσια-ίσια περιστρεφόμενες σφαίρες. Επομένως, η έρευνα των πεδίων των 
πλανητών και των αστεριών θα πρέπει αναπόφευκτα να οδηγήσει σε απαντήσεις στις ερωτήσεις: 
υπάρχει ή όχι κάποιο πεδίο που παράγεται από την περιστροφή της σφαίρας και ποιες είναι οι 
ιδιότητες αυτού του πεδίου. Έτσι και συνέβη. Το βασικό φυσικό μοντέλο ΦΜ του συγγραφέα 
(Τμήμα 6) δεν κατασκευάστηκε ως υπόθεση, αλλά ως λογική συνέπεια των πειραματικών και 
παρατηρητικών δεδομένων για τις επιδράσεις των πλανητών και των άστρων πάνω στη Γη, αλλά 
μέσα σε ένα περιορισμένο πλαίσιο ισχύος του νόμου διατήρησης της ενέργειας και των 
παραστάσεων της θεωρίας πεδίου που καθορίζονται στην Ενότητα 1. (Παρεμπιπτόντως, τα 
μοντέλα του A. Akimov είναι επίσης κατασκευασμένα σε αυτό το πλαίσιο). Κατά την 
κατασκευή του ΦΜ, ως συνέπεια των πειραματικών και παρατηρητικών δεδομένων, 
αποδείχθηκε ότι η περιστροφή των σφαιρών δημιουργεί πράγματι πεδία περιστροφής, αλλά σε 
αντίθεση με την υπόθεση Akimov A.E, κάθε σφαίρα παράγει όχι ένα αλλά πολλά διαφορετικά 
πεδία περιστροφής, τα οποία εξαρτώνται από το τι ακριβώς περιστρέφεται. Επιπλέον, όχι μόνο 
οι περιστροφές των σφαιρών, αλλά και η περιστροφή τους σε τροχιές δημιουργούν τα 
αναφερθέντα πεδία, τα οποία αποδεικνύονται μη-ενεργειακά (βλέπε ΦΜ, Τμήμα 6). Οι 
ανακαλυμμένες συγκεκριμένες ιδιότητες των πεδίων των περιστρεφόμενων σφαιρών φαίνονται 
στο ΦΜ. Λόγω της μη-ενεργειακής φύσης τους, αυτά τα πεδία δεν έχουν ούτε ενέργεια, ούτε 
μάζα ούτε ορμή, είναι άϋλα πεδία (Τμήμα 4) και είναι σε θέση να κυβερνούν τις διαδικασίες του 
υλικού κόσμου (Τμήμα 5). Στην πραγματικότητα διαθέτουν, συμφωνά με τον Akimov Α.Ε., 
τεράστια διεισδυτική ικανότητα, ασυνήθιστα μεγάλη εμβέλεια των επιρροών, επίσης και 
υπέρβαση της ταχύτητας του φωτός (βλέπε ΦΜ). Η επιδεξιότητα του Akimov Α.Ε. είναι 
προφανής. Στο μέλλον, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κυβερνόντα εξίσωση που να 
ρυθμίζει τις κυβερνόντες επιδράσεις των πεδίων περιστροφής των περιστρεφόμενων σφαιρών 
πάνω στα υλικά αντικείμενα. Δεδομένου ότι οι εξισώσεις της κβαντικής φυσικής 
κατασκευάζονται κατ 'αναλογία με τις εξισώσεις της κλασσικής φυσικής, στο μέλλον είναι 
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απαραίτητο να κατασκευαστεί μια κυβερνόντα εξίσωση για την κβαντική φυσική που να 
ρυθμίζει τις κυβερνόντες επιδράσεις των πεδίων spin (παρόμοια με την εξίσωση έλεγχου του 
David Bohm). Το κατασκευασμένο ΦΜ ή άλλα μοντέλα των επιδράσεων των περιστροφικών 
πεδίων που προέρχονται από πειράματα είναι χρήσιμα για τη δοκιμή οποιωνδήποτε θεωριών 
πεδίων περιστροφής που δεν προέρχονται από πειράματα. Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα 
πειραματικά δεδομένα και τα στοιχεία παρατήρησης είναι ανεπαρκή για να αποκαλύψουν τη 
φυσική φύση των πεδίων περιστροφής και τον πραγματικό μηχανισμό των επιδράσεων τους, η 
αναφερόμενη φύση και ο μηχανισμός απουσιάζουν στο ΦΜ. Τώρα είναι άγνωστο πού, πότε και 
πώς θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός μηχανισμός των επιδράσεων των μη-ενεργειακών πεδίων 
και της φυσικής τους φύσης. Ίσως η Φύση θα μας φέρει ακόμα πολλές εκπλήξεις. Ως εκ τούτου, 
ο συγγραφέας επικεντρώνεται στην επιθυμία να αποσπάσει λογικά τα πιθανά από τα υπάρχοντα 
πειράματα. Το ζήτημα των σχεδόν μη-ενεργειακών πεδίων, το οποίο έθεσε ο Α.Ε. Akimov, 
αποδεικνύεται μη τετριμμένο και εξετάζεται χωριστά στο τμήμα 15. Εδώ θα εξετάσουμε μια 
συγκεκριμενοποίηση των ιδιοτήτων των μη-ενεργειακών πεδίων ως φορείς πληροφοριών που 
προκύπτουν από νέα φυσικά πειράματα του έργου «Δεύτερη Φυσική».  

 

Τα μη-ενεργειακά πεδία πραγματοποιούν τη σύμπλεκτη κατάσταση (ενότητα 6). Επομένως, με 
τη χρήση αισθητήρων μη-ενεργειακών πεδίων, ανακαλύφθηκε μια σειρά αλληλένδετων 
καταστάσεων των μακροσκοπικών αντικειμένων. Έτσι, οι φωτογραφίες των μακροσκοπικών 
αντικειμένων ήταν σε μια αλληλένδετη κατάσταση με τα φωτογραφισμένα αντικείμενα. 
Αυτή η συνοχή εκδηλώνεται ως εξής. Εάν στο φωτογραφισμένο αντικείμενο προκύψει αλλαγή 
στο εσωτερικό των διεργασιών, της δομής ή της σύνθεσης του υλικού του, αυτό σύμφωνα με το 
ΦΜ (ενότητα 5), προκαλεί αλλαγή στο μη-ενεργειακό πεδίο του. Μια αλλαγή στο μη-
ενεργειακό πεδίο στην επιφάνεια ενός αντικειμένου μπορεί επίσης να συμβεί για εξωτερικούς 
λόγους (βλέπε ΦΜ). Αυτές οι αλλαγές, σε πραγματικό χρόνο, προκαλούν μια αλλαγή στην 
κατάσταση της φωτογραφίας του αντικειμένου. Οι τελευταίες αλλαγές δεν παρατηρούνται 
οπτικά, είναι αόρατες. Οπτικά η εικόνα παραμένει ίδια. Αλλά αλλάζει το αόρατο μη-ενεργειακό 
πεδίο της φωτογραφίας, το οποίο καταγράφεται από τους αισθητήρες των μη-ενεργειακών 
πεδίων. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα κατασκευάσματος νέων βολικών τεχνολογιών για 
την απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης των αντικειμένων από τις 
φωτογραφίες τους, για παράδειγμα, για την παρακολούθηση των διαδικασιών 
προετοιμασίας των ηλιακών εκλάμψεων, ισχυρών σεισμών κλπ. Και αντίστροφα, αν 
μεταβληθεί η κατάσταση μιας φωτογραφίας, τότε αλλάζει και το μη-ενεργειακό πεδίο της. Η 
τελευταία αλλαγή μεταδίδεται στο φωτογραφισμένο αντικείμενο και προκαλεί αλλαγή της 
κατάστασης του φωτογραφισμένου αντικειμένου. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα 
κατασκευάσματος νέων τεχνολογιών για απομακρυσμένη επίδραση πάνω στο 
φωτογραφισμένο αντικείμενο μέσω της επίδρασης πάνω στη φωτογραφία του, για 
παράδειγμα για ιατρικούς ή αγροτικούς σκοπούς. 

 

Ας περιγράψουμε πώς συμβαίνει αυτό στα πειράματα. Ο Victor Terentyevich Shkatov 
δημιούργησε μια θαυμάσια συσκευή που ανιχνεύει τα μη-ενεργειακά πεδία από φωτογραφίες. 
Τα ουράνια σώματα προκαλούν εκλάμψεις επιδράσεων, όπως περιγράφεται στο ΦΜ και στο 
ΑΙΤΗΜΑ 1. Τα συστήματα αυτών των εκλάμψεων στη Γη και στη Σελήνη είναι πολύ παρόμοια, 
αλλά έχουν και διαφορές. Παρόμοιες εκλάμψεις συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα στη Γη και στη 
Σελήνη. Ο V. T. Shkatov κατέγραφε το μη-ενεργειακό πεδίο από φωτογραφία της Σελήνης 
κρεμασμένης στον τοίχο του εργαστηρίου του και κατέγραψε ακριβώς τις Σεληνιακές 
εκλάμψεις, που αυτό προσδιορίζεται από τις προαναφερθείσες διαφορές [24].  

Αντίστροφα πειράματα, κατά την έννοια τους, πραγματοποιήθηκαν στο έργο «Δεύτερη 
Φυσική», σε γενικές γραμμές, ως εξής. Η γεννήτρια του μη-ενεργειακού πεδίου πρώτα 
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ακτινοσκοπούσε μια μάσκα που αποτελούνταν από κάποια συγκεκριμένη ουσία. Το μη-
ενεργειακό πεδίο που διέρχονταν από τη μάσκα επηρέαζε στη συνέχεια τη φωτογραφία των 
φυτών. Ως αποτέλεσμα, άλλαζαν οι διαδικασίες στα φωτογραφισμένα φυτά σαν να επρόκειτο να 
επενεργεί στα φυτά η ίδια η ουσία [24]. Παρόμοιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται εάν το ρόλο της 
μάσκας παίζει η φωτογραφία της αναφερόμενης ουσίας. 

 

Οι φωτογραφίες όμως δεν περιέχουν τα φωτογραφικά αντικείμενα. Από την άποψη της χημικής 
σύνθεσης η φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με το φωτογραφισμένο αντικείμενο. Η 
φωτογραφία, αντί το αντικείμενο, περιέχει μόνο πληροφορίες για το αντικείμενο, οπτικές και μη 
οπτικές. Με άλλα λόγια, αποδεικνύεται ότι για την δυνατότητα εμφάνισης συνδεδεμένων 
καταστάσεων δεν είναι καθόλου αναγκαίο τα αντικείμενα να είναι δίδυμα από την άποψη 
της σύνθεσης των υλικών, της δομής κ.λπ., θα τα αποκαλούμε υλικά δίδυμα. Αρκεί να είναι 
δίδυμα με την έννοια της πληροφορίας, δηλαδή να είναι πληροφοριακά δίδυμα. Τα υλικά 
δίδυμα είναι δίδυμα και με την έννοια της πληροφορίας. Ως καθαρά πληροφοριακά δίδυμα θα 
αποκαλούμε τα δίδυμα που δεν είναι υλικά δίδυμα, αλλά είναι δίδυμα με την έννοια της 
πληροφορίας (όπως ένα ζευγάρι: η φωτογραφία ενός αντικειμένου - το ίδιο το αντικείμενο). 

 

Στις συζευγμένες καταστάσεις αμιγώς πληροφοριακών διδύμων παρατηρούνται φαινόμενα όπως 
η απήχηση των πληροφοριών: όσο πιο παρόμοια είναι τα δύο συνδεδεμένα αντικείμενα με την 
έννοια της πληροφορίας, τόσο πιο εύκολη και ισχυρότερη είναι η σύζευξη μεταξύ τους [24]. 
Ένα ευρύ φάσμα φαινομένων όπως ο πληροφοριακός συντονισμός περιγράφεται στο [24]. Αυτό 
σημαίνει ότι το μη-ενεργειακό πεδίο, το οποίο πραγματοποιεί τη σύζευξη αμιγώς 
πληροφοριακών δίδυμων: 1) είτε μεταφέρει τις πληροφορίες οι οποίες επικάθησαν σε ένα 
μη-ενεργειακό πεδίο, παρόμοιο με τον τρόπο που οι πληροφορίες επικάθονται στα φέρον  
ραδιοκύματα με  μεθόδους διαμόρφωσης, 2) είτε το ίδιο μη-ενεργειακό πεδίο είναι πλήρως 
ή εν μέρει ένα πεδίο πληροφοριών. Τα φαινόμενα τύπου πληροφοριακής απήχησης 
δείχνουν ότι η δεύτερη εκδοχή είναι έγκυρη, καθώς ο συντονισμός θα πρέπει να συμβαίνει 
σύμφωνα με τις παραμέτρους του πεδίου και όχι σύμφωνα με τις παραμέτρους του στοιχείου 
προσθετέο στο πεδίο (για παράδειγμα στην περίπτωση των ραδιοκυμάτων, ο συντονισμός 
συμβαίνει σύμφωνα με την παράμετρο της συχνότητας τους και όχι σύμφωνα με τις 
παραμέτρους των μεταδιδόμενων πληροφοριών που επικάθησαν στα ραδιοκύματα). Ο όρος "το 
μη-ενεργειακό πεδίο εν μέρει είναι πεδίο πληροφοριών" δεν αποκλείει το ότι το πεδίο 
πληροφοριών είναι ένα μέρος των συνιστωσών του μη-ενεργειακού πεδίου.  

 

Είναι εντυπωσιακή η τρομερά υψηλή επιλεκτικότητα (οξύτητα της αιχμής) του συντονισμού 
πληροφοριών. Οι επιδράσεις στα φυτά στα περιγραφόμενα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 
απόσταση των 1450 χιλιομέτρων από τη φωτογραφία. Μέσα σε αυτή την ακτίνα υπήρχαν πολλά 
οπτικά ίδια φυτά. Ωστόσο, το αποτέλεσμα συνέβη μόνο σε εκείνα τα φυτά που 
φωτογραφήθηκαν. Σε σχέση με αυτό, ο S. N. Maslobrod σημείωσε [βλ. περί αυτού στην εργασία 
24]:"Η φωτογραφία ενός αντικειμένου σε σχέση με το ίδιο αντικείμενο, με την καθαρά 
πληροφοριακή έννοια, έχει μεγαλύτερου βαθμού ομοιότητες απ ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ 
των ίδιων συστατικών του συστήματος, για παράδειγμα, μεταξύ σπόρων που προηγουμένως έχουν 
αναπτυχθεί μαζί. Δεδομένου ότι οι σπόροι χαρακτηρίζονται από τεχνικά ανεπανόρθωτη γενετικό-
φυσιολογική ετερογένεια, ενώ η φωτογραφία και το αντικείμενο της, στην πραγματικότητα, με 
καθαρά πληροφοριακή έννοια, είναι ουσιαστικά το ίδιο (όπως ένα ζευγάρι συμπλεγμένων 
στοιχειωδών σωματιδίων). Στα πειράματά μας η εκφραστικότητα του εφφέ τής μη-τοπικής 
επικοινωνίας μεταξύ των σπόρων του συστήματος είναι χειρότερη από ό, τι μεταξύ της 
φωτογραφίας και του αντικειμένου της." Συγκεκριμένα, από αυτήν την περιγραφή προκύπτει: η 
φωτογραφία ενός αντικειμένου περιέχει κάποιες μοναδικές, "προσωπικές" πληροφορίες 
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για κάθε φωτογραφισμένο αντικείμενο. Αυτό που συμβαίνει με τα πληροφοριακά δίδυμα θα 
πρέπει επίσης να συμβεί με τα υλικά δίδυμα, αφού η υλική ομοιότητα των δίδυμων δημιουργεί 
αναγκαστικά την ομοιότητα των πληροφοριακών πορτραίτων (χαρακτηριστικών). 

 

Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα τη συνοχή των υλικών δίδυμων. Υπενθυμίσω: τα υλικά δίδυμα 
είναι ταυτόχρονα δίδυμα με την έννοια της πληροφορίας. Ας υποθέσουμε υπάρχουν δύο 
συνδεδεμένα υλικά δίδυμα - υλικό δίδυμο 1 και υλικό δίδυμο 2, διαχωρισμένα στο διάστημα 
πέρα από όλες τις αλληλεπιδράσεις γνωστές στην ακαδημαϊκή φυσική. Σύμφωνα με το ΦΜ, το 
μη-ενεργειακό πεδίο ενός υλικού αντικειμένου εξαρτάται από τις εξωτερικές και εσωτερικές του 
κινήσεις, τη δομή του, τη σύνθεση του υλικού του και τις εσωτερικές διεργασίες του. Κατά 
συνέπεια, το μη-ενεργειακό πεδίο ενός υλικού αντικειμένου μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με 
τις εξωτερικές και εσωτερικές κινήσεις του υλικού σώματος, τη δομή του, τη σύνθεση του 
υλικού του και τις εσωτερικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Ένα τέτοιο μη-
ενεργειακό πεδίο μεταφέρει τις παραπάνω πληροφορίες από το υλικό δίδυμο 1 σε άλλα υλικά 
αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του υλικού δίδυμου 2. Επ’ αυτού, υπάρχει ένα φαινόμενο 
τύπου συντονισμού βάσει του βαθμού υλικής ομοιότητας των δίδυμων. Αλλά, στην 
πραγματικότητα, όπως βλέπουμε, μπορεί να συμβεί μόνο ο συντονισμός με βάση του βαθμού 
ομοιότητας πληροφοριών που μεταφέρονται στο δίδυμο 2 από το δίδυμο 1 και των πληροφοριών 
που προέρχονται από το δίδυμο 2 (και αντίστροφα). Με άλλα λόγια, ο συντονισμός δεν 
συμβαίνει στην πραγματικότητα με βάση της υλικής ομοιότητας των υλικών δίδυμων, αλλά με 
βάση την πληροφοριακή τους ομοιότητα, δηλαδή, όπως συμβαίνει μεταξύ συνδεδεμένων αμιγώς 
πληροφοριακών δίδυμων (μη παρόμοιων και ετερογενών από πλευράς υλικών γνωρισμάτων, για 
παράδειγμα, μεταξύ μιας φωτογραφίας ενός αντικειμένου και αυτού του αντικειμένου) . Κατά 
συνέπεια, το μη-ενεργειακό πεδίο, το οποίο επιτελεί τη συνοχή των καταστάσεων των υλικών 
δίδυμων, είναι επίσης ένα πλήρως ή εν μέρει πληροφοριακό πεδίο, όπως στην περίπτωση των 
καθαρά πληροφοριακών δίδυμων. 

 

Η παραπάνω ανάλυση των σύμπλεκτων καταστάσεων των υλικών δίδυμων υποδηλώνει ότι το 
μη-ενεργειακό πεδίο που πραγματοποιεί εδώ τη συνοχή είναι το μη-ενεργειακό πεδίο, το οποίο, 
σύμφωνα με το ΦΜ, είναι γενικά εγγενές σε όλα τα υλικά αντικείμενα. Τότε, αυτό το καθολικό 
πεδίο είναι πλήρως ή εν μέρει ένα πληροφοριακό πεδίο. Είναι εκπληκτικά μυστηριώδης ο 
τρόπος με τον οποίο η φωτογραφία περιέχει κρυφή, αόρατη, πλήρης πληροφορία για το 
φωτογραφισμένο αντικείμενο, πολύ ανώτερη από τις ορατές πληροφορίες της φωτογραφίας. Στις 
εργασίες του έργου «Δεύτερη Φυσική» ανακαλύφθηκε η ύπαρξη διαφόρων αόρατων 
φαντασμάτων των μη-ενεργειακών πεδίων διαφορετικής σταθερότητας. Είναι πιθανό, κατά τη 
διάρκεια της φωτογράφησης, να σχηματίζεται στη φωτογραφία ένα πολύ σταθερό φάντασμα του 
μη-ενεργειακού πεδίου του φωτογραφισμένου αντικειμένου. Το ζήτημα των πληροφοριακών 
ιδιοτήτων των μη-ενεργειακών πεδίων υπόκεινται σε περαιτέρω έρευνα. Δεν έχει ακόμη 
καθοριστεί εάν όλα τα μη-ενεργειακά πεδία είναι απολύτως ή εν μέρει πληροφοριακά πεδία. 

 

Παρά την κάποια κατανόηση των επιδράσεων των πληροφοριακών πεδίων, ο συντάκτης έμεινε 
έκπληκτος από τα αποτελέσματα των πειραμάτων της Μαρίνας Ανδριασέβα και του Σεργκέι 
Νικιτόβιτς Μασλόβροντ [24]. Αυτοί έδειξαν την επίδραση της πληροφορίας ή μάλλον των 
εννοιών που περιέχονται σε αλφαβητικά κείμενα ή σε ψηφιακούς κώδικες, στη γέννηση των 
ψαριών από τα αυγά και στη εκβλάστηση των φυτών από τους σπόρους τους στα τρυβλία Petri. 
Το χαρτί με τα τυπωμένα σε αυτό κείμενα ή κωδικούς τοποθετήθηκε κάτω από το ενυδρείο με 
χαβιάρι και κάτω από τα τρυβλία Petri. Τα κείμενα (και οι κώδικες) ήταν είτε προσευχές είτε 
αυθαίρετες επιθυμίες. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά διαφορετικά, επηρεάζουν τα ψάρια και τα φυτά 
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οι φωτογραφίες διαφορετικών ανθρώπων. Ως εκ τούτου, ίσως αξίζει να μιλάμε όχι μόνο για 
πληροφοριακά πεδία, αλλά για πληροφοριακά-σημασιολογικά πεδία. 

 

Όπως βλέπουμε, η σύμπλεξη καταστάσεων βασίζεται στο πληροφοριακό δεσμό (και 
πληροφοριακή αλληλεπίδραση) των συμπλεκτών αντικειμένων σε συνδυασμό με την απήχηση 
πληροφοριών. Κατ 'αρχήν, τόσο τα ζωντανά όσο και τα μη ζωντανά αντικείμενα έχουν τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδρούν μέσω των μη-ενεργειακών πεδίων που κουβαλούν την 
πληροφοριακή συνιστώσα. Αυτό είναι εμβαλλόμενο από τη Φύση στο σύμπαν. Ως εκ τούτου, 
κατ 'αρχήν, αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τις τηλεπικοινωνίες στην ζωντανή φύση. 

 

Επιπλέον, εξαιτίας των παραπάνω, έχουμε μια άλλη συνέπεια. Τα φυσικά μη-υλικά αντικείμενα 
ONMPh δεν έχουν ούτε ενέργεια, ούτε μάζα ούτε ορμή (Ενότητα 4). Ως εκ τούτου, δεν μπορούν 
να διενεργούν με ενεργειακό, δυναμικό τρόπο. Ωστόσο, ασκούν επίδραση σε υλικά αντικείμενα 
OM. Επομένως, ασκούν επίδραση σε υλικά αντικείμενα OM με μη-ενεργειακό μη-δυναμικό τρόπο. 
Ως εκ τούτου, αντί της ενέργειας και της δύναμης, τα φυσικά άυλα αντικείμενα ONMPh έχουν 
κάτι άλλο που τους επιτρέπει να ενεργούν, το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί μη-υλικό 
δυνητικό αντίκτυπο ή, εν συντομία - NM - δυναμικό. Η αποκάλυψη του NM-δυναμικού θα ήταν 
ένα βήμα προόδου στη φυσική. Έτσι περιγράφεται στο [7]. Οι πληροφορίες δεν διαθέτουν ούτε 
μάζα, ούτε ενέργεια, ούτε ορμή. Η φυσική αλληλεπίδραση (συνοχή των καταστάσεων) μεταξύ 
αμιγώς πληροφοριακών διδύμων υποδηλώνει ότι η πληροφορία ενεργεί σε υλικά αντικείμενα. 
Ως εκ τούτου, εξ ορισμού (Τμήμα 4), η πληροφορία είναι τυπικός εκπρόσωπος του φυσικού μη-
υλικού κόσμου. Το ίδιο ισχύει και για το πληροφοριακό πεδίο. Γνωρίζοντας αυτό, μπορούμε 
τώρα να πούμε: ο ρόλος ενός από τα πιθανά NM-δυναμικά, ειδικότερα των μη-ενεργειακών 
πεδίων, διαδραματίζει ο κορεσμός του ONMPh με πληροφορίες. Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω, δεν 
αποκλείεται το πεδίο πληροφοριών να αποτελεί μόνο ένα μέρος των συνιστωσών του μη-
ενεργειακού πεδίου. 

 

Η εξαιρετικά μακράς εμβέλειας, υπερδιεισδυτική επικοινωνία με ασήμαντη ισχύ μεταδότη, που 
αναπτύχθηκε στο έργο «Δεύτερη Φυσική» και αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της ενότητας, 
στηρίζεται ακριβώς στη χρήση συζευγμένων καταστάσεων δύο αντικειμένων. Συχνά πρόκειται 
για δύο ταυτόσημες φωτογραφίες. Το πρώτο αντικείμενο βρίσκεται κοντά στη γεννήτρια των 
μη-ενεργειακών πεδίων. Η γεννήτρια αλλάζει το μη-ενεργειακό πεδίο στη θέση του πρώτου 
αντικειμένου. Λόγω της σύμπλεξης καταστάσεων, το μη-ενεργειακό πεδίο στη θέση του 
δεύτερου αντικειμένου επίσης αλλάζει, και αυτό ανιχνεύεται από τον αισθητήρα των μη-
ενεργειακών πεδίων. Και δεδομένου ότι η σύμπλεξη καταστάσεων παρέχεται από το πεδίο, το 
οποίο είναι πλήρως ή εν μέρει πληροφοριακό πεδίο, η επικοινωνία εξαιρετικά μεγάλης 
εμβέλειας πραγματοποιείται μέσω ενός τέτοιου ακριβώς πεδίου.   

 

Επίσης απροσδόκητο ήταν το φαινόμενο Maslobrod (Maslobrod S.N., Kernbach S., Maslobrod E.S. Μη 
τοπική επικοινωνία στο σύστημα «Ψηφιακή απεικόνιση ενός φυτικού αντικειμένου - αντικείμενο του φυτού».), 
Journal of Emerging Directions of Science, 2014, τόμος 2, αριθμός 4, σελ. 29-47 και τόμος 2, αριθμός 5, σελ. 56-
79). Είναι ως εξής [24]. Δημιουργείται μια σύμπλεξη καταστάσεων μιας ομάδας βλαστήσιμων 
σπόρων. Η σύμπλεξη των σπόρων δημιουργείται μέσω της εκβλάστησής τους σε ένα τρυβλίο 
Petri. Κατά τη διαδικασία βλάστησης, μια ομάδα σπόρων χωρίζεται σε δύο υποομάδες. Η πρώτη 
υποομάδα υποβάλλεται σε γ-ακτινοβολία. Ως αποτέλεσμα, στην πρώτη υποομάδα, ο αριθμός 
των χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα κύτταρα των πρωτογενών ριζών των βλαστών αυξάνεται 
σημαντικά. Η δεύτερη υποομάδα δεν υποβλήθηκε σε γ-ακτινοβολία, απομακρύνθηκε σε 
αποστάσεις μέχρι 7 χιλιόμετρα και προστατεύτηκε από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Παρ 
'όλα αυτά, στη δεύτερη υποομάδα είχε συνέβη το ίδιο ότι και στην πρώτη υποομάδα - στη 
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δεύτερη υποομάδα υπήρξε σημαντική αύξηση του αριθμού των ανωμαλιών χρωμοσωμάτων στα 
κύτταρα των πρωτογενών ριζών των βλαστών. Αυτό σημαίνει ότι το πεδίο που υλοποιεί τη 
συνοχή καταστάσεων είναι ικανό να αλλάζει τα χρωμοσώματα και να ελέγχει την κληρονομική 
συσκευή των ζωντανών συστημάτων. Αλλά το πεδίο που πραγματοποιεί τη συνοχή 
καταστάσεων είναι ένα μη-ενεργειακό πεδίο. Επομένως, οι επιδράσεις των μη-ενεργειακών 
πεδίων είναι ικανές να αλλάζουν την κατάσταση του γονιδιώματος, δηλαδή να αλλάζουν 
την κληρονομική συσκευή των ζωντανών αντικειμένων, επηρεάζοντας γενετικά τα 
χαρακτηριστικά τους. Αναμφισβήτητα, αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες στην ιατρική του 
μέλλοντος, στη γεωργία κ.λπ., όταν πλήρως θα εξοικειωθεί η χρήση των μη-ενεργειακών 
πεδίων. Στην πορεία, σημειώνω ένα ακόμα ενδιαφέρον γεγονός: όπως και να φαίνεται 
απίστευτο, ο S.N. Maslobrod και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι οι νοητικές επιδράσεις στα φυτά 
μπορούν επίσης να αλλάζουν τα γενετικά χαρακτηριστικά των φυτών (Maslobrod S.N., Karanfil 
V.G., Chalyk S.T. ., Kedis Ι.Ι. // Ηλεκτρονική επεξεργασία υλικών, 2004, Νο. 1, σελ. 58-70). Σε 
γενικές γραμμές, ο αντίκτυπος των σκέψεων επηρεάζει την κατάσταση των ζωντανών και μη 
ζωντανών αντικειμένων με την ικανότητα αυτής της επιρροής να διεισδύει πλήρως μέσα από τα 
φυσικά και τεχνητά εμπόδια (ibid). Σε σχέση με τα παραπάνω, πιθανότατα, οι νοητικές 
επιρροές μεταδίδονται μέσω του μη-ενεργειακού πεδίου που παράγεται από τον στοχαστή.  

 

ENOTHTA 9. Ποιος είναι ο πιθανός φυσικοχημικός μηχανισμός της επίδρασης των 
ουράνιων σωμάτων στον ψυχολογικό τύπο ενός ατόμου, στα σωματικά του 
χαρακτηριστικά, στην τάση του για ορισμένες ασθένειες κ.λπ .; 

 

Τα χιλιετηρικά δεδομένα παρατήρησης των μεγάλων αστρολόγων-ερευνητών του παρελθόντος 
δείχνουν ότι οι διοικούσες επιρροές των μη-ενεργειακών πεδίων των πλανητών και των 
αστεριών επηρεάζουν τον ψυχολογικό τύπο ενός ατόμου, τα σωματικά του χαρακτηριστικά, την 
τάση του σε ορισμένες ασθένειες κλπ. Πώς και αν μπορεί να συμβαίνει αυτό από μια σύγχρονη 
επιστημονική άποψη; Θα εκθέσω την απάντησή ακλουθώντας το έργο [24]. 

 

Η επιστήμη έχει αποκρυπτογραφήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα και έχει βρει ότι από τα 
εκατομμύρια των ανθρώπινων γονιδίων, μόνο το 2% των γονιδίων είναι ενεργά. Η επιστήμη 
είναι συγκλονισμένη από αυτό, αλλά δεν γνωρίζει ακόμα γιατί χρειάζεται το υπόλοιπο 98 τοις 
εκατό των γονιδίων. Ωστόσο, είναι απίθανο η Φύση να περιλαμβάνει αυτά τα 98% των γονιδίων 
μάταια. Η φύση, κατά κανόνα, δεν κάνει τίποτα μάταια. Υποψιάζομαι ότι εκατομμύρια γονίδια 
περιέχουν συνδυασμούς γονιδίων από όλες τις προηγούμενες γενιές ενός συγκεκριμένου 
ατόμου, από γονείς σε παππούδες, προ παππούδες και ούτω καθεξής, καθώς η ανάπτυξη ενός 
ανθρώπινου εμβρύου αρχίζει με την κατάσταση ενός ψαριού. Ακριβώς η ενεργοποίηση ενός 
συγκεκριμένου συνδυασμού γονιδίων προσδιορίζει στο μέλλον τις ψυχικές ιδιότητες, την τάση 
για ασθένειες κ.λπ. ενός νεογέννητου. Επομένως, για να αλλάξει η κληρονομική συσκευή ενός 
ατόμου, δεν είναι απαραίτητο να παραβιάζονται τα γονίδια, αλλά αρκεί να πραγματοποιείται η 
ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση του αυτού ή άλλου συνδυασμού γονιδίων. Σύμφωνα με την 
προηγούμενη Ενότητα 8, οι επιδράσεις των μη-ενεργειακών πεδίων, συμπεριλαμβανομένων, 
πιθανώς, των μη-ενεργειακών πεδίων ουράνιων σωμάτων, μπορούν να αλλάζουν την 
κληρονομική συσκευή του ανθρώπου. Ταυτόχρονα, οι επιδράσεις των μη-ενεργειακών πεδίων 
των ουράνιων σωμάτων συνίσταται, πιθανώς, όχι στη μεταβολή της σύνθεσης και της δομής του 
γονιδιώματος, αλλά στην εναλλαγή συγκεκριμένων ομάδων γονιδίων μεταξύ των καταστάσεων 
ενεργή - ανενεργή. Ο τελευταίος παρέχει έναν επιστημονικά αποδεκτό μηχανισμό επιρροής 
των ουράνιων σωμάτων σε ένα άτομο μέσω της επίδρασης των μη-ενεργειακών πεδίων 
ουράνιων σωμάτων στον γενετικό κώδικα ενός ατόμου. Αυτό αντιπροσωπεύει την πιθανή 
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κομβική στιγμή της σχέσης μεταξύ επιστήμης και αστρολογίας όσον αφορά τις επιδράσεις 
των ουράνιων σωμάτων στις ιδιότητες ενός ατόμου. 

 

Είναι επίσης απαραίτητο να καταλάβουμε γιατί αυτή η επιρροή των ουράνιων σωμάτων 
εμφανίζεται ως μια έκλαμψη ακριβώς κατά τη στιγμή της γέννησης του ανθρώπου. Η 
επιστημονικά αποδεκτή ιδέα του συγγραφέα έχει ως εξής. Στη διαδικασία ανάπτυξης του 
εμβρύου στη μήτρα της μητέρας, τα γονίδια ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται έτσι ώστε 
το έμβρυο να μπορεί να αναπτυχθεί κανονικά στις συνθήκες της μήτρας και να μην απορριφθεί 
από το σώμα της μητέρας, σαν ξένο σχηματισμό. Τη στιγμή της εξόδου από τη μήτρα της 
μητέρας, δηλαδή τη στιγμή της γέννησης, το νεογέννητο πέφτει σε εντελώς διαφορετικές 
συνθήκες ύπαρξης του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επομένως, κατά τη στιγμή της γέννησης, τα 
γονίδια πρέπει να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται έτσι ώστε το νεογέννητο να 
προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες ύπαρξης. Επομένως, κατά τη στιγμή της γέννησης, μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα, στο σώμα του παιδιού πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες που 
είναι ευνοϊκές για τη δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ενός συγκεκριμένου 
συνδυασμού γονιδίων. Κατά τη διαδικασία της περαιτέρω ανάπτυξης του νεογέννητου, για να 
μην χάνει την σταθερότητα, πρέπει να αυξηθεί και πάλι η αντίσταση του γονιδιώματος στις 
αλλαγές της κατάστασής του. 

 

Μερικοί ερευνητές υποθέτουν ότι ο καθοριστικός παράγοντας για τις ιδιότητες ενός νεογέννητου 
δεν είναι η στιγμή της γέννησής του, αλλά η στιγμή της σύλληψής του (σχηματισμός 
γονιδιώματος) και η μετέπειτα εξέλιξή του στη μήτρα της μητέρας. Και δεδομένου ότι η 
εγκυμοσύνη διαρκεί, κατά κανόνα, για μια αρκετά συγκεκριμένη χρονική περίοδο - περίπου 
εννέα μήνες, η στιγμή της γέννησης συνδέεται σαφώς με τη στιγμή της σύλληψης και ως εκ 
τούτου έμμεσα περιγράφει στην αστρολογία την επίδραση της στιγμής σύλληψης και 
επακόλουθης ανάπτυξης του εμβρύου. Αυτό είναι λογικό. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις του 
συγγραφέα σχετικά με τα πρόωρα βρέφη μιλούν διαφορετικά. Τα πρόωρα μωρά δεν έχουν στενή 
σχέση μεταξύ των γενεθλίων και της σύλληψης. Η προθεσμία της πρωιμότητας εξαρτάται από 
πολλούς εισερχομένους παράγοντες και ποικίλλει ευρέως. Ωστόσο, η ημερομηνία γέννησης 
είναι σημαντική για τις ψυχολογικές ιδιότητες του νεογέννητου. Προφανώς, η ενεργοποίηση 
ορισμένων ομάδων γονιδίων κατά τη στιγμή της γέννησης μεταξύ των καταστάσεων ενεργή - 
ανενεργή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ψυχολογικές ιδιότητες ενός ατόμου. Αλλά και η 
επιρροή του γονιδιώματος παραμένει, εφόσον η σύνθεση του γονιδιώματος δεν αλλάζει με την 
αναφερόμενη αλλαγή γονιδίου. Έτσι, επηρεάζει και η στιγμή της σύλληψης (σχηματισμός του 
γονιδιώματος) και η στιγμή της γέννησης (εναλλαγή ομάδων γονιδίων μεταξύ των καταστάσεων 
ενεργή - ανενεργή). Η στιγμή της σύλληψης, δηλαδή η στιγμή του σχηματισμού του 
γονιδιώματος, είναι η στιγμή της διατήρησης όλων των ειδών κληρονομικών χαρακτηριστικών 
από προηγούμενους προγόνους, ενώ η στιγμή της γέννησης είναι η στιγμή κατά την οποία 
ενεργοποιούνται αυτά τα σύνολα γονιδίων ενός νεογέννητου που καθορίζουν τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά του, που λαμβάνονται μόνο από ορισμένους από τους ήδη συγκεκριμένους  
προγόνους, προφανώς πλησιέστερους.  

 

ENOTHTA 10. Το ξεπέρασμα της αντίφασης μεταξύ επιστήμης και αστρολογίας σχετικά 
με το πρόβλημα των δίδυμων.  

 

Σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία της αστρολογικής ερμηνείας, οι επιδράσεις των πλανητών, του 
Ήλιου, της Σελήνης, των αστέρων πάνω σε έναν άνθρωπο κατά τη στιγμή της γέννησής του 
εξαρτώνται από τη θέση τους σε σχέση το ένα με τον άλλο (τις αστρολογικές τους όψεις), σε 
σχέση με τον πλανήτη Γη (θέσεις τους στα ζώδια) και σε σχέση με το επίπεδο του τοπικού 
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ορίζοντα στο γεωγραφικό σημείο της γέννησης ενός ατόμου (θέση στους αστρολογικούς 
οίκους). Πρόκειται για τις επιρροές τους κατά τη στιγμή της γέννησης ενός ατόμου στο 
ψυχολογικό του τύπο, στα σωματικά χαρακτηριστικά, στις τάσεις για ορισμένες ασθένειες κ.λπ. 

 

Ας πούμε τα δίδυμα γεννήθηκαν στο ίδιο μέρος, ταυτόχρονα, με ακρίβεια έως ένα λεπτό. Τα 
έμβρυά τους επ’ αυτού αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα στην ίδια μήτρα. Μέσα σε ένα λεπτό, οι 
αναφερόμενες θέσεις μένουν σχεδόν αμετάβλητες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις βάσεις της 
αστρολογικής ερμηνείας, οι αναφερθείσες επιρροές των ουράνιων σωμάτων, πρακτικά, δεν 
προλαβαίνουν να αλλάξουν στα πλαίσια ενός λεπτού (εκτός, ίσως, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις όταν τα ουράνια σώματα πέφτουν στα σύνορα αστρολογικών οίκων).  

 

Και όμως, σύμφωνα με τις δοκιμαστικές επιστημονικές παρατηρήσεις σχετικά με ένα στατιστικά 
σημαντικό αριθμό δίδυμων, έχουν τεθεί τα ακόλουθα. Οι Δίδυμοι που γεννιούνται στον ίδιο 
χώρο, ταυτόχρονα, με ακρίβεια έως ενός λεπτού, αναπτυσσόμενα ταυτόχρονα στην ίδια μήτρα, 
στην πραγματικότητα αποδεικνύονται σημαντικά διαφορετικοί, συχνά μέχρι την σχεδόν πλήρη 
απουσία της ομοιότητάς τους. Ακόμη και πανομοιότυπα δίδυμα διαφέρουν σημαντικά στον 
ψυχολογικό τύπο της προσωπικότητας τους με την εκπληκτική εξωτερική τους ομοιότητα. Αυτό 
σημαίνει ότι οι αναφερθείσες επιρροές των πλανητών, του Ήλιου, της Σελήνης, των αστεριών 
είτε δεν υπάρχουν καθόλου, είτε η επιρροή τους είναι ασήμαντη. Το παραπάνω επιχείρημα 
πλήττει την ιδέα ότι υπάρχει κάποιο είδος αστρολογικής επίδρασης και θέτει τέλος στην 
αστρολογία. Επομένως, η επιστήμη χρησιμοποιεί τα περιγραφόμενα γεγονότα για να αρνηθεί 
την αστρολογία. Οι αστρολόγοι γνωρίζουν αυτή τη λογική, αλλά προσπαθούν να αγνοήσουν 
αυτή την αντίφαση της αστρολογίας με την επιστήμη και τα γεγονότα, καθώς η αντίφαση 
φαίνεται αναπόφευκτη. Ωστόσο, μπορεί να ξεπεραστεί ως εξής, σύμφωνα με τον συντάκτη. 

 

Το γεγονός είναι ότι η σημερινή αστρολογική ερμηνεία έχει αναπτυχθεί εμπειρικά, κατά τη 
διάρκεια των αιώνων, αλλά αποκλειστικά στα παραδείγματα των συνηθισμένων νεογέννητων, 
και όχι των δίδυμων και επομένως, φυσικά, δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δίδυμων. 
Από αυτό προκύπτει η αναφερόμενη αντίφαση. Μια σημαντική ανακάλυψη του S. N. Maslobrod 
είναι η ανεύρεση των συνθηκών για την εμφάνιση συνδεδεμένων καταστάσεων μεταξύ 
ζωντανών αντικειμένων: η ταυτόχρονη καλλιέργεια δίδυμων εμβρύων στην ίδια μήτρα 
δημιουργεί τη συνοχή καταστάσεών τους. Στον S. N. Maslobrod, αυτό εκφράζεται στη συνοχή 
των καταστάσεων φυτών που αναπτύσσονται ταυτόχρονα από σπόρους στο ίδιο τρυβλίο Petri 
[24]. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο κανόνας της απαγόρευσης (βλ. Ενότητα 7) επιδρά όχι μόνο 
στα ταυτόσημα κβαντικά δίδυμα, αλλά και, σε ένα ή άλλο βαθμό, επιδρά στα μακροσκοπικά 
εξεταζόμενα δίδυμα και τους απαγορεύει να είναι στην ίδια κατάσταση τη στιγμή της γέννησης 
και να είναι ίδια (πιθανότατα και πάνω απ 'όλα με τον ψυχολογικό τους τύπο). Τότε, τα 
τελευταία, κατ 'αρχήν, δεν μπορούν να είναι ίδια, ακόμη και αν τα γονιδιώματα τους συμπίπτουν 
στη σύνθεση και στη δομή. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί στο ότι οι εναλλαγές γονιδίων μεταξύ των 
καταστάσεων ενεργή - ανενεργή στα δίδυμα είναι διαφορετικές. Επιπλέον, η σύνθεση και η 
δομή του γονιδιώματος δεν αλλάζει κατά τη στιγμή της γέννησης. Με άλλα λόγια, η 
ποικιλομορφία των δίδυμων κατά τη στιγμή της γέννησης συμβαίνει λόγω αλλαγής του 
σημασιολογικού περιεχομένου του γονιδιώματος. Οι αστρολόγοι δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή 
την περίσταση όταν σπάν το μυαλό τους ξανά και ξανά αναρωτώντας, γιατί η σημερινή 
αστρολογική ερμηνεία δεν λειτουργεί σωστά σε σχέση όσο αφορά τα δίδυμα. Σε σχέση με τα εν 
λόγω δίδυμα, στο πλαίσιο της εκδοχής του συγγραφέα, απαιτείται η ανάπτυξη ειδικών 
αλγορίθμων αστρολογικής ερμηνείας που να λαμβάνουν υπόψη τον κανόνα απαγόρευσης. Η 
αντίστοιχη ανάπτυξη της αστρολογικής ερμηνείας θα εξαλείψει την έντονη αντίφαση μεταξύ 
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επιστήμης και αστρολογίας. Ο συγγραφέας έγραψε ένα άρθρο ειδικά για τους αστρολόγους [25] 
σχετικά με τη λύση του προβλήματος δίδυμων στην αστρολογία. 

 

Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, υποψιάζομαι ότι η σημερινή αστρολογική ερμηνεία θα 
παραμείνει η ίδια για τον πρώτο γεννημένο δίδυμο. Και ο άλλος δίδυμος, που γεννήθηκε 
δεύτερος, δεν θα είναι ήδη σε θέση να επιτυγχάνει την κατάσταση του πρώτου δίδυμου, αλλά 
(ως αποτέλεσμα της εναλλαγής γονιδίων μεταξύ καταστάσεων ενεργό - ανενεργό γονίδιο) θα 
είναι παρόμοια με εκείνη του πλησιέστερου προγόνου. Ο αλγόριθμος για τον προσδιορισμό 
αυτού του προγόνου θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τη μελέτη των αποδεικτικών στοιχείων 
για τα δίδυμα. (Για παράδειγμα, μπορεί να αποδειχθεί ότι εάν το πρώτο δίδυμο είναι 
αστρολογικά, ας πούμε, ο Λέων κατά την ημερομηνία γέννησης, τότε ο κύριος αστρολογικός 
τύπος του δεύτερου δίδυμου δεν καθορίζεται από την ημερομηνία γέννησης αλλά από την ώρα 
της γέννησής του και, αστρολογικά, μπορεί να είναι, ας πούμε, Ιχθείς και να μοιάζει με αυτόν 
του πλησιέστερου προγόνου του, ο οποίος αστρολογικά ήταν Ιχθείς από την ημερομηνία της 
γέννησής του. Οι αστρολόγοι θα καταλάβουν για το τι μιλάω). 

 

ENOTHTA 11. Οι αιτίες της αποτυχίας και το μέλλον της αστρολογίας. 

 

Γιατί, παρά την εξάλειψη των αντιθέσεων μεταξύ επιστήμης και αστρολογίας, παρά την 
ανακάλυψη και την κατασκευή των φυσικών θεμελίων της αστρολογίας, η αποτυχία των 
αστρολογικών προβλέψεων είναι τόσο συνηθισμένη ώστε η επιστημονική κοινότητα, στη 
συντριπτική πλειοψηφία της, δεν πιστεύει στις αστρολογικές προβλέψεις και απορρίπτει έντονα 
την αστρολογία; Γιατί οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι των αστρολόγων παραμένουν γενικά 
αναξιόπιστοι; (Αποκλείουμε από την εξέταση τα συγγράμματα που πέφτουν στο επίπεδο του 
κίτρινου τύπου). Ο συγγραφέας βλέπει δύο βασικούς λόγους αυτής της κατάστασης. 

 

Πρώτος λόγος. Αυτό το ζήτημα αναλύεται λεπτομερώς στο [13]. Σύμφωνα με την έρευνα που 
διεξήχθη, η αστρολογία περιέχει εσωτερικές αντιφάσεις [13]. Αυτές οι αντιφάσεις δεν είναι σε 
καμία περίπτωση αβλαβείς και συνίστανται στις ακόλουθες. Από τη μία πλευρά, όπως προκύπτει 
από τα αρχικά δεδομένα παρατήρησης της αστρολογίας που προβάλλονται στα Αιτήματα, 
υπάρχει μια διπαραμέτρική εξάρτηση  των μη-ενεργειακών επιδράσεων ενός πλανήτη ή ενός 
αστέρα από την θέση του σε σχέση με την τοπική κάθετη και τοπική δυτική-ανατολική γραμμή, 
δηλαδή, ένα διπλό σύστημα δισδιάστατων αστρολογικών οίκων. Ενώ η ίδια εξάρτηση 
περιγράφεται τεχνητά από μια εξάρτηση ενός παραμέτρου, δηλαδή, στην αστρολογία 
χρησιμοποιείται ένα ενιαίο σύστημα μονοδιάστατων οίκων. Η χρησιμοποίηση του τελευταίου 
αποτελεί, κατά προσέγγιση, το ήμισυ της αστρολογίας. Αλλά όταν επιχειρείται η τεχνητή 
συμπίεση μιας εξάρτησης δύο παραμέτρων σε μια εξάρτηση ενός παραμέτρου, προκύπτει 
πολυσημία. Με άλλα λόγια, για κάθε σταθερή τιμή μιας παραμέτρου, υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές επιρροές ενός πλανήτη ή ενός αστεριού, ανάλογα με τη δεύτερη παράμετρο, η 
οποία στην αστρολογία αποδεικνύεται κρυφή παράμετρος. Μόνο για το λόγο αυτό απαιτείται 
ένας παράγοντας τακτοποίησης - η τέχνη του αστρολόγου, η διαίσθηση και η εμπειρία του, η 
κατανόηση της ψυχολογίας και της προσωπικότητας του πελάτη κ.λπ., προκειμένου να αντληθεί 
κατά κάποιο τρόπο από μια πραγματικά πολυσήμαντη εξάρτηση ενός παραμέτρου κάποιο 
μονοσήμαντο αποτέλεσμα. Επομένως, σύμφωνα με τον συγγραφέα, μόνο οι ιδιαίτερα 
δημιουργικοί αστρολόγοι μπορούν να επιτύχουν πραγματικά θετικά αποτελέσματα (σε σχέση με 
τον ψυχολογικό τύπο της προσωπικότητας, τα σωματικά χαρακτηριστικά της, την τάση για 
ορισμένες ασθένειες κλπ.), Τα ζητήματα των προβλέψεων του μέλλοντος είναι πέρα από την 
προσοχή του συγγραφέα, όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή). Έτσι, η δομική βάση του μισού 
της αστρολογίας έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές του θέσεις, που γενικά αναγνωρίζονται στην 
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ίδια την αστρολογία και καθορίζονται στα Αιτήματα της. Επιπλέον, οι συνέπειες των Αιτημάτων 
δηλώνουν την ύπαρξη πολλών αστρολογικών ζωδιακών κύκλων, ενώ στην αστρολογία 
χρησιμοποιείται μόνο ένας - ο εκλειπτικός Ζωδιακός, ο οποίος αντιτίθεται και πάλι στα αρχικά 
δεδομένα παρατήρησης της αστρολογίας που καθορίζονται στα Αιτήματα και προκαλεί και πάλι 
πολυσημία. Επιπλέον, η χρήση των ζώδιων είναι, μιλώντας απεικονιστικά, το δεύτερο μισό της 
αστρολογίας. Στην αστρολογία, υπάρχουν περίπου εκατοντάδες διαφορετικά συστήματα 
μονοδιάστατων οίκων. Σε κάθε περίπτωση, ο αστρολόγος χρησιμοποιεί ένα από τα πολλά 
συστήματα οίκων κατά την απόλυτη κρίση του. Ορισμένα οικιακά συστήματα διακρίνονται από 
τη δημοτικότητα μεταξύ των αστρολόγων, αλλά κανένα από αυτά δεν συμπίπτει με τα οικιακά 
συστήματα που ακολουθούν από τα Αιτήματα. Επομένως, όλα τα συστήματα οίκων που 
υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα αστρολογία αντιφάσκουν με τις αρχικές θέσεις της αστρολογίας 
που έχουν τεθεί στα Αιτήματα. Η εσωτερικές αντιφάσεις προέκυψαν επειδή η αστρολογία 
δεν ακολούθησε τις αρχές της οικοδόμησης οποιασδήποτε επιστήμης. Οι σημαντικότεροι 
κανόνες της αστρολογίας δεν εισήχθησαν ως συνέπεια των αρχικών τους θέσεων, αλλά 
ανεξάρτητα, θα λέγαμε "από την πλευρά", χωρίς συντονισμό με τις αρχικές θέσεις της 
αστρολογίας και χωρίς κατάλληλη επιστημονική επαλήθευση. Είναι απαραίτητη η 
προσπάθεια να μετατρέψουμε την αστρολογία σε ένα συνεπής, αρμονικό σύστημα. Ο τρόπος για 
να εξαλειφθούν οι σημειούμενες αντιφάσεις είναι προφανής - πρόκειται για τη χρήση ενός 
διπλού συστήματος αστρολογικών οίκων και πολλών ζωδιακών κύκλων που λαμβάνονται [3, 4, 
12, 15] ως συνέπεια των Αιτημάτων. Ειδικά για τους αστρολόγους, ο συγγραφέας έγραψε 
συστάσεις για την υλοποίηση αυτής της διαδρομής [26] και έδωσε αλγόριθμους για την 
κατασκευή ενός δυαδικού συστήματος αστρολογικών δισδιάστατων οίκων [28, 29]. 
Ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από την σημερινή αστρολογία, οι σημαντικότεροι κανόνες της, θα 
αρχίσουν να αποκτούν έναν διασυνδεδεμένο, λογικό χαρακτήρα. Επιτρέπεται η επέκταση και η 
διόρθωση πολλών από τα αρχικά Αιτήματα, με περίσκεψη και προσοχή, με βάση τις φυσικές 
παρατηρήσεις των αστρολόγων και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των επιστημονικών 
πειραμάτων. 

 

Ο δεύτερος λόγος είναι προφανής. Η επίδραση των ουράνιων σωμάτων μπορεί να είναι ένας 
σημαντικός, αλλά όχι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
σε μια επιστημονική προσέγγιση. Έτσι, η καλύτερη εμπειρία στην πρόβλεψη ισχυρών σεισμών 
από τον A. Ya. Lezdins, που περιέχει τις μη-ενεργειακές επιρροές των πλανητών, του Ήλιου, της 
Σελήνης, έδειξε στην πράξη τα ακόλουθα [8]. Η ύπαρξη μη-ενεργειακών πεδίων προκαλεί μια 
ορισμένη συσχέτιση της σεισμικής δραστηριότητας με τη διαμόρφωση των ουράνιων σωμάτων. 
Αλλά πρέπει επίσης να υπάρξει μια συσχέτιση της σεισμικής δραστηριότητας με πολλούς 
άλλους παράγοντες (με ηλεκτρομαγνητικές, βαρυτικές, μηχανικές, χημικές, κ.λπ. επιρροές). 
Επομένως, ο μόνος σωστός τρόπος χρησιμοποιήσεις του συσχετισμού με τη διαμόρφωση 
των ουράνιων σωμάτων συνίσταται στο συνδυασμό του με άλλους συσχετισμούς. 
Παραδείγματος χάριν, η μέθοδος βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης για τον τόπο, χρόνο και το 
μέγεθος των ισχυρών σεισμών της μέθοδο του Α. Ya. Lezdins, αποδεικνύει ότι είναι 
αποτελεσματική στην πράξη επειδή, εκτός από τη συσχέτιση με τις θέσεις των πλανητών, του 
Ήλιου, της Σελήνης ως προς τη Γη και το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα, χρησιμοποιείται επίσης 
η συσχέτιση με τους σεισμολογικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, στην αστρολογία, είναι 
απαραίτητο να λάβουμε υπόψη αυτήν την πρακτική εμπειρία, δηλαδή την πλήρη ενσωμάτωση 
των επιπτώσεων των πλανητών με άλλους παράγοντες. 

 

Ως αποτέλεσμα, έχουμε τα εξής. Η επιστημονική κατάσταση του συστήματος των απόψεων 
προϋποθέτει τουλάχιστον την απουσία εσωτερικών αντιφάσεων και μείωση του συνόλου του 
συστήματος στις συνέπειες που προκύπτουν από ορισμένες αρχικές θέσεις. Από τη μία πλευρά, 
υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα της μη επιστημονικότητας της αστρολογίας. Επομένως, 
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η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, αλλά ο πρόδρομος της επιστήμης, κάτι σαν την αλχημεία 
(με μια καλή έννοια), που κάποτε ήταν ο πρόδρομος της χημείας. Απομονώνοντας κάποτε 
από την αστροφυσική και άλλες φυσικές επιστήμες, η αστρολογία στερήθηκε από τις 
δυνατότητες ανάπτυξης φυσικών επιστημών. Στον σημερινό κόσμο, αυτό είναι ανοησία. 
Πιθανόν, είναι καιρός να επιστρέψουμε στην ενωμένοι με τις φυσικές επιστήμες ανάπτυξη. Μην 
επιβάλλουμε τίποτα σε κανέναν. Οι αστρολόγοι μόνοι τους θα αποφασίσουν εάν θα φέρουν τα 
έργα τους πιο κοντά σε μια επιστημονική κατάσταση ή όχι. Η χρησιμότητα μιας τέτοιας 
προσέγγισης είναι σχεδόν προφανής. Αλλά είναι επίσης χρήσιμο για την επιστήμη, όταν μελετά 
τις διαδικασίες που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη, να λαμβάνει υπόψη την επίδραση των 
ουράνιων σωμάτων στις διαδικασίες αυτές, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τις φυσικές 
παρατηρήσεις των μεγάλων αστρολόγων-ερευνητών του παρελθόντος. Είναι οι μοναδικές 
παρατηρήσεις των δύσκολα ανιχνεύσιμων  φαινομένων. Σε αυτό το έργο, όπως αναφέρεται 
παραπάνω, χρησιμοποιείται μόνο ένα μικρό κλάσμα αυτών. Από τις φυσικές παρατηρήσεις των 
αστρολόγων, η επιστήμη μπορεί να αντλήσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην πλοήγηση 
στην έρευνα για τις ιδιότητες των μη-ενεργειακών πεδίων. (Είναι αλήθεια ότι η εξαγωγή  των 
φυσικών παρατηρήσεων από τις ημι-καλλιτεχνικές ιστορίες της αστρολογίας δεν είναι τόσο 
απλή). Αν δεν ληφθούν υπόψη οι μη-ενεργειακές επιρροές των πλανητών και των αστεριών στις 
διεργασίες που συμβαίνουν στη Γη, συμπεριλαμβανομένων τις επιρροές στους ανθρώπους, στα 
ζώα, τα φυτά, στα φυσικά φαινόμενα, η ακαδημαϊκή επιστήμη παραβιάζει τον εαυτό της. 

 

Ο συγγραφέας περιέγραψε και δημοσίευσε το 2005 - 2006 τι πρέπει να γίνει, πρώτα απ 'όλα, να 
έρθει η αστρολογία πιο κοντά στη επιστημονική κατάσταση [3, 4]. Έχουν περάσει πάνω από 
δέκα χρόνια, τίποτα δεν έχει γίνει στην αστρολογία για το θέμα αυτό. Δεν έχει γίνει τίποτα και 
όσον αφορά το απλούστερο - την επίλυση του προβλήματος των δίδυμων. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχόλια που έγιναν παραπάνω, η συνεκτίμηση των επιδράσεων των πλανητών και των 
αστεριών στις διαδικασίες που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη περιπλέκεται. Τα παραπάνω, 
χάρη σε αυτά που έχουν ειπωθεί, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την βοήθεια μιας 
μεγάλης επίσημης επιστήμης. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτό θα συμβεί περίπου ως εξής. Η 
επιστήμη δεν θα χρησιμοποιήσει τον πρόδρομο της επιστήμης, δεν θα την φέρει πιο κοντά στην 
επιστημονική κατάσταση, αλλά εξ αρχής θα οικοδομήσει την έρευνά της σε ένα επιστημονικά 
σωστό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα πραγματοποιηθεί μια γενετική ανάλυση ενός νεογέννητου. 
Μια μελέτη του γονιδιώματός της θα επιτρέψει να προσδιοριστεί με αδιαμφισβήτητο τρόπο ο 
ψυχολογικός τύπος, τα σωματικά χαρακτηριστικά του, η τάση του για ορισμένες ασθένειες κλπ., 
που θα αντικαταστήσουν τις προγνώσεις αστρολογίας από αυτή την άποψη και θα τις 
βελτιώσουν σημαντικά. Η τελευταία διεξάγεται συχνά από την επιστήμη αυτή τη στιγμή, 
δεδομένου ότι η γενετική ανάλυση έχει ήδη γίνει ευρέως διαδεδομένη. Στη συνέχεια, θα 
διαπιστωθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη συσχέτιση ανάμεσα στην κατάσταση του 
ανθρώπινου γονιδιώματος (τα ενεργά σύνολα των γονιδίων του) και τις θέσεις των ουράνιων 
σωμάτων κατά τη στιγμή της γέννησης ως προς τον πλανήτη Γη και το επίπεδο του τοπικού 
ορίζοντα στο σημείο εμφάνισης του νεογέννητου. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα 
χρησιμοποιηθούν οι αστρολογικοί οίκοι και τα ζώδια, αλλά η άμεση εξάρτηση των επιδράσεων 
των ουράνιων σωμάτων από τις γωνίες β και γ (βλ. Ενότητα 6) και επίσης σε ποιους τομείς των 
πεδίων των ουράνιων σωμάτων θα βρίσκετε η Γη κατά τη στιγμή της γέννησης, όπως 
περιγράφεται στο φυσικό μοντέλο (ΦΜ) των ιδιοτήτων των ουράνιων σωμάτων (Τμήμα 6). Οι 
ισχυροί σύγχρονοι υπολογιστές θα επιτρέψουν στην μεγάλη επιστήμη να το κάνει αυτό με 
υψηλή απόδοση. Το ίδιο το μοντέλο θα βελτιωθεί καθώς μελετά τα μη-ενεργειακά πεδία. Σε 
αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα και οι φυσικές παρατηρήσεις των 
αστρολόγων που είναι ενσωματωμένες στο ΦΜ. Ομοίως, σε σχέση με τις επιδράσεις των 
ουράνιων σωμάτων στις διαδικασίες που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη, θα ιδρύονται 
συσχετισμοί των διεργασιών με τις υποδεικνυόμενες παραμέτρους των ιδιοτήτων επιδράσεων 



27 

 

των ουράνιων σωμάτων. Το τελευταίο έχει ήδη μερικώς στατιστικά τεκμηριωθεί από τον Α. Ya. 
Lezdinish στην αστροσεισμολογία. Αυτό του A. Ya. Lezdinish, στην πραγματικότητα, δεν έχει 
καμία σχέση με τις αστρολογικές ερμηνείες και προβλέψεις, αλλά σχετίζεται με αστρονομικές 
διαμορφώσεις ουρανίων σωμάτων και με τις φυσικές παρατηρήσεις των αστρολόγων. Ο Α. Ya. 
Lezdinish δεν δίνει πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά μια επιστημονική πρόβλεψη ισχυρών 
σεισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιρροές των ουράνιων σωμάτων. Με την πάροδο του χρόνου, 
ο πρόδρομος της επιστήμης θα αντικατασταθεί από την επιστήμη. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να 
τονίσουμε και πάλι την αξία της χρήσης στην επιστήμη των φυσικών παρατηρήσεων των 
αστρολόγων και των μακροχρόνιων παρατηρήσεών τους άλλων γεγονότων για την επιστημονική 
πρόβλεψη των επιπτώσεων των ουράνιων σωμάτων (για παράδειγμα, οι παρατηρήσεις των 
αστρολόγων σχετικά με το θέμα επιρροής των ουράνιων σωμάτων στην ανθρώπινη υγεία, σε 
ευνοϊκές και δυσμενείς περιόδους για χειρουργικές επεμβάσεις, ευνοϊκές και δυσμενείς 
περιόδους για τις γεωργικές καλλιέργειες κ.λπ.).  Ο συγγραφέας βοηθήθηκε  σε μεγάλο βαθμό 
από τις φυσικές παρατηρήσεις των αστρολόγων στη μελέτη των ιδιοτήτων των μη-ενεργειακών 
πεδίων. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα παρατηρητικά δεδομένα των αστρολόγων θα παίξουν 
πολλές φορές στο μέλλον θετικό ρόλο στην επιστημονική έρευνα. Αν όμως η αστρολογία είχε 
εισέλθει σε μια επιστημονική κατάσταση, θα προέκυπτε ένα σημαντικό όμορφο τμήμα της 
μεγάλης επιστήμης.    

 

ENOTHTA 12. Εναλλακτικά μοντέλα υπέρβασης της ταχύτητας φωτός και ένα 
παράδειγμα διοικουσών επιρροών [19]. 

 

Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις συζητούνται στο [19]. Εκεί, πρώτον, εξετάζονται οι αλλαγές της 
ταχύτητας περιστροφής του γυροσκοπίου του Smirnov υπό την επίδραση των αστεριών. 
Δείχθηκε [19] ότι η ακτινοβολούμενη ενέργεια δe ακόμη και των πλησιέστερων άστρων που 
φθάνουν στο γυροσκόπιο είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια φορές λιγότερη από την 
ενέργεια δΕ που δαπανάται για την πρόσθετη περιστροφή του γυροσκοπίου. Στη συνέχεια 
τίθεται το ερώτημα: από πού προέρχεται η ενέργεια δΕ του γυροσκοπίου και ποια ακριβώς είναι 
η επίδραση του αστέρα στο γυροσκόπιο. Αν υποθέσουμε ότι κατά την επίδραση του αστέρα 
στον ανιχνευτή Smirnov η μεταβίβαση ενέργειας μεταξύ του γυροσκοπίου και των άλλων 
υλικών αντικειμένων δε συμπεριλαβαίνετε τότε η ενέργεια δΕ λαμβάνεται από το πουθενά, που 
αποκλείεται. Συνεπώς, η επίδραση ενός αστέρα στον ανιχνευτή Smirnov ενεργοποιεί τη 
μεταφορά ενέργειας μεταξύ του γυροσκοπίου και άλλων υλικών αντικειμένων. Έτσι, η επιρροή 
των αστεριών ανάγεται εδώ σε μια διοικούσα επιρροή που ξεκινά τη μεταφορά ενέργειας. Τότε 
πού βρίσκεται η πραγματική πηγή ενέργειας δE; Μεταξύ των πιθανών πηγών ενέργειας δE 
βρίσκεται η ηλεκτροχημική πηγή ενέργειας περιστροφής του γυροσκοπίου - μια συνηθισμένη 
μπαταρία που τροφοδοτεί τον μικροηλεκτρικό κινητήρα που περιστρέφει το γυροσκόπιο του 
ανιχνευτή Smirnov. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο ηλεκτρολύτης είναι υγρό και 
τα υγρά αλλάζουν τη δομή και τις ιδιότητές τους υπό την επήρεια των πλανητών και των 
αστεριών (Ενότητα 3). Αυτές οι αλλαγές, προφανώς, είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια 
του άλματος του μεγέθους του ηλεκτρικού φορτίου, που οργανώνονται ειδικά στον ανιχνευτή 
Smirnov. Όπως είχε δηλώσει ο Valery Smirnov στον ίδιο τον συγγραφέα, οι μπαταρίες παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στον ανιχνευτή του - οι επιπτώσεις των ουράνιων σωμάτων καταγράφονταν 
όχι για οποιαδήποτε μπαταρία. Για να αναλύσουμε εναλλακτικές προσεγγίσεις, είναι χρήσιμο να 
κάνουμε μια παρατήρηση. 

 

Παρατήρηση. Από τα προαναφερθέντα, είναι σαφές ότι αν ένα αστέρι θα επηρέαζε το 
γυροσκόπιο όχι μέσω των μη-ενεργειακών διοικουσών επιδράσεων, αλλά μεταφέροντας στο 
γυροσκόπιο όλη την ενέργεια δΕ δαπανώμενη για την πρόσθετη περιστροφή του γυροσκοπίου, η 
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ροή της συνολικής ενέργειας ακτινοβολίας (βολιομετρική φωτεινότητα) που προέρχεται από το 
αστέρι θα ήταν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια φορές περισσότερη από την πραγματική 
παρατηρημένη βολιομετρική φωτεινότητα του αστέρα, που αυτό είναι μη ρεαλιστικό. 

 

Οι επιπτώσεις σε εναλλακτικές προσεγγίσεις θα εξεταστούν με τη χρήση του γυροσκοπίου 
Smirnov ως παράδειγμα. Ο συγγραφέας γνωρίζει δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

 

Ο εξαιρετικός αστροφυσικός Ν. Α. Κοζυρέφ πίστευε ότι η δράση ενός αστέρα μεταβάλλει την 
ενέργεια ενός επίγειου αντικειμένου λόγω της μεταφοράς ενέργειας από ένα αστέρι σε αυτό, 
δηλαδή, πίστευε ότι η επίδραση των αστεριών στη Γη συμβαίνει με ενεργειακό, δυναμικό τρόπο. 
Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση του γυροσκοπίου Smirnov, το αστέρι μεταφέρει την ενέργεια 
δE στο γυροσκόπιο. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Ν. Α. Κοζυρέφ, οι επιδράσεις των 
αστεριών στις διεργασίες της Γης δεν μεταδίδουν ορμή, κάτι που είναι σίγουρα αληθές μόνο αν 
το πεδίο επίδρασης του άστρου θεωρείται μη-ενεργειακό. Αλλά ο Ν. Α. Κοζυρέφ καταλήγει σε 
ένα άλλο συμπέρασμα από τις παρατηρήσεις: δεδομένου ότι η ορμή δεν μεταδίδεται, αυτό 
σημαίνει ότι η επίδραση του αστέρα δεν μεταδίδεται μέσω του πεδίου του, αλλά από κάτι άλλο 
(εξ ορισμού ο Ν. Α. Κοζύρεφ εννοεί μόνο ενεργειακά πεδία). Ταυτόχρονα, ο Ν. Α. Κοζύρεφ 
ανακάλυψε την ακαριαία μετάδοση επιρροής από το αστέρα, και αυτό αντικρούει θεμελιωδώς 
την ειδική θεωρία της σχετικότητας εάν η επιρροή μεταφέρει ενέργεια. Προκειμένου να 
εξαλειφτεί η αντίφαση, ο Ν. Κοζυρέφ πρότεινε μια εννοιολογική υπόθεση σύμφωνα με την 
οποία την ενέργεια μεταφέρει η επονομαζόμενη πυκνότητα χρόνου, η οποία, όπως και ο ίδιος ο 
χρόνος, διαπερνά αμέσως ολόκληρο το Σύμπαν και όταν μεταβάλλεται η πυκνότητα χρόνου, η 
ενέργεια απελευθερώνεται ή απορροφάται από τον χρόνο. Οι οπαδοί του Ν. Α. Κοζυρέφ 
ονομάζουν αυτή τη μέθοδο μεταφοράς ενέργειας και επιρροής "διάδοση στη χρονική άποψη " 
(ΔΧΑ). Στη συνέχεια, μέρος της ενέργειας του αστεριού, δηλαδή η ενέργεια που φέρει η ΔΧΑ, 
φτάνει αμέσως και ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία του σύμπαντος.  

 

Στην προσέγγιση του Ν. Α. Κοζυρέφ, επιλύθηκε τέλεια το κινηματικό πρόβλημα - 
ξεπεράστηκε η απαγόρευση από την ειδική θεωρία της σχετικότητας για την υπέρβαση της 
ταχύτητας του φωτός, αλλά δεν λύθηκε το δυναμικό πρόβλημα της συμμόρφωσης του 
ενεργειακού ισοζυγίου. Σύμφωνα με [19], έχουμε τα ακόλουθα. Εάν η ενέργεια δEΔΧΑ

 που 
φτάνει στο γυροσκόπιο του Σμίρνοβ με τη μέθοδο ΔΧΑ δεν υπερβαίνει το δe τότε, σύμφωνα με 
τη Θέση της Ακαδημαϊκής Φυσικής (Τμήμα 3), η ενέργεια δEΔΧΑ, μαζί με το δe, είναι 
εκλειπόμενα μικρή σε σύγκριση με τη μεταβολή της ενέργειας του γυροσκοπίου δΕ και δεν 
παίζει κανένα ρόλο.  Εάν η ενέργεια δEΔΧΑ

 είναι συγκρίσιμη ή ίση με την ενέργεια δΕ (έτσι ώστε 
η ενέργεια δEΔΧΑ

 μπορεί με δυναμικό, ενεργειακό τρόπο πραγματικά να αλλάξει αισθητά την 
ταχύτητα περιστροφής του γυροσκοπίου), τότε η συνολική ακτινοβόλος ενέργεια του άστρου Ε 
είναι εκλειπόμενα μικρή (σε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια φορές λιγότερη) σε σύγκριση με 
την άλλη συνολική ενέργεια του αστέρα δEΔΧΑ

 που μεταδίδεται από το αστέρι με τη μέθοδο 
ΔΧΑ. Το τελευταίο φαίνεται μη ρεαλιστικό. Επομένως, το μοντέλο με την ακαριαία μεταφορά 
ενέργειας μέσω πυκνότητας του χρόνου και με τις αλλαγές στις καταστάσεις των επίγειων 
αντικειμένων λόγω της ενέργειας των αστεριών φαίνεται επίσης μη ρεαλιστικό. Μιλώντας 
απεικονιστικά, αν η ενέργεια του αστέρα δEΔΧΑ ήταν συγκρίσιμη με την ενέργεια δΕ, τότε 
τα αστέρια και τα αστέρια της μυριάδας θα θέρμαιναν τη Γη. Έχει επίσης αποδειχθεί [19] 
ότι ο συλλογισμός που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο παραμένει έγκυρος σε σχέση με 
οποιοδήποτε μοντέλο με οποιονδήποτε άλλο υποθετικό ασυνήθιστο τρόπο παροχής ενέργειας 
δEΥΠΟΘ από ένα αστέρι σε ένα γυροσκόπιο, με αντικατάσταση σε αυτό το συλλογισμό το δEΔΧΑ

 

σε δEΥΠΟΘ.    

 



29 

 

Έχει προταθεί ένα άλλο υποθετικό μοντέλο, γνωστό εδώ και πολλά χρόνια, στο οποίο ο χώρος 
μας διπλώνεται σε μικρά "πηνία" τείνοντας στο όριο σε ένα σημείο μέσα στο διάστημα ενός 
μεγαλύτερου αριθμού διαστάσεων και το ενεργειακό σήμα από το αστέρι αφήνει τον χώρο μας 
σε πρόσθετες διαστάσεις και μετά επιστρέφει. Επ’ αυτού, η ταχύτητα του σήματος δεν 
υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός, αλλά λόγω της στένωσης του χώρου μας σε ένα σημείο, ή 
σχεδόν σε ένα σημείο, η ενέργεια μεταφέρεται ακαριαίως ή σχεδόν ακαριαίως μεταξύ των 
σημείων του χώρου μας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το μοντέλο αυτό επιλύει τέλεια το 
κινηματικό πρόβλημα, αλλά υποφέρει από το ανεπίλυτο δυναμικό πρόβλημα. 

 

Εάν οι υποστηρικτές των εναλλακτικών προσεγγίσεων είναι σε θέση να ξεπεράσουν το 
ανεπίλυτο δυναμικό πρόβλημα, θα είναι χρήσιμο να εξετάσουμε και αυτές τις εναλλακτικές 
λύσεις παράλληλα. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι, ίσως, με τις μεθόδους του ΔΧΑ και την 
αναδίπλωση του χώρου σε "πηνία", είναι αδύνατο να μεταφερθεί ενέργεια, αλλά μπορούν να 
μεταδοθούν μόνο τα μη-ενεργειακά (ενδεχομένως πληροφοριακά) πεδία. Επιπλέον, τίθεται το 
ερώτημα: είναι απαραίτητο να εξευρεθούν εξωτικές μέθοδοι ακαριαίας ή σχεδόν ακαριαίας 
μετάδοσης των επιδράσεων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, αν αυτό και έτσι δεν απαγορεύεται 
στο πλαίσιο των εννοιών της θεωρίας πεδίων και του νόμου της διατήρησης της ενέργειας; 

 

ENOTHTA 13. Γιατί χρειάζονται διερευνητικές μελέτες των μη-υλικών μη-ενεργειακών 
πεδίων; Αναμενόμενη πρακτική εφαρμογή. 

 

Περί το 2003, ο συγγραφέας για πρώτη φορά ενδιαφέρθηκε: πώς, κατ 'αρχήν, οι πλανήτες και τα 
αστέρια θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη Γη; Την εποχή εκείνη, ο συγγραφέας, φυσικά, δεν 
γνώριζε τίποτα για τα πειράματα που αναφέρονται στην Ενότητα 3. Εκτός αυτού, σημαντικό 
μέρος αυτών των πειραμάτων εμφανίστηκε μετά το 2003. Ευτυχώς, ο συγγραφέας δεν γνώριζε 
τότε για την πειστική και καταστροφική κριτική της αστρολογίας από πλευρά της ακαδημαϊκής 
επιστήμης - είχε πειστικά αποδειχθεί ότι οι πλανήτες δεν μπορούν να επηρεάσουν τη Γη και ως 
εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για την αστρολογία! Η τελευταία άγνοια ήταν τότε 
χρήσιμη για τον συγγραφέα, αφού δεν περιόριζε τις σκέψεις του. Τότε ο συγγραφέας κατάφερε 
να μαντέψει ότι, αν υπάρχουν οι επιδράσεις των πλανητών και των αστεριών στις διεργασίες της 
Γης, τότε αυτό συμβαίνει μέσω κάποιων μη-ενεργειακών πεδίων και μη-ενεργειακών 
διοικουσών επιρροών των πλανητών και των αστεριών5 [1, 2]. 

 

Η έλλειψη κατανόησης της πρακτικής σημασίας της επιστημονικής έρευνας συχνά εμποδίζει την 
περαιτέρω ανάπτυξή της. Ακόμα και τα έργα του μεγάλου Νεύτωνα για πολλά χρόνια έμειναν  
χωρίς κίνηση στα αρχεία της Βασιλικής Κοινότητα, μόνο και μόνο επειδή οι αναθεωρητές αυτής 
της Κοινωνίας δεν κατάφεραν να καταλάβουν την πρακτική σημασία στο μέλλον του έργου του 
Νεύτωνα. Λόγω της έλλειψης κατανόησης της πρακτικής σημασίας των εικασιών του, ο 
συντάκτης αυτού του άρθρου μόνος του είχε επιβραδύνει την έρευνά του. Όταν οι κύριες ιδέες 
για τα μη-ενεργειακά πεδία και μη-ενεργειακές επιρροές είχαν ήδη σχηματιστεί στο κεφάλι του 
συγγραφέα, ο συγγραφέας δεν σκεφτόταν να τις δημοσιεύσει, πιστεύοντας ότι αν κάποιοι θα τις 
χρειαζόταν, θα το σκέφτονταν οι ίδιοι. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, ο συγγραφέας 
συνειδητοποίησε 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. 
Μόνο τότε έκδωσε την πρώτη δημοσίευση [1] για το θέμα αυτό προκειμένου να επιστήσει την 

                                           
5 Επαναλαμβάνω ότι όλα θεωρούνται στο πλαίσιο της εγκυρότητας του νόμου διατήρηση της ενέργειας 
και των αναφερθεισών αναπαραστάσεων της θεωρίας πεδίων. 
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προσοχή των ερευνητών στη σημασία της εξεύρεσης των μη-ενεργειακών πεδίων. Ήταν 
σημαντικό να γράψει το βιβλίο [1] πολύ σαφώς και κατανοητά για έναν ευρύ κύκλο ερευνητών 
προκειμένου να τους προσεγγίσει. Στη συνέχεια, το βιβλίο [1] συμπληρώθηκε και ανατυπώθηκε 
[2]. Ως εκ τούτου, ο συγγραφέας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την περιγραφή των αναμενόμενων 
πρακτικών αποτελεσμάτων, θεωρώντας ότι είναι απαραίτητο μέρος κάθε έρευνας. Η περιγραφή 
δίνεται παρακάτω, ιδεολογικά ακολουθώντας τα έργα του συγγραφέα [1, 2]. 

 

Σύμφωνα με τα πειράματα, η ταχύτητα διάδοσης των μη-ενεργειακών πεδίων μπορεί να υπερβεί 
την ταχύτητα του φωτός κατά τουλάχιστον 100.000 φορές (Ενότητα 7). Η θεωρία της 
σχετικότητας δεν απαγορεύει τα μη-ενεργειακά πεδία να διαδίδονται τόσο γρήγορα και σχεδόν 
ακαριαία ώστε να ξεπεράσουν τις διαστρικές και διαγαλαξιακές αποστάσεις. Στα μη-ενεργειακά 
πεδία, ακόμη και των ύπερμακρινών άστρων και γαλαξιών, δεν απαγορεύεται από τους 
γνωστούς νόμους της φυσικής να παραμείνουν σημαντικοί στη Γη και να επιτελούν 
αξιοσημείωτες επιρροές στα γήινα αντικείμενα. Και αν λάβουμε υπόψη την ελεύθερη διείσδυση 
των μη-ενεργειακών πεδίων μέσα από το μεταλλικό σώμα ενός αυτοκινήτου, αεροσκάφους, 
μέσα από τα τοιχώματα ενός εργαστηρίου, τα σώματα πειραματιστών, μέσα από τα στρωμάτων 
των βράχων της Γης και ακόμη και στο πίσω μέρος της Γης, είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η 
πρακτική σημασία των μελλοντικών διαύλων επικοινωνίας άκρως γρήγορης, 
χρησιμοποιώντας τα μη-ενεργειακά πεδία. Η αρχή αυτή έχει ήδη τεθεί στο έργο «Δεύτερη 
Φυσική» (Τμήμα 8). Προφανώς, λοιπόν, οι αναπτυγμένοι κοσμικοί πολιτισμοί δεν μας στέλνουν 
ραδιοκύματα που φτάνουν σε εκατομμύρια χρόνια και μειώνονται σε ασήμαντο επίπεδο. Γιατί 
να τα στείλουν εάν είναι δυνατό να αλληλεπιδρούν με τη βοήθεια των γρήγορα μεταδιδόμενων 
και μη μειούμενων τόσο έντονα μη-ενεργειακών πεδίων. 

 

Τα μη-ενεργειακά πεδία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και τη 
δομή των πηγών τους. Επιπλέον, όλα τα υλικά αντικείμενα είναι οι πηγές τους (Τμήμα 6). Αυτό 
αποκαλύπτει ευρείες προοπτικές απομακρυσμένης παρακολούθησης των αλλαγών στη δομή 
και τις εσωτερικές διαδικασίες οποιωνδήποτε υλικών αντικειμένων μέσω της παρακολούθησης 
των μη-ενεργειακών πεδίων, γεγονός που φυσικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες 
διαγνωστικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής. Η γκάμα των αντικειμένων για 
την προαναφερόμενη παρακολούθηση είναι απεριόριστη: από ζωντανούς οργανισμούς έως μη 
ζωντανά αντικείμενα, από κοντινά μικρά αντικείμενα και από τον πλανήτη Γη έως 
απομακρυσμένους πλανήτες, αστέρια και γαλαξίες. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και τις μελανές 
τρύπες. Λόγω της υπερβολικής πυκνότητας της μελανής τρύπας, δημιουργείται το υπερβολικά 
ισχυρό βαρυτικό πεδίο. Ακόμη και το φως (σχεδόν) δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη βαρυτική 
δύναμη και να ξεφύγει από τη μελανή τρύπα. Γι 'αυτό το αποκαλούν μελανή τρύπα. Αλλά τα μη-
ενεργειακά πεδία μπορούν να εγκαταλείψουν ελεύθερα μια μελανή τρύπα, δεδομένου ότι δεν 
έχουν μάζα και δεν υπόκεινται σε βαρύτητα. Κατά συνέπεια, τα μη-ενεργειακά πεδία, ενδέχεται, 
θα μπορούσαν να ανοίξουν μοναδικούς τρόπους για να ερευνηθούν οι μαύρες τρύπες, το κέντρο 
του Γαλαξία μας και το σύμπαν εν γένει. Παραδόξως, είναι πιθανώς ότι οι κρυμμένες από εμάς 
διαδικασίες που συμβαίνουν στις μελανές τρύπες να έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε εμάς. Αν τα μη-
ενεργειακά πεδία έχουν χαρακτηριστικούς κύκλους, τότε είναι εύλογο να περιμένουμε τις 
κυκλικές τους σύγχρονες επιδράσεις στις διαδικασίες και τα αντικείμενα του ηλιακού 
συστήματος. Για την παρακολούθηση των αλλαγών σε μακρινά ουράνια σώματα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τηλεσκόπια, τοποθετώντας τους ανιχνευτές των μη-ενεργειακών πεδίων στα 
σημεία εστίασης ή στην περιοχή της εικόνας, παρόμοια με αυτά που έκανε ο N. A. Kozyrev. Για 
αυτή την παρακολούθηση, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μια κομψή και απλούστερη μέθοδο 
[24], που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δεύτερη Φυσική», η οποία βασίζεται 
στη χρήση φωτογραφιών των ουράνιων σωμάτων (ενότητα 8). Το τελευταίο μπορεί να 



31 

 

εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε υλικό σώμα, συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών οργανισμών και 
χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες τους. 

 

Οι κρυμμένες από εμάς διαδικασίες προετοιμασίας ισχυρών σεισμών και ηλιακών εκλάμψεων, 
πιθανότατα, θα προκαλέσουν αξιοσημείωτες ανωμαλίες στα μη-ενεργειακά πεδία της Γης και 
του Ήλιου. Τότε, η καταγραφή αυτών των ανωμαλιών πρέπει να φανερώνει τους πρόδρομους 
ισχυρών σεισμών και ηλιακών εκλάμψεων [5, 8, 24]. Οι πρώτοι λίγοι πρόδρομοι ισχυρών 
σεισμών καταγράφηκαν από τον ανιχνευτή μη-ενεργειακών πεδίων - τον ανιχνευτή Smirnov [5, 
8], ο οποίος ωστόσο απαιτεί περαιτέρω επιβεβαίωση και τελειοποίηση [24]. Και δεδομένου ότι ο 
ανιχνευτής Smirnov έχει μια κατευθυντικότητα, δηλαδή, δείχνει επίσης την κατεύθυνση προς 
την πηγή της ανωμαλίας, καθίσταται δυνατό να προσδιοριστεί η τοποθεσία ενός μελλοντικού 
ισχυρού σεισμού μέσω της εύρεσης κατεύθυνσης. Παρεμπιπτόντως, για τον εντοπισμό των 
επίκεντρων των επερχόμενων ισχυρών σεισμών, σε κάθε ανιχνευτή μη-ενεργειακών πεδίων 
μπορεί να δοθεί μια κατευθυντικότητα εάν ο ανιχνευτής, όπως του Ν. Α. Κοζυρέφ, 
τοποθετηθεί στο επίπεδο εστίασης ή της απεικόνισης του τηλεσκοπίου, κατευθύνοντας το  
τηλεσκόπιο όχι προς τον ουρανό αλλά προς την Γη. Το ίδιο ισχύει και για τις ηφαιστειακές 
εκρήξεις. Στην περίπτωση κατανόησης των μη-ενεργειακών πεδίων και της ικανότητάς τους να 
διοικούν τις διαδικασίες εξ αποστάσεως με μη-ενεργειακό τρόπο, θα πρέπει να εμφανιστούν νέοι 
τρόποι διαχείρισης των τεχνολογικών διεργασιών και διαδικασιών σε βιολογικά αντικείμενα, 
δηλαδή πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα γιατρική, τις μεμονωμένες αναλαμπές της οποίας 
παρατηρούμε ήδη τώρα στο έργο «Δεύτερη Φυσική» [24]. Λόγω του γεγονότος ότι όλα τα υλικά 
αντικείμενα έχουν μη-υλικά πεδία, ανοίγει η δυνατότητα νέων τύπων αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
υλικών αντικειμένων και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης υλικών αντικειμένων με τον άυλο 
κόσμο μέσω των άυλων πεδίων τους. 

 

Ο διάσημος βιολόγος Lyell Watson, στο αξιόλογο βιβλίο του "Το λάθος του Ρομέου", με βάση 
τα στοιχεία της βιολογίας, καταλήγει στην υπόθεση, ότι ένα ζωντανό βιολογικό σύστημα 
αποτελείται από ένα σωματικό αντικείμενο (υλικό αντικείμενο) και του μη σωματικού του 
οργανωτή (άυλο αντικείμενο). Ο Layell Watson σημειώνει: «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 οργανωτή 
και να δώσουν μια βάση μνήμης και αναμνήσεως. Αν υπάρχει ένας τέτοιος συνταξιδιώτης, νομίζω 
πως είναι απαραίτητο να υποθέσουμε πως έχει κάποια φυσική πραγματικότητα και δεν είναι 
ανεντόπιστος, σαν κάποιος κοσμικός ατμός …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.». Λόγο της ικανότητας να διοικεί το σωματικό σύστημα, ο  μη ενεργειακός άνευ μάζας 
οργανωτής  αποκτά την δυνατότητα να προξενεί, όπως και να ιατρεύει τις σωματικές ασθένειες, 
να συντομεύσει όπως και να επεκτείνει τη ζωή (π.χ. ενεργώντας επί του γονιδιώματος, βλέπε 
ενότητες 8, 9, 10), επίσης αποκτά και πολλές άλλες άγνωστες μέχρι στιγμής δυνατότητες6. Περί 
αυτών των δυνατοτήτων του πνεύματος  μιλούν πολλές θρησκείες. Για αυτό το λόγω οι έρευνες 
βάσει του μοντέλου μη ενεργειακών πεδίων, δεν αποκλείεται, να ανοίγουν τις μοναδικές 
προοπτικές για επιστημονικά τεκμηριωμένη και φυσιολογική ένωση της υλιστικής και 

                                           
6 Στην περίπτωση μη ενεργειακής εκ του μακρόθεν επίδρασης ο «οργανωτής» μπορεί να βρίσκεται μακριά από το 
σωματικό σύστημα.   
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θεολογικής επιστήμης. Μα και για την ανθρώπινη υγεία, μια τέτοια επιστημονική έρευνα μπορεί 
να είναι ανεκτίμητη. 

 

ENOTHTA 14. Σχετικά με την έννοια των μέτρων αδράνειας στην Ειδική Θεωρία της 
Σχετικότητας.  

 

Αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί την έννοια της μάζας. Ο συγγραφέας εννοεί τη σχετικιστική μάζα. 
Η έλλειψη ενέργειας ενός αντικειμένου σημαίνει αυτόματα την έλλειψη μάζας του, λόγω της 
σχέσης E = mc2 της ειδικής θεωρίας σχετικότητας (ΕΘΣ), όπου E είναι η ενέργεια του 
αντικειμένου, m - η σχετικιστική του μάζα, c - η ταχύτητα του φωτός, διότι αν το αντικείμενο θα 
είχε μάζα, θα είχε και ενέργεια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η ύπαρξη σχετικιστικής μάζας και 
η ισοδυναμία της με την ενέργεια έχει απορριφθεί στο πλαίσιο της ειδικής θεωρίας της 
σχετικότητας, αν και η ύπαρξη σχετικιστικής μάζας επιβεβαιώνεται πλήρως στα αποτελέσματα 
του σχεδιασμού των επιταχυντών σωματιδίων. Η σχετικιστική μάζα αφαιρείται από εγχειρίδια 
και βιβλία για την ΕΘΣ. Τα άρθρα του συγγραφέα [22, 23] αναλύουν αυτήν την άρνηση. Εξ 
ορισμού, η μάζα είναι ένα μέτρο αδράνειας. Επομένως, όπου υπάρχει αδράνεια, πρέπει να 
υπάρχει ένα μέτρο αυτής της αδράνειας, δηλαδή η μάζα. Στα άρθρα [22, 23] δείχθηκε ότι τα 
συμπεράσματα των υποστηρικτών της άρνησης προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης 
των απαιτήσεων ορθότητας. Οι ιδρυτές της ΕΘΣ αρχικά είχαν δίκιο. Με τη σωστή προσέγγιση, η 
σχετικιστική μάζα επιστρέφει στη ΕΘΣ, είναι ένα μέτρο αδράνειας στη ΕΘΣ και είναι ισοδύναμη 
με τη βαρυτική μάζα, αλλά στη ΕΘΣ δεν είναι βαθμωτό μέγεθος, αλλά  συνιστώσα του 
τετραδιανύσματος (4-vector). Δεδομένου ότι η σχετικιστική μάζα είναι ένα στοιχείο του 4-
vector, η θεμελιώδης ισοδυναμία του μέτρου της αδράνειας και της ενέργειας ισχύει για κάθε 
ταχύτητα (μικρότερη ή ίση με την ταχύτητα του φωτός) [22, 23]. Η προαναφερθείσα άρνηση δεν 
είναι αβλαβής για την επιστήμη, καθώς κλείνει το δρόμο προς κάποια βασική έρευνα και 
δημιουργεί σύγχυση στα μυαλά των σπουδαστών. 

 

 

ENOTHTA 15. Περί τα σχεδόν μη-ενεργειακά πεδία [1, 17].   

 

Τι συμβαίνει αν τείνουμε τη μάζα και την ενέργεια ενός αντικειμένου στο μηδέν; Η μετατροπή 
ενός υλικού αντικείμενου σε ένα μη-υλικό γίνεται δίκην άλματος ή συνεχώς; Νομίζω ότι, όπως 
και να φανεί παράξενα, αυτό το ζήτημα είναι σημαντικό και από την πρακτική άποψη. Κατά τη 
συζήτηση του βιβλίου [1], οι αναγνώστες έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην ακόλουθη 
υποσημείωση στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου [1]: «Στο μέλλον, δεν αποκλείεται, να χρειαστεί 
να επεκταθεί η υπόθεση εργασίας, υποθέτοντας  την ύπαρξη πολύ μικρής (εκλειπόμενα 
μικρής κατά κάποια έννοια) μάζας  σε ορισμένα  αντικείμενα τού μη υλικού κόσμου, διότι  
όλη η πείρα των θετικών επιστημών μας διδάσκει: ότι να περαστεί αυστηρά κάποιο όριο 
μεταξύ ενός και άλλου, είναι δυνατόν μόνο στα πλαίσια του εξιδανικευμένου θεωρητικού 
μοντέλου των πραγματικών διεργασιών. Οι ίδιες οι πραγματικές διεργασίες ποτέ δεν 
εγγράφονται πλέρια στο θεωρητικό μοντέλο. Τότε θα πρέπει να εισαχθεί κάποιο κριτήριο 
εκλειπόμενης μικρής μάζας, που ξεχωρίζει  το υλικό κόσμο από το μη υλικό στα πλαίσια του  
θεωρητικού φυσικού μοντέλου».  Έτσι, πράγματι, θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με όλη την 
πείρα της επιστημονικής εξέλιξης. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κάποιο  οριακό στρώμα υλικών-
άϋλων  αντικειμένων. Απ’ την άλλη, όμως, γράφοντας την  παραπομπή, σαφώς καταλάβαινα, ότι 
παρεμβάλει προσκόμματα σε αυτό η θεωρία της σχετικότητας και ή αρχή διατήρησης της 
ενέργειας.  
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Πράγματι, μόλις αποδώσουμε σε κάποιο πεδίο μια αυθαίρετα μικρή αλλά πεπερασμένη μάζα, 
εμείς αυτομάτως καταχωρούμε σε αυτήν και κάποια ενέργεια. Τότε, σύμφωνα με την πρότυπη 
θεωρία φυσικού πεδίου, έπονται οι εξής ιδιότητες: 

- δυνάμει της αρχής διατήρησης της ενέργειας, το πεδίο υποχρεώνεται να μειώνεται  
ταχέως με την απομάκρυνση από την πηγή (βλ. Ενότητα 3 και τρίτο μέρος του 
βιβλίου[1]).  

- δυνάμει της θεωρία της σχετικότητας, το πεδίο δεν μπορεί να διαδίδεται γρηγορότερα 
από την ταχύτητα του φωτός.  

Συνεπώς, χάνονται οι βασικές χαρακτηριστικές διαφορές των μη υλικών πεδίων. Στα μη υλικά 
πεδία δεν υποβάλλεται καμία υποχρέωση να μειώνονται με την απομάκρυνση από την πηγή τους 
(ή μπορούν ακόμη και να αυξάνονται), ενώ η ταχύτητα διάδοσής τους δεν περιορίζεται από την 
θεωρία της σχετικότητας (βλ. βλ. Ενότητα 3 και πρώτο και τρίτο μέρος του βιβλίου [1]). Με 
άλλα λόγια, άλλες ιδιότητες έχει το πεδίο εάν η μάζα του είναι αυθαίρετα μικρή αλλά 
πεπερασμένη, και άλλες ιδιότητες έχει όταν η μάζα του αυστηρά ισούται με το μηδέν. Τέτοιες 
αλματώδεις μεταβολές των ιδιοτήτων, μου φαίνονται άκρως προσποιητικές. Όταν έγραφα την 
παραπομπή δεν είχα ιδέα πώς να ξεπεράσω αυτήν την κατάσταση και γι’ αυτό απλώς 
παρασιώπησα το πρόβλημα. Ας επιστρέψουμε τώρα σ’ αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν δύο 
δυνατότητες. 

 

Δυνατότητα 1. Μου φαίνεται, ότι η φύση είναι δομημένη έτσι ώστε να γίνεται,  μ’ όλα ταύτα, 
μια συνεχής μεταβολή των ιδιοτήτων καθώς η ενέργειά τείνει προς το μηδέν. Αν είναι έτσι, τότε 
υπάρχει μια συνεχής σταδιακή μετάβαση των ιδιοτήτων των υλικών πεδίων σε ιδιότητες των μη-
υλικών πεδίων. Στη συνέχεια, όταν η ενέργεια του πεδίου τείνει στο μηδέν, θα πρέπει σταδιακά 
να αρχίσει να αποκτά τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των μη-ενεργειακών πεδίων, όπως: η 
εξαιρετικά υψηλή διείσδυση με ενεργή αλληλεπίδραση με την ουσία, η υπέρβαση της ταχύτητας 
του φωτός, η μη ελάττωση ή ακόμη αύξηση του πεδίου με την απομάκρυνση από την πηγή του, 
η ασυνήθιστα μεγάλης εμβέλειας επίδραση, προσέγγιση της δομής πεδίου στη δομή των μη-
ενεργειακών πεδίων (βλ. ΦΜ), μη γραμμικές εκρήξεις στις ειδικές γωνίες μεταξύ των ακτινών 
(βλ. ΦΜ) κ.λπ. Δεδομένου ότι οι παραπάνω νόμοι της φύσης (η θεωρία της σχετικότητας και η 
αρχή διατήρησης της ενέργειας) εμποδίζουν άμεσα μια τέτοια συνεχή μετάβαση, τότε, στην 
περίπτωση της εγκυρότητας της συνεχής μετάβασης, στο οριακό στρώμα μικρών 
(εκλειπόμενων μικρών κατά κάποια έννοια) μαζών και ενεργειών πρέπει να αλλάζουν και οι 
ίδιοι νόμοι της φύσης, πλησιάζοντας στους νόμους του μη-υλικού κόσμου. Αυτό σημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο νόμος διατήρησης της ενέργειας μπορεί να παραβιαστεί "στο μικρό", δηλαδή 
στη ζώνη εξαιρετικά χαμηλών ενεργειών. Σημαίνει επίσης ότι τα άκρως ασθενή (κατά κάποιο 
τρόπο) υλικά πεδία (για παράδειγμα, τα ηλεκτρομαγνητικά) μπορούν να έχουν σημαντικά 
διαφορετικές ιδιότητες αλληλεπίδρασης με την ύλη και  οι νόμοι διάδοσης να αποκτούν 
ιδιότητες υπέρ μεγάλου βεληνεκούς δράσης και να ξεπερνούν την ταχύτητα του φωτός. 
Συνεπώς, ο τομέας των άκρως ασθενών υλικών πεδίων είναι πολύ ενδιαφέρων τομέας, όπου θα 
πρέπει να περιμένουμε και να αναζητήσουμε τις αλλαγές των νόμων της φύσης και την 
προσέγγιση  τους στους νόμους του μη υλικού κόσμου. Κατά πάσα πιθανότητα, ο τομέας αυτός 
δεν έχει μελετηθεί πειραματικά και, ως εκ τούτου, η εγκυρότητα των γνωστών σήμερα νόμων 
της φύσης δεν έχει τεκμηριωθεί γι 'αυτό. Με άλλα λόγια, η μελέτη αυτού του οριακού 
στρώματος μπορεί να δώσει πολύ ενδιαφέροντα, μοναδικά αποτελέσματα. Οι προοπτικές για τη 
μελέτη του μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές, επειδή, δυνάμει του τρίτου τμήματος του 
βιβλίου [1], ενδέχεται ο εντοπισμός ισχυρής επιρροής, τουλάχιστο, των ορισμένων άκρως 
ασθενών υλικών πεδίων πάνω στα βιολογικά αντικείμενα. Σε περίπτωση τέτοιας ανίχνευσης, θα 
αποδειχθεί το εξής: εάν τα γνωστά ισχυρά υλικά πεδία επιτελούν «δυναμικές»  και 
καταστροφικές επιδράσεις, τότε αυτά τα ίδια πεδία μεταβάλλοντας σε άκρως ασθενή, 
πλησιάζουν στις ιδιότητές τους στα μη υλικά πεδία υπό την έννοια σχεδόν μη-ενεργειακών, 
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σχεδόν μη-δυναμικών κατευθυνόμενων επιδράσεων (Τμήμα 5 του παρόντος άρθρου και δεύτερο 
τμήμα του βιβλίου [1]). Με άλλα λόγια, πολλά από τα συμπεράσματα του βιβλίου [1] και αυτής 
της ανασκόπησης μπορούν στη συνέχεια να επεκταθούν σε εξαιρετικά αδύναμα υλικά πεδία. 
Αυτό είναι παράδοξο, αλλά σχεδόν τίποτα δεν πρέπει να αποκλείεται εκ των προτέρων σε ένα 
άγνωστο για μας τομέα. 

 

Είναι σημαντικό και κάτι άλλο: η υπόθεση ότι η επίδραση του υλικού πεδίου πάνω στην ύλη 
αυξάνεται όταν η δύναμη του πεδίου (ένταση) τείνει στο μηδέν, φαίνεται αφύσικη. Πράγματι 
είναι αφύσικη, αλλά μόνο εάν υπό τον όρο επίδραση εννοούμε τις καθιερωμένες 
επιστημονικές αντιλήψεις για την αποκλειστικά δυναμική, μηχανιστική επίδραση των 
υλικών πεδίων πάνω στην ύλη. Για παράδειγμα, ένα συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, 
σύμφωνα με τη φυσική, ενεργεί επί μιας ουσίας με την εφαρμογή δυνάμεων στα φορτία και στις 
μαγνητικές ροπές των σωματιδίων της ύλης. Εάν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο τείνει στο μηδέν, 
τότε, προφανώς, οι δυναμικές επιδράσεις του στα σωματίδια της ύλης τείνουν επίσης στο μηδέν. 
Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες της δυναμικής, μηχανιστικής επίδρασης πάνω στην ύλη τείνει 
προς το μηδέν και στο όριο εξαφανίζεται εντελώς. Εάν σε ένα υλικό-μη-υλικό οριακό στρώμα το 
υλικό πεδίο αρχίζει να αποκτά ουσιαστικώς διαφορετικές, μη-δυναμικές ιδιότητες της επιρροής, 
που είναι εγγενείς σε μη-υλικά πεδία, δηλαδή έξω από το πλαίσιο του μηχανιστικού μοντέλου, 
τότε οι συνέπειες της επιρροής των άκρως ασθενών υλικών πεδίων μπορούν να είναι 
σημαντικές. Αποκτούν ή όχι, τουλάχιστο, κάποια υλικά πεδία τέτοιες ιδιότητες – είναι άγνωστο, 
και είναι σημαντικό να διερευνηθεί αυτό το ζήτημα στο μέλλον. Αλλά είναι επίσης δυνατή η 
επιλογή 2.  

 

Δυνατότητα 2. Τα εξαιρετικά αδύνατα υλικά πεδία, όταν η ενέργειά τους τείνει στο μηδέν, δεν 
αποκτούν ουσιαστικά νέες ικανότητες εγγενείς σε άυλα πεδία. Δηλαδή, είναι πιθανό, ότι όταν η 
δύναμη του υλικού πεδίου τείνει προς το μηδέν, αυτό απλώς εξαφανίζεται σταδιακά. 

 

Και οι δύο περιγραφόμενες δυνατότητες δεν αποκλείονται. Το ζήτημα αυτών είναι θεμελιώδες 
και πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά. Τα τελευταία χρόνια, εντατικοποιήθηκε η μελέτη των 
εξαιρετικά αδύναμων πεδίων, λεγόμενων "πεδίων superweak " στην ορολογία των ερευνητών 
τους. Διεξάγονται επιστημονικά συνέδρια για το θέμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει 
επιτευχθεί ένας σαφής, γενικά αποδεκτός ορισμός του τι κατανοούν αυτοί οι ερευνητές με τον 
όρο "πεδία superweak". Είναι άγνωστο αν μεταξύ των εξεταζόμενων "πεδίων superweak" 
υπάρχουν σχεδόν μη-ενεργειακά πεδία παρόμοια στις ιδιότητες των μη-ενεργειακών. Αλλά 
εξακολουθεί να είναι χρήσιμη η προσπάθεια να προσδιορίσουμε, με βάση τους ελέγχους, εάν τα 
βρισκόμενα υπό μελέτη "πεδία superweak" έχουν ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες που 
περιγράφονται παραπάνω για τα μη-ενεργειακά πεδία. Πιθανώς, στην πράξη είναι πιο βολικό να 
προσδιοριστεί πειραματικά εάν τα «πεδία superweak» έχουν υπερβολικά υψηλή διεισδυτική 
ισχύ όταν αλληλεπιδρούν ενεργά με την ύλη και αν δεν μειώνεται ή ακόμη και αυξάνεται η 
επίδρασή τους με την αύξηση της απόστασής τους  από την πηγή τους. 
 
ENOTHTA 16. Δημόσια συζήτηση [6]. 

 

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

 

ENOTHTA 17. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.  ΤΑ ΚΥΡΙΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ του νόμου διατήρηση της ενέργειας και τις αναπαραστάσεις της 
φυσικής θεωρίας του πεδίου, ελήφθησαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

 

1. Υπό την πίεση των νέων φυσικών πειραματικών γεγονότων, πρέπει να αναγνωριστεί η 
ύπαρξη των μη-ενεργειακών πεδίων (Τμήμα 3). Η θεωρία της σχετικότητας δεν τα απαγορεύει 
να υπερβαίνουν αυθαίρετα την ταχύτητα του φωτός (Τμήμα 3). Ως γεγονός, υπερβαίνουν την 
ταχύτητα του φωτός κατά τουλάχιστον 100.000 φορές (Ενότητα 7). Ο νόμος διατήρησης της 
ενέργειας δεν τους απαγορεύει να έχουν υπερβολικά μεγάλο εύρος δράσης (τμήμα 3) και 
εξαιρετικά υψηλή διεισδυτική ικανότητα όταν αλληλεπιδρούν ενεργά με την ύλη, διεισδύουν 
ακόμη και προς το πίσω μέρος της Γης (Τμήμα 6). Οι πλανήτες, τα αστέρια και κάθε φυσικό 
σώμα διαθέτουν μη-ενεργειακά πεδία (ενότητα 6). Μέσα από τα μη-ενεργειακά πεδία τους, οι 
πλανήτες και τα αστέρια επηρεάζουν τις διαδικασίες που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη (Τμήμα 
3). Ως αποτέλεσμα, η αντίφαση μεταξύ της αστρολογίας και των εννοιών της φυσικής θεωρίας 
πεδίου, μαζί με το νόμο της διατήρησης της ενέργειας, εξαλείφεται ταυτόχρονα (Τμήμα 3). 
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2. Τα μη-ενεργειακά αντικείμενα δεν διαθέτουν ούτε ενέργεια, ούτε μάζα ούτε ορμή. Αυτά, εξ 
ορισμού, σχετίζονται με αντικείμενα του φυσικού μη-υλικού κόσμου, ο συγκεκριμένος φυσικός 
ορισμός του οποίου δίνεται στο Τμήμα 4. Ένας απλός και κατανοητός ορισμός είναι δομημένος 
με τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίγει ένα μακρύ ακανθώδες μονοπάτι στις φυσικές επιστήμες για τη 
μελέτη του μη-υλικού κόσμου χρησιμοποιώντας μεθόδους ουσιαστικά υλιστικών φυσικών 
επιστημών. Οι αντίπαλοι αυτής της προσέγγισης συγχέουν τις έννοιες του μη γνώσιμου και του 
μη-υλικού (τμήμα 4 και προσάρτημα 1).  

 

3. Έχει αποδειχθεί λογικά ότι τα αντικείμενα του φυσικού μη-υλικού κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων των άυλων μη-ενεργειακών πεδίων, μπορούν με κάποιο μη-ενεργειακό, 
μη-δυναμικό τρόπο να διέπουν την αλληλεπίδραση υλικών αντικειμένων, το ενεργειακό 
ισοζύγιο αυτών των αλληλεπιδράσεων, τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ υλικών αντικειμένων και 
τη μετατροπή της ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη. Το ίδιο ισχύει και για τη ρύθμιση της 
ισορροπίας των ορμών στις υλικές διαδικασίες (ενότητα 5). 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 (Ενότητα 5). 

 

4. Ένα μικρό μέρος των δεδομένων παρατηρούμενων από τους μεγάλους αστρολόγους του 
μακρινού παρελθόντος συνδυάζονται σε δύο φυσικά Postulates που είναι ανεξάρτητα από τις 
αστρολογικές ερμηνείες και προβλέψεις (Τμήμα 2). Ως λογική συνέπεια αυτών των Αιτημάτων, 
έχει κατασκευαστεί ένα αρχικό φυσικό μοντέλο (ΦΜ) που καθορίζει τις ιδιότητες και τις 
συνθήκες για την εμφάνιση μη-ενεργειακών πεδίων. Στη συνέχεια, το αρχικό ΦΜ 
επανειλημμένα δοκιμάστηκε και επιβεβαιώθηκε σε φυσικά πειράματα. Με τη συσσώρευση 
πειραμάτων, ήταν δυνατό να οικοδομηθεί ένα δεύτερο φυσικό μοντέλο μη-ενεργειακών πεδίων 
με βάση μόνο τα πειραματικά δεδομένα, χωρίς να βασίζονται στις παρατηρήσεις των 
αστρολόγων. Το δεύτερο μοντέλο παρέχει ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μη-
ενεργειακά πεδία. Και τα δύο μοντέλα συμπίπτουν στα ακόλουθα: το πρώτο μοντέλο περιέχει 
πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μη-ενεργειακά πεδία (Ενότητα 6). Ο συνδυασμός 
των δύο μοντέλων παρέχεται στην Ενότητα 6. 

 

5. Η κβαντική φυσική, με τη βοήθεια της σχολής της Κοπεγχάγης, έφτασε σε αδιέξοδο, 
εξηγώντας τις σύμπλεκτες (συνδεδεμένες) καταστάσεις με μη-τοπικές αλληλεπιδράσεις. Ο 
Αϊνστάιν ονόμασε αυτή την κατάσταση "τρομερή δράση μεγάλης εμβέλειας", καθώς είναι 
παράλογη και αφύσικη. Τις ημέρες από τον Bohr, τον Αϊνστάιν μέχρι τον Feynman, το αδιέξοδο 
πραγματικά φαινόταν απελπιστικό. Ωστόσο, τώρα, μετά από δεκαετίες, με βάση τα τελευταία 
πειράματα, είναι δυνατόν να δείξουμε , ότι η σύμπλεξη καταστάσεων δημιουργείται από τα 
μη-ενεργειακά πεδία που υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός τουλάχιστον 100.000 φορές. 
Η μη-ενεργειακή διοίκηση η οποία είναι χαρακτηριστικό των μη-ενεργειακών πεδίων 
ανιχνεύεται στο δυισμό κύμα-σωματίδιο. Η μη-τοπικότητα της αλληλεπίδρασης είναι 
φαινομενική. Στην ουσία, παρασταίνει τις αλληλεπιδράσεις μέσω των μη-ενεργειακών 
πεδίων που μπορούν να διαδοθούν ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Για τα 
αλληλοσυνδεδεμένα δίδυμα ισχύει ο κανόνας απαγόρευσης: τα αλληλοσυνδεδεμένα δίδυμα 
απαγορεύεται ταυτόχρονα να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.  (Ενότητα 7). 

 

6. Γιατί στην κβαντική φυσική η σύμπλεξη καταστάσεων εμφανίζεται σε κάθε βήμα ενώ στην 
κλασική φυσική μακρο-αντικειμένων σχετικά σπάνια; Η συνδεδεμένες καταστάσεις προκύπτουν 
μεταξύ δύο αντικειμένων. Οι συνδεδεμένες καταστάσεις προκύπτουν μεταξύ δύο αντικειμένων-
δίδυμων. Όσο μεγαλύτερη είναι η ομοιότητα των δίδυμων, τόσο μεγαλύτερη είναι η εμφάνιση 
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της συνοχής των καταστάσεών τους. Ο κόσμος των μικροσωματιδίων της κβαντικής φυσικής 
κυριαρχεί κυριολεκτικά με δίδυμα σωματίδια. Επιπλέον, δεν είναι μόνο δίδυμα, αλλά ταυτόσημα 
σωματίδια ενώ στο μακρόκοσμο της κλασσικής φυσικής είναι πιο δύσκολο να συναντήσουμε ή 
να δημιουργήσουμε δίδυμα, δηλαδή να συναντήσουμε ή να δημιουργήσουμε μακροσκοπικά 
αντικείμενα με ίδιες ή αρκετά κοντινές παραμέτρους. Ακριβώς για αυτόν το λόγο είναι 
δυσκολότερα να παρατηρηθούν ή να δημιουργηθούν τα εφφέ των συνδεδεμένων καταστάσεων. 
Με άλλα λόγια, στις συνδεδεμένες καταστάσεις παρατηρούνται φαινόμενα τύπου συντονισμού 
με βάση του βαθμού ομοιότητας των αντικειμένων (Ενότητα 7). 

 

7. Διευκρίνιση (ενότητα 8). Η σύμπλεξη καταστάσεων βασίζεται στο πληροφοριακό δεσμό 
(και την πληροφοριακή αλληλεπίδραση) των σύμπλεκτων αντικειμένων σε συνδυασμό με 
τον συντονισμό πληροφοριών. Ως εκ τούτου, εκτός από τα υλικά δίδυμα (παρόμοια στη 
σύνθεση του υλικού, τη δομή κ.λπ.) έρχονται σε συνδεδεμένες καταστάσεις και τα καθαρά 
πληροφοριακά δίδυμα (που είναι ετερογενή στη σύνθεση του υλικού, τη δομή κλπ., αλλά, 
παρόλα αυτά, είναι δίδυμα με την έννοια της πληροφορίας). Ένα παράδειγμα του τελευταίου 
είναι το αντικείμενο και η φωτογραφία του. Είναι αλληλένδετα με στενό τρόπο. Η φωτογραφία 
περιέχει οπτικές και κρυφές, αόρατες πληροφορίες για το φωτογραφικό αντικείμενο. Τα υλικά 
δίδυμα είναι αυτόματα και δίδυμα με την έννοια της πληροφορίας. Κατά συνέπεια, το μη-
ενεργειακό πεδίο, το οποίο επιτελεί τη συνοχή των δίδυμων, είναι ένα πλήρως ή εν μέρει 
πληροφοριακό πεδίο. Είναι εντυπωσιακή η τρομερά υψηλή επιλεκτικότητα (οξύτητα αιχμής) 
του συντονισμού πληροφοριών - μια σύμπλεκτη κατάσταση των φυτών και των φωτογραφιών 
τους συνέβη σε απόσταση 1450 χιλιομέτρων, και αυτό μόνο με τα φωτογραφισμένα φυτά, αν και 
σε αυτή την απόσταση υπήρχαν πολλά άλλα οπτικά ίδια φυτά. Υπάρχουν προοπτικές 
απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαδικασιών προετοιμασίας ηλιακών εκλάμψεων, των 
σεισμών στη Γη και των μεταβολών καταστάσεων των διαφορετικών αντικειμένων μέσω  
παρακολούθησης των μεταβολών της κατάστασης των φωτογραφιών τους. 

 

8. Η υπερδιεισδυτική, εξαιρετικά μακράς εμβέλειας επικοινωνία με αμελητέα δύναμη πομπού, 
που αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα «Δεύτερη Φυσική» διεξάγεται με τη χρήση ενός μη-
ενεργειακού πεδίου, το οποίο είναι πλήρως ή εν μέρει πληροφοριακό πεδίο (Ενότητα 8). 

 

9. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των πειραμάτων κατέδειξαν την επιρροή που εξασκούν στην 
ανάπτυξη ζωντανών αντικειμένων οι έννοιες  που περιέχονται στα κείμενα και τους ψηφιακούς 
κώδικες, ίσως αξίζει να ομιλούμε όχι μόνο για πληροφοριακά πεδία, αλλά για πεδία 
πληροφορίας-σημασιολογίας. (Τμήμα 8). 

10. Η συνέπεια του αποτελέσματος του Maslobrod είναι η εγκυρότητα της δήλωσης: τα μη-
ενεργειακά πεδία που πραγματοποιούν τη συνοχή καταστάσεων, ενώ αυτά είναι πλήρως ή 
μερικώς πληροφοριακά πεδία, μπορούν να αλλάζουν την κατάσταση του γονιδιώματος, 
δηλαδή να αλλάζουν την κληρονομική συσκευή των ζωντανών αντικειμένων, επηρεάζοντας 
γενετικά τα χαρακτηριστικά τους. Ο S.N. Maslobrod έδειξε επίσης ότι οι ψυχικές επιδράσεις 
στα φυτά μπορούν να μεταβάλλουν τα γενετικά χαρακτηριστικά των φυτών. Σε σχέση με τα 
προαναφερθέντα, πιθανόν να είναι έγκυρη η συγκεκριμενοποίηση: οι διανοητικές επιρροές 
μεταδίδονται από ένα μη-ενεργειακό, πλήρως ή εν μέρει πληροφοριακό πεδίο (Τμήμα 8).  

 

11. Έχει εξαλειφθεί η αντίφαση ανάμεσα στην αστρολογία και τη δίκαιη θέση της επιστήμης «οι 
πλανήτες, και πολύ περισσότερο τα αστέρια, δεν μπορούν να ασκούν επιρροή στις διαδικασίες 
που συμβαίνουν στη Γη μέσω των ενεργειακών τους πεδίων (η σύγχρονη επίσημη φυσική δεν 
εξετάζει άλλα πεδία) (Ενότητα 3). 
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12. Από επιστημονική άποψη, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο στην επίδραση των πλανητών, των 
αστεριών στα γενετικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου κατά τη στιγμή της γέννησής του, αν 
ληφθεί υπόψη η συνέπεια του αποτελέσματος του Maslobrod. Τα γενετικά χαρακτηριστικά 
επηρεάζονται, φυσικά, και από τη στιγμή της σύλληψης (σχηματισμός γονιδιώματος) (Τμήμα 9).   

 

13. Η αντίφαση ανάμεσα στην αστρολογία και την επιστήμη όσο αφορά το πρόβλημα των 
δίδυμων στην αστρολογία επίσης εξαλείφετε, δεδομένου ότι τα δίδυμα που αναπτύσσονται μαζί 
στην ίδια μήτρα βρίσκονται σε μια συνδεδεμένη κατάσταση (Τμήμα 10). 

 

14. Η επιστημονική μελέτη της αστρολογίας αποκάλυψε εσωτερικές αντιφάσεις σε αυτήν. Οι 
αντιφάσεις αυτές δεν είναι αβλαβείς, διότι προξενούν πολυσημία της εξάρτησης των επιρροών 
των ουράνιων σωμάτων από τις θέσεις τους στους αστρολογικούς οίκους και τα ζώδια. Μόνο για 
το λόγο αυτό απαιτείται ένας παράγοντας τακτοποίησης - η τέχνη του αστρολόγου, η διαίσθηση 
και η εμπειρία του, η κατανόηση της ψυχολογίας και της προσωπικότητας του πελάτη κ.λπ., 
προκειμένου από την πραγματικά πολυσήμαντη εξάρτηση να αντληθεί με κάποιο τρόπο ένα 
σαφές αποτέλεσμα. Επομένως, τώρα, σύμφωνα με τον συγγραφέα, μόνο οι ιδιαίτερα 
δημιουργικοί αστρολόγοι μπορούν να επιτύχουν πραγματικά θετικά αποτελέσματα. Η 
εσωτερικές αντιφάσεις προέκυψαν επειδή η αστρολογία δεν ακολούθησε τις αρχές 
οικοδόμησης οποιασδήποτε επιστήμης. Οι σημαντικότεροι κανόνες της αστρολογίας δεν 
εισήχθησαν ως συνέπεια των αρχικών τους θέσεων, αλλά ανεξάρτητα από αυτών, θα 
λέγαμε "από την πλευρά", χωρίς συντονισμό με τις αρχικές θέσεις της αστρολογίας και 
χωρίς κατάλληλη επιστημονική επαλήθευση. Η σημερινή αστρολογία δεν είναι επιστήμη, 
αλλά ο πρόδρομος της επιστήμης, κάτι σαν την αλχημεία (με μια καλή έννοια), που κάποτε 
υπήρχε ο πρόδρομος της χημείας. Εκτός από τη συνεκτίμηση των επιδράσεων των ουράνιων 
σωμάτων στις διαδικασίες που συμβαίνουν στη Γη, φυσικά, είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί 
υπόψη η ποικιλία άλλων επιρροών που προέρχονται από άλλες πηγές (Τμήμα 11). 

 

15. Ο εισηγητής περιέγραψε και δημοσίευσε το 2005 - 2006 τι πρέπει, πρώτα απ 'όλα, να γίνει 
για να έρθει η αστρολογία πιο κοντά στη επιστημονική κατάσταση.  Έχουν περάσει πάνω από 
δέκα χρόνια, τίποτα δεν έχει γίνει στην αστρολογία για το θέμα αυτό. Μόνο η μεγάλη επίσημη 
επιστήμη μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει τη σωστή καταγραφή των πλανητικών και 
αστερικών επιδράσεων στις διαδικασίες που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη. Η επιστήμη δεν θα 
χρησιμοποιήσει τον πρόδρομο της επιστήμης, δεν θα την φέρει πιο κοντά στην επιστημονική 
κατάσταση, αλλά εξ αρχής θα οικοδομήσει την έρευνά της σε ένα επιστημονικά σωστό επίπεδο, 
παρόμοιο με τον τρόπο που περιγράφεται στο Τμήμα 11. Σύμφωνα με τον εισηγητή, τα στοιχεία 
παρατήρησης των αστρολόγων έχουν παίξει και θα διαδραματίσουν θετικό ρόλο στην 
επιστημονική έρευνα. Αν όμως η αστρολογία θα είχε μεταφερθεί σε μια επιστημονική 
κατάσταση, τότε θα προέκυπτε ένα σημαντικό όμορφο τμήμα της μεγάλης επιστήμης. 

 

16. Τα εναλλακτικά υποθετικά μοντέλα ακαριαίας ή σχεδόν ακαριαίας μετάδοσης ενέργειας σε 
αποστάσεις, τέλεια επιλύουν το κινηματικό πρόβλημα της υπέρβασης της ταχύτητας του φωτός, 
αλλά δεν επιλύουν το δυναμικό πρόβλημα της διατήρησης του ενεργειακού ισοζυγίου (Τμήμα 
12). Εάν οι υποστηρικτές των εναλλακτικών προσεγγίσεων είναι σε θέση να ξεπεράσουν το 
ανεπίλυτο δυναμικό πρόβλημα, θα είναι χρήσιμο να εξετάσουμε και αυτές τις εναλλακτικές 
λύσεις παράλληλα. 
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17. Η πλήρης ανάπτυξη των μη-ενεργειακών πεδίων θα αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μας, όπως η 
ζωή μας έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. 
Δηλαδή, θα χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες (ιατρική,  μέσα μαζικής επικοινωνίας μεγάλης 
εμβέλειας και μεγάλης διείσδυσης, μέσα παραγωγής, μέθοδοι απομακρυσμένης 
παρακολούθησης διεργασιών στη Γη, τους πλανήτες και αστέρια, συμπεριλαμβανομένων 
μελανών οπών, οι τρόποι επαφής με εξωγήινους πολιτισμούς, τρόποι ελέγχου των 
βιομηχανικών, φυσικών, βιολογικών διεργασιών κ.λπ.), μεμονωμένες αναλαμπές των οποίων 
εμφανίζονται ήδη (Τμήμα 13). 

 

18. Αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί την έννοια της μάζας. Ο συγγραφέας εννοεί τη σχετικιστική 
μάζα. Τα τελευταία χρόνια, η ύπαρξη σχετικιστικής μάζας και η ισοδυναμία της με την ενέργεια 
έχει απορριφθεί στο πλαίσιο της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας (ΕΘΣ). Η σχετικιστική μάζα 
αφαιρείται από εγχειρίδια και βιβλία για ΕΘΣ. Εξ ορισμού, η μάζα είναι ένα μέτρο αδράνειας. 
Επομένως, όπου υπάρχει αδράνεια, πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο αυτής της αδράνειας, δηλαδή η 
μάζα. Σε σχετικιστικές ταχύτητες, υπάρχει αδράνεια. Επομένως, στην ΕΘΣ επιβάλλεται να 
υπάρχει σχετικιστική μάζα. Η ανάλυση της άρνησης έχει δείξει ότι τα συμπεράσματα των 
υποστηρικτών της άρνησης προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης των απαιτήσεων 
ορθότητας. Οι ιδρυτές της ΕΘΣ αρχικά είχαν δίκιο. Με τη σωστή προσέγγιση, η σχετικιστική 
μάζα επιστρέφει στη ΕΘΣ, είναι ένα μέτρο αδράνειας στη ΕΘΣ και είναι ισοδύναμη με τη 
βαρυτική μάζα, αλλά στη ΕΘΣ δεν είναι βαθμωτή, αλλά συνιστώσα ενός 4-vector. Αυτή η 
άρνηση δεν είναι αβλαβής για την επιστήμη, καθώς κλείνει το δρόμο σε κάποια βασική έρευνα 
και δημιουργεί σύγχυση στα μυαλά των σπουδαστών (Τμήμα 14). 

 

19. Τα σχεδόν μη-ενεργειακά πεδία είτε εξαφανίζονται όταν ο κορεσμός ενέργειας τείνει στο 
μηδέν, είτε προσεγγίζουν τις ιδιότητες των μη-ενεργειακών πεδίων. Στην τελευταία περίπτωση, 
στον τομέα του εξαιρετικά χαμηλού κορεσμού ενέργειας, οι νόμοι της φύσης που καθορίζονται 
για τα ενεργειακά πεδία πρέπει να αλλάζουν. Συνεπώς, ο τομέας των άκρως ασθενών υλικών 
πεδίων είναι πολύ ενδιαφέρων τομέας, όπου αναμένεται και θα πρέπει να αναζητήσουμε τις 
αλλαγές των νόμων της φύσης και την προσέγγιση  τους στους νόμους του μη υλικού κόσμου. 
Κατά πάσα πιθανότητα, ο τομέας αυτός δεν έχει μελετηθεί πειραματικά και, ως εκ τούτου, η 
εγκυρότητα των γνωστών σήμερα νόμων της φύσης δεν έχει τεκμηριωθεί γι 'αυτό. 

 

20. Οι συζητήσεις για την ύπαρξη μη-ενεργειακών πεδίων είναι επιθυμητές και ήταν. Υπάρχουν 
υποστηρικτές και αντίπαλοι της έννοιας των μη-ενεργειακών πεδίων. Οι αντίπαλοι δεν μπήκαν 
σε κόπο να αποδείξουν το αδύνατο της ύπαρξης μη-ενεργειακών πεδίων, ήταν σαν να μην το 
χρειάζονταν, ούτως ή άλλως, ήταν ήδη προφανείς. Η ορθή θέση των αντιπάλων «δεν γνωρίζουμε 
τίποτα για τα μη-ενεργειακά πεδία» αντικαταστάθηκε από τους αντιπάλους με την λανθασμένη 
θέση «δεν υπάρχουν μη-ενεργειακά πεδία». Η αδράνεια είναι απαραίτητη για την επιστήμη, έτσι 
ώστε να μην χάσει τη σταθερότητα, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η αντίθεση με το νέο 
είναι επιστημονικά σωστή, δηλαδή με αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς αντικατάσταση των 
διατριβών, χωρίς να αντικατασταθούν τα αποδεικτικά στοιχεία με το εμφανές, εν συντομία, 
χωρίς αβάσιμη άρνηση. Ο Σκλόφσκι σημείωσε ότι η ακαδημαϊκή επιστήμη αποσαφηνίζει την 
αλήθεια ενώ η αναζήτηση μιας νέας αλήθειας βγαίνει από τα πλαίσια της ακαδημαϊκής 
επιστήμης. Ως εκ τούτου, δεν είναι πάντα σκόπιμο να απαιτείται η αναζήτηση μιας νέας 
αλήθειας να εντάσσεται πλήρως στην ακαδημαϊκή επιστήμη από την αρχή της αναζήτησης 
(Τμήμα 16). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Η φιλοσοφία της γνώσης του μη-υλικού κόσμου [7, 27]. 
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Πρώτα απ 'όλα, θα σημειώσουμε ότι η πεποίθηση στο αδύνατον της γνώσης του μη-υλικού 
κόσμου βασίζεται σε ένα διαδεδομένο και βαθιά ριζωμένο στην επιστήμη, σταθερό φιλοσοφικό 
στερεότυπο. Να πώς αυτό το στερεότυπο συνήθως διατυπώνεται από τους υποστηρικτές του: 
"Αν κάτι είναι "μη υλικό ", τότε είναι αδύνατο να περιγραφεί, να αισθανθεί, να μετρηθεί και να 
γνωριστεί αυτό κατ 'αρχήν. Και αν μπορεί να περιγραφεί, να αισθανθεί, να μετρηθεί και να 
γνωριστεί, τότε πρόκειται μόνο για κάτι υλικό. Ο σχηματισμός των λέξεων «η φυσική του άϋλου» 
είναι το ίδιο παράλογος του σχηματισμού «το άνω του κάτω μέρους», "μαύρη ασπράδα " ή "ζεστό 
κρύο". Εδώ πρώτον, η έννοια του μη υλικού σαφώς αντικαθίσταται με την έννοια μη γνώσιμου, 
και το υλικό από το μη-υλικό είναι χωρισμένο με αδιαπέραστο τοίχο. Δεύτερον, στη φιλοσοφία 
γενικώς δεν υπάρχει ενιαία άποψη για την έννοια της ύλης και του μη υλικού, που είναι εύκολα 
να διαπιστώσει κανείς, γνωρίζοντας τουλάχιστο πρόχειρα με τις υπάρχοντες φιλοσοφικές 
σχολές. Σε πολλές  φιλοσοφικές σχολές ριζικά απορρίπτεται η διαχωρισμένη διαρχία. Ο 
ΜΟΝΙΣΜΟΣ άγεται «εκ των γνωσιολογικών αντιλήψεων, κατά των οποίων η ύλη και το πνεύμα 
ήσαν μόνο διαφορετικές πλευρές μιας και ίδιας ύπαρξης» (Εγκυκλοπαιδικό λεξικό του 
Μπογκάουζ και Εφρόν). Πολλοί φιλόσοφοι θεωρούν, ότι αληθινή φιλοσοφία μπορεί να είναι 
μόνο η μονιστική  φιλοσοφία: «Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η αληθινή φιλοσοφία μπορεί να 
είναι μόνο  μονιστική : η βασική αξίωση κάθε φιλοσοφικού συστήματος έγκειται στη διεξαγωγή 
ενιαίας αρχής. Να αρνηθούμε αυτήν την  αξίωση, σημαίνει να απορρίψουμε τη δυνατότητα να 
κατανοήσουμε τον κόσμο ως ενιαίο σύνολο, ως τάξη. … δεν μπορούμε να σταματήσουμε στη 
διαρχία: κατανοώντας τη  διαφορά του πνεύματος και της ύλης οφείλουμε να ψάξουμε τη 
συνένωση στην ανώτατη έννοια…Όλη η καινούργια φιλοσοφία, αρχίζοντας από τον Ντεκάρτ,  
προχωρούσε απ’ αυτήν την οδό, και πρέπει να υποθέσουμε, ότι  αυτήν την κατεύθυνση θα 
ακολουθήσει και η μελλοντική φιλοσοφία…» (στην ίδια Εγκυκλοπαίδεια). Το τελευταίο 
απόσπασμα, προφανώς, βρίσκεται σε συμφωνία με τις ως άνω αφηγούμενες φυσικές αντιλήψεις 
περί της ενότητας του υλικού-άϋλου κόσμου.  Και επιτέλους, τρίτον, η στερεότυπη σκέψη 
μπαίνει σε αντίφαση με τις φιλόσοφο-θρησκευτικές διδασκαλίες περί της αλληλοεπίδρασης του 
πνεύματος και της ύλης. Το πνεύμα, κατά τον ορισμό, δεν είναι ύλη, και εκεί που υπάρχει 
αλληλοεπίδραση των μερών, υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσουμε το ένα μέρος εκ της 
συμπεριφοράς του άλλου. Επιπλέον, πολλοί πιστοί, σύμφωνα με τη θρησκεία, αισθάνονται τον 
Θεό κατά τη διάρκεια προσευχών. Και, σύμφωνα με τον ορισμό των υποστηρικτών του 
στερεότυπου, ο Θεός είναι τότε υλικό. Προκύπτει ακατάλληλη σύγχυση. Επομένως, το 
στερεότυπο, παρά την φαινομενική του απλότητα και λογική, πάσχει από κακή αντίληψη. Αλλά 
το σημαντικότερο είναι ότι το στερεότυπο όχι μόνο δεν επιτρέπει στην επιστήμη να προσεγγίσει 
τη μελέτη του άυλου κόσμου, αλλά ούτε και επιτρέπει να κατασκευάσουμε μια υπόθεση 
εργασίας, βάσει της οποίας θα μπορούσαν να γίνουν προσπάθειες μελέτης του μη-υλικού 
κόσμου. Επομένως, αυτό το στερεότυπο δεν είναι τόσο ακίνδυνο για την επιστήμη όπως 
φαίνεται με την πρώτη ματιά. Αν και το στερεότυπο είναι διαδεδομένο και ριζωμένο μεταξύ των 
φυσικών επιστημόνων, δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της φιλοσοφίας στο σύνολό του και 
εμποδίζει την ανάπτυξη της επιστήμης, απορρίπτοντας τη δυνατότητα μιας επιστημονικής 
μελέτης των άυλων πεδίων και άλλων άυλων αντικειμένων. 

 

Σε αντίθεση με το φιλοσοφικό στερεότυπο που παρεμποδίζει την ανάπτυξη της επιστήμης, 
παραπάνω δίνεται ένας διαφορετικός, επιστημονικός, πολύ απλούστερος ορισμός ενός άυλου 
αντικειμένου, το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό και παραγωγικό για την επιστήμη, και για 
όλους τους ανθρώπους είναι ποιο απλό και κατανοητό. Άνοιξε τη δυνατότητα κατασκευής μιας 
πραγματικής φυσικής υπόθεσης για την ύπαρξη του μη-υλικού κόσμου και την οικοδόμηση των 
αρχών της αναζήτησης και μελέτης των μη υλικών αντικειμένων με τις μεθόδους περαιτέρω 
ανάπτυξης υλικών φυσικών επιστημών [1, 2]. Επιπλέον, σύμφωνα με την επιστημονική 
φιλοσοφία, ο μη-υλικός κόσμος δεν φαίνεται μη γνώσιμος, χωρισμένος από τον υλικό κόσμο με 
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έναν αδιαπέραστο τοίχο. Αντίθετα, ο μη-υλικός κόσμος μοιάζει με ένα ενεργό 
αλληλεπιδραστικό μέρος του ενωμένου υλικού-μη-υλικού κόσμου. Προφανώς, η επιστημονική 
αναγνώριση της δυνατότητας μελέτης των μη-υλικών αντικειμένων με φυσικές μεθόδους θα 
ήταν μια θεμελιώδης αλλαγή στις ιδέες της φυσικής. Ως εκ τούτου, φυσικά, δεν πρέπει να 
βασιστείτε στην άμεση αναγνώριση των ιδεών που αναπτύχθηκαν σε αυτό το έργο. Αυτή η 
περίπτωση είναι τόσο ασυνήθιστη ώστε απαιτείται μια συνολική συζήτηση για να επιτευχθεί ένα 
γενικά αποδεκτό συμπέρασμα. Όσοι δεν αποδέχονται την ταύτιση του μη-ενεργειακού και του 
μη-υλικού μπορούν στη συνέχεια να αντικαταστήσουν διανοητικά για τον εαυτό τους τη λέξη 
«μη-υλικό» με τη λέξη «μη-ενεργειακό». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Σχετικά με το πείραμα του A.G.Parkhomov [21]. 

 

Σε αυτό το πείραμα ανακαλύφθηκαν έξι ριπές της ταχύτητας πυρηνικής αποσύνθεσης υπό την 
επίδραση ουράνιων σωμάτων. Ο πρώτος από αυτούς, σχετικά μεγάλος (διάρκειας περίπου μισής 
ημέρας) είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της διέλευσης του επίγειου εργαστηρίου ταυτόχρονα μέσω 
δύο ομώνυμων συνόρων των τομέων των τμηματικών πεδίων του Ήλιου και του Ερμή. Το 
εργαστήριο περιστρέφεται μαζί με τη Γη, ενώ οι τομείς του τμηματικού πεδίου της Γης δεν 
περιστρέφονται. Κατά τη διάρκεια της περιστροφής το εργαστήριο διασχίζει τα σύνορα των 
τομέων του γήινου πεδίου. Πέντε σχετικά σύντομες ριπές συνέβησαν ταυτόχρονα σε στιγμές 
διέλευσης του εργαστηρίου δια δύο ομώνυμα συνόρα των τομέων των τμηματικών πεδίων του 
Ήλιου, του Ερμή, και, επιπλέον, μέσω ορισμένων ορίων των τομέων του τμηματικού πεδίου της 
Γης (τριπλή σύμπτωση των ορίων των τμημάτων). Στο φόντο μιας σχετικά μεγάλης ριπής, οι 
σχετικά σύντομες ριπές που αναφέρθηκαν συνέβησαν με μια τριπλή σύμπτωση των ορίων των 
τμημάτων. Το περιγραφόμενο αντιστοιχεί σε [21] ταυτόχρονη εύρεση του Ήλιου και του Ερμή 
στα ίδια σύνορα του ζώδιου, όσο και την εύρεση της Γης ταυτόχρονα σε ορισμένα όρια των 
ζωδίων. (Η Γη προβάλλεται στον Ζωδιακό κύκλο σε δύο κινούμενα διαφορετικά σημεία του 
Ζωδιακού, σύμφωνα με τους κανόνες των έργων [4, 21], αυτό αντιστοιχεί σε δύο τμηματικά 
πεδία της Γης, βλέπε ΦΜ). Το περιγραφόμενο πειραματικό αποτέλεσμα υποδηλώνει την 
εμφάνιση ριπών των επιδράσεων των μη-ενεργειακών πεδίων, όχι μόνο έτσι όπως περιγράφεται 
στο Αίτημα 1 και στο ΦΜ, όπου τις ριπές προκαλούν μόνο τα μη τμηματικά πεδία. Σύμφωνα με 
το πείραμα, τα τμηματικά πεδία επίσης μπορούν να προκαλέσουν ριπές σε μέρη όπου τα σύνορα 
τομέων διαφορετικών τμηματικών πεδίων συμπίπτουν. Αυτό είναι κάτι νέο τόσο για την 
αστρολογία όσο και για τη φυσική των μη-ενεργειακών πεδίων. Ωστόσο, ένα μοναδικό πείραμα 
δεν δημιουργεί αξιόπιστα συμπεράσματα και είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί το 
περιγραφόμενο πείραμα στις ίδιες φυσικές συνθήκες. Πρώτον, η γεωμετρία της σχετικής θέσης 
στο χώρο των τομεακών πεδίων του Ήλιου, του Ερμή και της Γης επαναλαμβάνεται μόνο μετά 
από πολλά χρόνια [21]. Δεύτερον, με την αναφερόμενη επανάληψη, η διάταξη των άλλων 
πλανητών δεν επαναλαμβάνεται, γεγονός που οδηγεί σε αλλαγές στην ισχύ και την ποιότητα των 
επιδράσεων τόσο του Ήλιου, του Ερμή, της Γης όσο και άλλων πλανητών σε αυτό το σημείο 
(λόγω των γωνιών {αn}, βλέπε ΦΜ). Επομένως, μια παρόμοια μελέτη πρέπει να διεξαχθεί σε 
εργαστηριακές συνθήκες. 
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