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Βασίλιεβ Σ.  
 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο συγγραφέας έχει δομήσει δύο θεωρίες: η 
πρώτη έπεται ως αποτέλεσμα δεδομένων των φυσικών πειραμάτων, η δεύτερη - ως αποτέλεσμα 
Αξιωμάτων, θεμελιωμένων πάνω στην αναθεώρηση των πατροπαράδοτων κυριότερων 
στοιχείων της αστρολογίας σε φυσικό ισχυρισμό. Οι θεωρίες κατά κάποιο τρόπο  συμπληρώνουν  
μία  την άλλη, αλλά, γενικώς, τα συμπεράσματα της δεύτερης θεωρίας διευρύνουν τα 
συμπεράσματα της πρώτης. Σημαντικό, ότι  τα συμπεράσματα και των δύο θεωρείων δεν 
απαγορεύουν  τα πεδία να είναι ενεργειακά ή μη ενεργειακά. Δεν τα απαγορεύουν να είναι 
βαρυτικά  ή ηλεκτρομαγνητικά, αν και υπάρχει σ’ αυτό κάποιος προβληματισμός λόγω των 
αναφερόμενων αιτίων στις εργασίες [3,4]. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα ερωτήματα 
προκύπτουν γύρω απ’ την ύπαρξη άνευ ενέργειας πεδίων, το οποίο, ωστόσο, είναι πλέον πέρα 
από κάθε θεωρία, αλλά χωρίς την οποία δύσκολα εξηγείται η  αποκαλούμενη ύπαρξη τής εκ του 
μακρόθεν επίδρασης των πλανητών και αστέρων. Με άλλα λόγια, οι θεωρίες ισχύουν 
ανεξαρτήτως είναι τα πεδία ενεργειακά ή μη ενεργειακά, ηλεκτρομαγνητικά, βαρυτικά ή 
οποιαδήποτε άλλα. Οι  θεωρίες δίνουν μόνο τις ιδιότητες και τις συνθήκες δημιουργίας των 
πεδίων, σαν λογικές συνέπειες των πειραματικών δεδομένων ή των Αξιωμάτων, ανεξαρτήτως 
της φύσης των πεδίων. Γι’ αυτό σωστά είχε αναφέρει ο Α.Α.Αρταμόνοβ, οι θεωρίες μπορούν να 
συντάσσονται ως μπλοκ σε κάθε μελλοντική θεωρία, που επιχειρεί να εξηγήσει τις ιδιότητες και 
τη φύση των εξεταζόμενων πεδίων.   
  
ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ. Οι νομοτέλειες μεταβολών των ιστογραμμάτων  εντοπίσθηκαν απ’ την ομάδα 
του Σνολ  κατά τις εκτιμήσεις της ομοιότητας των ιστογραμμάτων, οι οποίες γινότανε απ’ τον 
εμπειροτέχνη κυριολεκτικά «με το μάτι».  Κατά την αυτόματη εκτίμηση αυτής της ομοιότητας 
μέσω υπολογιστών δεν σημειώθηκαν αυτές οι νομοτέλειες, παρ’ ότι για την συγκρότηση των 
προγραμμάτων συσχετισμού είχαν απασχοληθεί έμπειροι μαθηματικοί. Η ομάδα του Σνολ ήξερε 
ότι αναμένεται να υπάρχουν ημερήσιοι κύκλοι, και τους εντόπισε  «με το μάτι» κατά βούλησή 
της.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.  Το αντιμετωπίζω αυτό πολύ απλά. Ξέρεται, όλη μου την ζωή εργάσθηκα στην 
γεωφυσική και πρόλαβα εκείνη την εποχή, όταν στη γεωφυσική δεν χρησιμοποιούνταν 
υπολογιστές. Δεν υπήρχαν καν τότε στη γεωφυσική. Καθόταν οι ερμηνευτές και μια χαρά 
ξεχωρίζανε τα χρονογράμματα, δηλαδή, συσχετίζανε τις παρορμήσεις «με το μάτι». Η ερμηνεία 
τους δούλευε άψογα στην πράξη. Το ζήτημα του  αυτόματου συσχετισμού απλώς δεν 
εγείρονταν. Αργότερα εμφανίστηκαν οι υπολογιστές. Προσελκύσανε πολλούς καλούς 
μαθηματικούς για την συγκρότηση αλγόριθμων συσχετισμού. Προς μεγάλη έκπληξη των 
γεωφυσικών - μάταια. Οι αλγόριθμοι στην πράξη δεν δίνανε αποτέλεσμα, ξεχωρίζανε τους 
όμοιους παλμούς λανθασμένα. Χρειάσθηκε κόπος πολλών ετών και πολλών γεωφυσικών,  
χρειάσθηκε επένδυση πολλών κεφαλαίων, για τη δημιουργία προγραμμάτων και αλγορίθμων, 
που να λειτουργούν στις ρεαλιστικές συνθήκες. Τα  προγράμματα άρχισαν να δίνουν κάποια 
αποτελέσματα μόνο κατόπιν επένδυσης πάνω σ’ αυτά μιας πληθώρας ιδιαζόντων ευρημάτων 
των γεωφυσικών, λαμβανόντων υπ’ όψη τις ιδιάζουσες ιδιαιτερότητες των δεδομένων της 
υπαίθρου. Η κατάσταση στη γεωφυσική, όμως, είναι πολύ πιο απλή, διότι εκεί έχουν να κάνουν 
με τους, μεταβαλλόμενου πρόσημου, παλμούς κβάζιημιτονοειδού τύπου, όπου κατά την 
μετατόπιση των σημάτων η συνάρτηση αυτοσυσχέτησης (cross-correlation) γρήγορα μειώνεται. 
Στην περίπτωση, όμως, των ιστογραμμάτων τα σήματα έχουν σταθερό πρόσημο. Γι’ αυτό δεν 
μου κάνει έκπληξη το γεγονός, ότι οι υπέροχοι αλγόριθμοι των υπέροχων μαθηματικών δεν 
κατόρθωσαν να βοηθήσουν την ομάδα του κ. Σνολ. Μα και τώρα ακόμη ο ερμηνευτής καλύτερα 
ξεχωρίζει τα χρονογράμματα, παρά οι υπολογιστές. Οι υπολογιστές δεν είναι αρκετά 
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διανοητικοί. Γι’ αυτό το λόγο, όσο αφορά το θέμα της αξιόπιστης αυτόματης επεξεργασίας των 
ιστογραμμάτων, θα χρειαστεί  να περάσει την ίδια εξέλιξη.  
 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ. Υπάρχουν ωραία πειράματα με τους δέκτες του Σνολ, και τα θεωρητικά 
«κατασκευάσματα» εδώ δεν χρειάζονται. Η θεωρία σας είναι εσπευσμένη. Τα  πειράματα με 
τους δέκτες του Σμιρνόβ δεν έχουν στατιστικές εκτιμήσεις. Μήπως τα αποτελέσματά τους είναι 
τυχαία; Αλλά και μακρόχρονες χρονικές σειρές  τους δεν παρουσιάσατε.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Ε, τότε και η εξίσωση του Σρέντιγκερ είναι άχρηστο θεωρητικό 
«κατασκεύασμα» στα αιτήματα  του Μπορ. Ας απορρίψουμε την εξίσωση του Σρέντιγκερ και 
χρησιμοποιούμε μόνο τα αιτήματα του Μπορ. Πολλά πράματα, άραγε, θα καταλάβουμε στις 
φυσικό-χημικές αλληλεπιδράσεις των ατόμων και μορίων ; Όχι, το θεωρητικό «κατασκεύασμα» 
στα αιτήματα του Μπορ, προφανώς, είναι απαραίτητο και χρήσιμο. Ακριβώς η ίδια κατάσταση 
επικρατεί και με τις πειραματικά ανακαλυφθέντες νομοτέλειες,  εντοπισμένες βάσει δεκτών του 
Σνολ και Σμιρνόβ. Η πρώτη μου θεωρία είχε εκπονηθεί πάνω στη βάση μόνο μερικών 
πειραματικών και παρατηρητικών δεδομένων. Επ’ αυτού, η θεωρία προλέγει τα αποτελέσματα 
άλλων πειραμάτων και, επίσης καινούργιων, μη πραγματοποιημένων ακόμα. Η θεωρία 
υποδείχνει ποια πειράματα και γιατί πρέπει να εκτελεσθούν. Η θεωρία ξεκαθαρίζει την 
δυσνόητη κατάσταση στα πειράματα, βοηθάει να θέσουμε μπροστά στο πείραμα πλούσια σε 
περιεχόμενο συνετά ζητήματα. Δίχως τέτοιο θεωρητικό «κατασκεύασμα» , τα αποτελέσματα 
των πειραμάτων βάσει δεκτών του Σνολ μέχρι τώρα θα είχαν  εσωτερικά αντικρουόμενο 
παρουσιαστικό και θα παραμένανε μη αποκρυπτογραφημένα.  Χάρη μόνο στη θεωρητική 
αντίληψη των ιδιοτήτων του πεδίου δεύτερου τύπου και στη θεωρητική εξακρίβωση  της 
διάκρισης των αντιδράσεων στο πεδίο των διαφόρου τύπου δεκτών του Σνολ (βλ.[2]), έγινε 
επιτρεπτό να δέσουμε το σύμπλεγμα των πειραμάτων σε ενιαίο εννοιολογικό σύνολο [2]. 
Ακριβώς οι θεωρητικοί συλλογισμοί επέτρεψαν να κατανοήσουμε τις σχέσεις του πειράματος με 
το πρόβλημα της ανισοτροπίας του χώρου [2]. Ακριβώς η θεωρητική σκέψη επέτρεψε να 
χαράξουμε τον τρόπο εξάλειψης της εσωτερικής αντιφατικότητας των πειραματικών δεδομένων 
στις υπέρ μικρές αποστάσεις μεταξύ δεκτών και την αντίφασή τους με όλα τα προηγούμενα 
πειράματα  της ομάδας του Σνολ  κ.τ.λ.  Δίχως αυτό το θεωρητικό «κατασκεύασμα» , το πείραμα 
θα πραγματοποιείται στα τυφλά  και μόνο στην τύχη θα προσκρούει στον εντοπισμό 
καινούργιων φαινομένων. Απ’ την άλλη μεριά, το πείραμα είναι αναγκαίο για την εξακρίβωση 
και την περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας.  Γι’ αυτό η θεωρία και το πείραμα εδώ, όπως και 
πάντα, θα πρέπει να αναπτύσσονται  μαζί και αλληλεξαρτώμενα. Η θεωρία δεν σπεύδει και 
μάλλον, κάπως άργησε ως προς την πρόοδο του πειράματος. Και τώρα για τη στατιστική.  Την 
συσχέτιση της θέσης των πλανητών  με την σεισμικότητα στη Γη είχαν διεξάγει οι  γεωργιανοί 
σεισμολόγοι, εκτιμώντας  και την αξιοπιστία της συσχέτισης. Η πρόγνωση των σεισμών στην 
Καμτσιάτκα βάσει  συσχέτισης της θέσης των πλανητών ως προς τη Γη και με το επίπεδο του 
τοπικού ορίζοντα (βλ. [1]), επίσης δεν είναι τυχαία. Η αποτελεσματικότητα της αποδείχθηκε με 
έγγραφα και η μέθοδος αναγνωρίστηκε ως καλύτερη μέσα από μια σειρά επιστημονικών 
μεθόδων προγνώσεως των σεισμών. Για την καταγραφή των βραχέων εξάρσεων των ενδείξεων 
του δέκτη Σμιρνόβ  κατά τις δύσεις-ανατολές και μεσουρανήσεων των πλανητών, του Ηλίου, 
της Σελήνης, η στατιστική δεν χρειάζεται. Δείτε, παρακαλώ, χρειάζεται, άραγε, η στατιστική για 
την οπτική παρακολούθηση της ανατολής του Ήλιου ; Ο Ήλιος ανατέλλει καθημερινά με 100% 
πιθανότητα. Εδώ δεν χρειάζεται ειδική στατιστική εκτίμηση. Ακριβώς το ίδιο και ο δέκτης  
Σμιρνόβ  δίνει  βραχείες εξάρσεις σε κάθε δύση-ανατολή και μεσουράνηση με 100% 
πιθανότητα. Οι διαρκείς χρονικές σειρές επίσης δεν χρειάζονται, αρκεί  η σειρά να 
συμπεριλαμβάνει τις στιγμές δύσης-ανατολής και μεσουρανήσεων, για την καταγραφή τους.  
 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ. Η χρησιμοποίηση της αστρολογίας προκαλεί μόνο φαιδρότητα. Ας παρατήσουμε 
την εκπόνηση των επιστημονικών μεθόδων προγνώσεως των σεισμών και να ασχοληθούμε όλοι 
με την αστρολογία.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Για την πρόγνωση των σεισμών ο κ. Λεζντίνις δεν χρησιμοποίησε ούτε την 
αστρολογία, ούτε την πρόγνωσή της, ενώ χρησιμοποίησε το καθιερωμένο στην αστρολογία 
μοντέλο διάκρισης των θέσεων των πλανητών ως προς τη Γη και το επίπεδο του τοπικού 
ορίζοντα [1]. Την συσχέτιση της θέσης των πλανητών με τη σεισμικότητα της περιοχής 
Καμτσιάτκα, ο  κ. Λεζντίνις την είχε συναγάγει ο ίδιος και η μέθοδός του,  de facto, απεδείχθη η 
καλύτερη μέσα από μια σειρά επιστημονικών μεθόδων προγνώσεως των σεισμών. Κατά την 
πρόγνωση ο κ. Λεζντίνις, χρησιμοποίησε επίσης και τα στοιχεία των σεισμολογικών 
παρατηρήσεων, που αφορούσαν την γενική ετοιμότητα της περιοχής για σεισμούς. Ο  κ. 
Λεζντίνις σωστά προσέρχεται στην επίλυση του προβλήματος προγνώσεως των σεισμών και δεν 
διεκδικεί την μοναδικότητα της μεθόδου του στο θέμα της πρόγνωσης. Νομίζω, θα ήταν χρήσιμο 
να επεξεργαστεί και να εφαρμοστεί η μεθόδους του και σε άλλες περιοχές υψηλής 
σεισμικότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την μεγάλη αποτελεσματικότητα  της. Μα το καθιερωμένο 
στην αστρολογία μοντέλο διάκρισης των θέσεων των πλανητών ως προς τη Γη και του επίπεδου 
του τοπικού ορίζοντα χρησιμοποιείται εδώ και χιλιετίες και από σοβαρούς και ευφυείς 
ανθρώπους. Γι’ αυτό δεν φαίνεται καθόλου παράξενη η χρησιμότητά του. Δεν θα έπρεπε, 
νομίζω, τα παρατηρητικά δεδομένα και τα δομικά στοιχεία της αστρολογίας να τα 
αντιμετωπίζουμε χωρίς διάκριση και μόνο με φαιδρότητα. Καλύτερα να τα μελετήσουμε 
απροκατάληπτα. Την χρησιμότητα της αντιμετώπισης αυτής την επιβεβαιώνει η πείρα του  κ. 
Λεζντίνις. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η σύμπτωση των συνεπειών εκ των πειραμάτων και εκ των 
Αξιωμάτων, θεμελιωμένων βάσει ολίγων αστρολογικών παρατηρητικών στοιχείων. Βέβαια, εδώ 
πρέπει να φερθούμε με περίσκεψη, διότι, η αστρολογία, όπως απεδείχθη, δεν είναι επιστήμη 
[3,4], η αστρολογία εσωτερικά είναι αντιφατική, επίσης, και πολυσήμαντη στην πρόγνωση. Η 
συσχέτιση τω σεισμών με την διαμόρφωση των πλανητών, δεν είναι καθόλου παράξενη από 
θέσεως της αναπτυσσόμενης θεωρίας των πειραμάτων με τους δέκτες Σνολ και Σμιρνόβ, διότι τα 
εκ του μακρόθεν πεδία, που  παρίστανται σε αυτήν, δημιουργούνται λόγω της κίνησης της ύλης, 
και, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, μπορούν να ασκούν επιρροή πάνω στις κινήσεις 
στην διάρκεια της προετοιμασίας των σεισμών.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ. Μπορούν τα πεδία, που επηρεάζουν την σεισμικότητα της Γης να είναι τα 
βαρυτικά κύματα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Τυπικά τα Αξιώματα και η θεωρία των πειραμάτων δεν απαγορεύουν το πεδίο να 
είναι  βαρυτικό ή ηλεκτρομαγνητικό. Και όμως, κατά την εκτίμηση του Βέμπερ - μεγαλύτερου 
ειδικού στην θεωρία της βαρύτητας και  βαρυτικών κυμάτων, η ενέργεια των βαρυτικών 
κυμάτων δεν αρκεί  κατά μεγάλο βαθμό για τον εντοπισμό της επίδρασης του πουλσάρ СР1133 
στη μικροσεισμικότητα της Γης. Εκτός τούτου, είναι ακατανόητο, πως τα βαρυτικά και 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να δίνουν απότομες εξάρσεις στις δύσεις-ανατολές και στις 
μεσουρανήσεις των ουράνιων σωμάτων, ανεξαρτήτως του τύπου του ουράνιου σώματος και της 
απόστασής του. Νομίζω ότι, μάλλον, είναι τα άγνωστα και ακατανόητα προς το παρόν εκ του 
μακρόθεν πεδία. Καλύτερά να ερευνώνται στις εργαστηριακές συνθήκες, μιας και έγινε 
κατορθωτό να τα προξενούμε έντεχνα στα εργαστήρια.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ.  Και όμως, μήπως τα βαρυτικά κύματα επιδρούν λόγω εστίασής τους;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Άκουσα ότι εντοπίσθηκαν φακοί εστίασης. Η εστίαση επικεντρώνει τα βαρυτικά 
κύματα σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου. Η Γη μετακινείται στο χώρο, ενώ οι αναφερόμενες 
βραχείες  εξάρσεις παρατηρούνται καθημερινά, ανεξαρτήτως από την θέση της Γης στο χώρο. 
Γι’ αυτό τα παρατηρούμενα εφέ δεν μπορούν να εξηγηθούν με την εστίαση.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ.  Πως μπορούν να ασκούν επίδραση τα μη ενεργειακά πεδία;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.  Αυτό το ερώτημα λεπτομερώς συζητήθηκε στο άρθρο [4]. Τα μη ενεργειακά 
πεδία, κατά τον ορισμό, δεν μπορούν να μεταβάλλουν την ενέργεια των προτσές, αλλά δεν τους 
απαγορεύεται να αλλάζουν την κατεύθυνση των προτσές, να ρυθμίζουν την μετατροπή της 
ενέργειας σε άλλο είδος, δηλαδή, μπορούν να είναι οι επιδράσεις, που διέπουν την πορεία   των 
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προτσές. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψη, ότι οι φυσικοί νόμοι δεν απαγορεύουν την 
ύπαρξη  των  μη ενεργειακών επιδράσεων και των μη ενεργειακών πεδίων. Στην κλασική 
φυσική είναι γνωστές οι μη ενεργειακές επιδράσεις. Π. χ. , οι περιπτώσεις, όταν η δύναμη, που 
καταβάλλεται πάνω στο φυσικό σώμα, είναι κάθετη στην τροχιά της κίνησής του. Τότε το έργο 
της δύναμης ισούται με μηδέν, η δύναμη δεν μεταδίδει στο σώμα ενέργεια. Το έργο της δύναμης 
αντιδράσεως επίσης  ισούται με μηδέν, το σώμα δεν παραδίνει την ενέργεια. Η  δύναμη, όμως, 
δίνει στο σώμα επιτάχυνση  και αλλάζει την κατεύθυνση  της κίνησής του (χωρίς μεταβολή της 
κινητικής ενέργειας). Με τέτοια επίδραση η δύναμη δεν μεταβάλλει το μέγεθος της  κινητικής 
ενέργειας και την ταχύτητα της κίνησης του σώματος. Αλλάζει, όμως, η κατεύθυνση κατά την 
οποία κινείται η ενέργεια. Αυτό επιδεικνύει την μη ενεργειακή επίδραση πάνω στο προτσές, η 
οποία δεν μεταβάλλει την ενέργεια της διεργασίας, αλλά ανακατευθύνει την διεργασία και τη 
ενέργεια της σε άλλη ροή. Στην ουσία, είναι επίδραση που διέπει την κίνηση1. Απ’ την άλλη 
πλευρά, καθημερινά γύρω μας,  παρακολουθούμε  παραδείγματα μη ενεργειακών διευθύνσεων. 
Απλώς, όμως, τα παρακολουθούμε, απερίσκεπτα, δίχως συλλογισμό [5]. Μα όλα τα προτσές 
γύρω μας διέπονται από τους νόμους της φύσης. Και εδώ δεν απαιτείται καμία δαπάνη 
ενέργειας. Αυτό γίνεται με κάποιο άγνωστο για μας τρόπο, μη δυναμικό και μη ενεργειακό. Αν 
σ’ αυτήν την διεύθυνση θα υπήρχε χάος, ίσως, δεν θα ήταν δυνατή η ύπαρξή μας. Εκτός αυτού, 
μέσω πειράματος στις εργασίες του Ν. Λ. Κόζιριεβ , του Μ. Μ. Λαβρέντιεβ, της Ι. Α. Εγγάνοβα 
και άλλων (βλ. αναφ. [4]) εντοπίσθηκε η ύπαρξη του μη δυναμικού (ακριβέστερα – μη 
ενεργειακού) τύπου επιδράσεων, βρισκόμενων άνευ εξέτασης  από πλευράς της σύγχρονης 
φυσικής. Έτσι, σύμφωνα με τις εργασίες του Ν. Λ. Κόζιριεβ  και της ομάδας του, είχαν  
πειραματικά  εντοπιστεί  μη δυναμικές εξ αποστάσεως κυβερνούσες επιδράσεις, 
συμπεριλαμβανομένου  και από πλευράς των πλανητών και αστέρων. Αυτές οι επιδράσεις  
μπορούν να  τροποποιούν τις ιδιότητες τής ύλης και  των τρεχουσών διεργασιών (βλ. [4]). 
Ιδιαιτέρως, οι μελετητές καταλήξανε στο συμπέρασμα [17] : «…και τα φυσικά , και τα βιολογικά 
συστήματα μονοσήμαντα  καθορίζουν την πραγματική (και όχι την φαινομενική) θέση του Ήλιου. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα του Ν. Λ. Κόζιριεβ, προκύπτοντα μέσα από τις 
παρατηρήσεις των πλανητών, αστέρων και γαλαξιών… αυτό σημαίνει  ότι υπάρχει κάποιο  είδος 
επίδρασης, που ξεφεύγει  από τις ανασκοπήσεις της σύγχρονης φυσικής». Με  τις θέσεις μου 
περί των μη ενεργειακών επιρροών, τελικά, συμφώνησε και ο Σ.Ε. Σνολ.  Δίκαια επιβεβαιώνει 
και  συγκεκριμενοποιεί την θέση μου [23]: «Η ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ… είναι σαφές, ότι πρόκειται για  ένα μη ενεργειακό φαινόμενο. Όπως 
προαναφέρθηκε , τα διαπασών της ενέργειας των βιοχημικών αντιδράσεων, των θορύβων των 
βαρυτικών κεραιών και  των α- διασπάσεων των πυρήνων διαφέρουν κατά 10 υψούμενο εις την 
40-η δύναμη. Εν ταυτώ, τα σχήματα των ανάλογων ιστογραμμάτων ομοιάζουν με μεγάλη 
πιθανότητα…Το μοναδικό κοινό για τα τόσο διαφορετικά προτσές είναι ο χωροχρόνος στο οποίο 
διέπονται. Γι’ αυτό, τα χαρακτηριστικά του χωροχρόνου μεταβάλλονται κάθε επόμενη στιγμή. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί , ότι οι «μακροσκοπικές διακυμάνσεις» δεν είναι αποτέλεσμα 
επιρροής κάποιου παράγοντα πάνω στο διερευνούμενο αντικείμενο. Αυτές απεικονίζουν μόνο την 
κατάσταση του χωροχρόνου» - τέλος του αποσπάσματος. Τότε ακριβώς, οι ιδιότητες του 
χωροχρόνου και είναι αυτός ο μη δυναμικός παράγοντας, ο οποίος διευθύνει μη ενεργειακά τα 
συμβαίνοντα  στο χωροχρόνο προτσές. Γι’ αυτό, ενδεχομένως, τα μη ενεργειακά πεδία - είναι 
πεδία παραλλαγών των ιδιοτήτων του χωροχρόνου.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ. Είναι ασαφές, πως Εσείς προσδιορίζετε τι είναι οι νόμοι της φύσης, εάν αυτοί «δεν 
απαιτούν δαπάνη ενέργειας» ; Ας πάρουμε τον ολότελα επιστημονικό ισχυρισμό: « η κινητική 
ενέργεια του σώματος μάζας  m, κινούμενου με ταχύτητα  v  ισούται  mv2/2" – είναι νόμος της 
φύσης ή όχι; 

                                            
1 Η ενέργεια δαπανούμενη για την δημιουργία  διευθύνουσας δύναμης, μπορεί να τείνει προς το μηδέν, δηλαδή το 
αποτέλεσμα ασκήσεως της δύναμης δεν συνδέεται με το μέγεθος της ενέργειας, δαπανούμενης για την δημιουργία 
της  δύναμης. Η ενέργεια αυτή ξοδεύεται ανώφελα με την έννοια της μετάδοσης της στο σώμα.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Δεν είναι νόμος της φύσης, είναι ισότητα, που διέπεται απ’ τους νόμους του 
Νεύτωνα. Ως νόμος της φύσης υποδύεται την αρχή διατήρησης της ενέργειας. Στη μηχανική του 
Νεύτωνα, ακόμα και η αρχή διατήρησης της ορμής δεν είναι νόμος της φύσης, ενώ είναι 
συνέπεια των νόμων του Νεύτωνα. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ. Εάν είναι νόμος της φύσης, αυτό σημαίνει ότι για το σταμάτημα του σώματος η 
«φύση» πρέπει να δαπανήσει ενέργεια mv2/2 με οποιοδήποτε «αντίτιμο» (θερμικό, μηχανικό, 
χημικό, ηλεκτρομαγνητικό, βαρυτικό κ.τ.λ.).   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Οι νόμοι της φύσης πραγματοποιούνται (εκδηλώνονται υλικά) στο περιβάλλον 
κόσμο πάντα δίχως δαπάνη ενέργειας. Αυτό είναι προφανές. Όπως βλέπω απ’ τα σχόλιά σας, 
έχετε αμφιβολίες σ’ αυτό, διότι Εσείς υποκαθιστάτε την έννοια του  νόμου της φύσης με την 
έννοια αλληλοεπίδραση των φυσικών αντικειμένων. Ναι, κατά την  αλληλοεπίδραση των υλικών 
(ενεργειακών) φυσικών αντικειμένων, ως συνήθως, λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή  ενέργειας 
μεταξύ των αντικειμένων. Η δεδομένη ανταλλαγή ενέργειας ρυθμίζεται, διέπεται με τους 
φυσικούς νόμους της φύσης. Για την ρύθμιση της εν λόγω ανταλλαγής ενέργειας η ίδια 
εκπλήρωση των νόμων της φύσης δεν ξοδεύει ενέργεια. Π. χ. , τι  ενέργεια δαπανείται για την 
εκπλήρωση της αρχής διατήρησης της ενέργειας ; Καμία. Τι  ενέργεια δαπανείται για την 
εκπλήρωση των νόμων του Νεύτωνα ; Καμία. Και τα λοιπά. Ναι, για να σταματήσετε το σώμα 
σάς χρειάζεται η αλληλοεπίδρασή του με κάποιο άλλο αντικείμενο. Έστω, π. χ., ένα σώμα 
σταματά μέσω σύγκρουσης με ένα άλλο σώμα. Η διεργασία της σύγκρουσης δεν διεξάγεται 
όπως να’ ναι, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο, σε αντιστοιχία με τους νόμους της φύσης – με τους 
νόμους  του Νεύτωνα, του νόμους  διατήρησης της ενέργειας,  με τους νόμους παραμόρφωσης 
αμφίδρομης και μη αμφίδρομης κ.τ.λ., δηλαδή, η διεργασία σύγκρουσης με ολότελα 
συγκεκριμένο τρόπο διέπεται απ’ τους νόμους της φύσης. Ναι, κατά τη διάρκεια της  
σύγκρουσης – αλληλοεπίδρασής των σωμάτων – διεξάγεται μεταφορά ενέργειας από 
αντικείμενο σε αντικείμενο σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Για την εκπλήρωση των νόμων 
της φύσης – την αρχή διατήρησης της ενέργειας, διατήρησης της ορμής, παραμόρφωσης κ.τ.λ. - 
δεν ξοδεύει ενέργεια. Όποια ενέργεια είχε το σύστημα δύο σωμάτων εξ αρχής, τέτοια 
κρατήθηκε. Οι νόμοι της φύσης ιθύνουν το σύστημα δύο σωμάτων μη ενεργειακά, με μη 
δυναμικό τρόπο. Γενικώς, εάν σε κάποιο φυσικό σύστημα υποβάλλουμε κάποιες αρχικές 
συνθήκες και το αφήσουμε ελεύθερα να  εξελιχθεί, τότε αυτό εξελίσσεται σύμφωνα με  τους 
νόμους της φύσης. Διεξάγονται διάφορες διεργασίες εναλλαγής ενέργειας , αλλά για την 
χειραγώγηση της εναλλαγής ενέργειας και την εξέλιξη του συστήματος, απ’ την πλευρά  των 
νόμων της φύσης δεν δαπανάται καμία ενέργεια.  
 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ. Μπορούμε άλλωστε να θεωρήσουμε, ότι η πληροφοριακή επίδραση είναι 
ακριβώς αυτή η «μη ενεργειακή» επίδραση, διότι πρώτον,  αυτή δεν συνδέεται με καμία 
συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας, δεύτερον, οι συνέπειες της μπορούν να προκαλέσουν την 
«ανακατεύθυνση» όσο θέλετε μεγάλης ποσότητας ενέργειας. Στην φύση και την σύγχρονη 
επιστήμη (ιδιαιτέρως, στη βιολογία) υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα, όπου οι μηχανικά 
μικρές επιδράσεις φέρουν αρκετά αισθητές συνέπειες. Έτσι δεν είναι; Θεωρείται, π.χ., ότι τα 
αποδημητικά πτηνά προσανατολίζονται μέσω μαγνητικού πεδίου της Γης, και οι μέλισσες – από 
την πόλωση του διάχυτου ηλιακού φωτός.  Εάν όμως, επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε τη 
μηχανική επίδραση αυτών των δυνάμεων,  θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η επίδραση, εξάπαντος, 
δεν αρκεί για την ανακατεύθυνση της πτήσης ακόμα και της μέλισσας, πόσο μάλλον του πτηνού. 
Τα λουλούδια της κληματίδας κλείνουν τη νύχτα και ανοίγουν με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. 
Για την μηχανική «αναπλήρωση» της ενέργειας αυτού του προτσές δεν αρκεί ούτε η βαρυτική 
επίδραση, ούτε η πίεση του ηλιακού φωτός. Ακόμα περισσότερο δεν αρκεί να «αναγκάσουμε» 
το μεγαλόσωμο δίσκο του ηλίανθου να στρίψει κατόπιν μετακινήσεως του Ηλίου. Και, όμως, 
στρέφεται! Παραδείγματα τέτοιας πληροφοριακής διοίκησης (επίδρασης μικρής ενεργειακής 
δαπάνης) των αισθητά ενέργοδαπανούμενων  προτσές υπάρχουν πολλά. Και, όμως, σε κανέναν 
δεν περνάει απ’ το νου να θεωρεί αυτές τις προσανατολιστικές ( πληροφοριακές) επιδράσεις μη 
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ενεργειακές ή εκ του μακρόθεν επιδράσεις. Και πολύ σωστά. Εφόσον, εάν ήδη υπάρχουν και 
είναι γνωστές κάποιες θεωρίες μη ενεργειακών επιδράσεων των πληροφοριακών πεδίων, τότε η 
δικιά σας  είτε  θα είναι περιττή , είτε θα είναι μια διόρθωση των ήδη υπαρχόντων. Έτσι και 
πρέπει να λειτουργήσετε - να κάνετε τροποποιήσεις.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η δεδομένη αντίρρηση είναι εσωτερικά αντιφατική, και θα τo αναλύσω αυτό 
παρακάτω. Αχ αυτά τα  πληροφοριακά πεδία και αντικείμενα! Μελετώ τις φυσικές διεργασίες. 
Δεν καταλαβαίνω, με ποιον τρόπο αυτά τα πληροφοριακά πεδία εγγράφονται στη φυσική. Η 
πληροφορία μπορεί να κρατιέται στον εγκέφαλό μας, και μπορεί να αποθηκεύεται στους 
φυσικούς φορείς. Αλλά πως τα ίδια πληροφοριακά αντικείμενα και όχι οι φορείς εγγράφονται 
στη φυσική; Αυτά εγγράφονται στα μαθηματικά. Μα και όλες οι έννοιες είναι μαθηματικές (bit, 
byte κτλ) και όχι φυσικές. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να ορίσει αυτά τα αντικείμενα ως 
φυσικά αντικείμενα. Το πληροφοριακό πεδίο είναι ένα σύνολο πληροφοριών, και οι 
πληροφορίες δεν μπορούν να ασκήσουν φυσικές επιδράσεις. Μου φαίνεται, ότι απ’ τις  
πληροφοριακές υποθέσεις προέρχεται στη φυσική κάποια οπτασία και όχι σοβαρή φυσική 
αναζήτηση. Όσο αφορά την πληροφορία, νομίζω, στη φυσική ελεύθερα περιφέρονται ανεύθυνες 
και απερίσκεπτες  αντιλήψεις όχι στον κύκλο των φυσικών, αλλά , μάλλον,  των περιφυσικών 
μαθηματικών. Η πληροφορία στη φυσική δεν μπορεί να διενεργήσει καμία πράξη. Για το 
πάτημα της σκανδάλης, π.χ., απαιτείται ολότελα καθορισμένη φυσική πράξη, η οποία και 
κατευθύνει.  Η πληροφορία από μόνη της δεν μπορεί να ενεργοποιήσει την σκανδάλη. Για την 
ενεργοποίηση της σκανδάλης χρειάζεται ειδικό φυσικό υλικό σύστημα, το οποίο μπορεί να 
αναλύει και να χρησιμοποιεί την πληροφορία για ενεργοποίηση της σκανδάλης. Γι’ αυτό το λόγο 
στη φυσική η συζήτηση περί των μη ενεργειακών επιδράσεων των πληροφοριακών πεδίων 
φαίνεται ένα παράξενο nonsense, διότι τα  πληροφοριακά πεδία δεν μπορούν να διενεργήσουν 
καμία πράξη. Π. χ. , η μηχανική επίδραση των αναφερόμενων δυνάμεων δεν αλλάζει καθόλου 
την κατεύθυνση πτήσεως ούτε καν της μέλισσας, πόσο μάλλον του  πτηνού. Την κατεύθυνση 
πτήσεως της μέλισσας και του πτηνού  την αλλάζει , προφανώς, το έργο των μυών της μέλισσας 
και του πτηνού,  και όχι η  μηχανική επίδραση των εν λόγω δυνάμεων. Ενώ διευθύνει το έργο 
των μυών ο εγκέφαλος  της μέλισσας και του πτηνού και όχι η πληροφοριακή επίδραση, και 
διευθύνει σχεδόν μη ενεργειακά. Οι αναφερόμενες μικρές μηχανικές επιδράσεις καθόλου δεν 
προκαλούν αρκετά αισθητές συνέπειες. Όταν το πτηνό δεν έχει να πετάξει στο βορρά, αυτό μια 
χαρά αγνοεί αυτές τις επιδράσεις και πετάει εδώ και εκεί στο κήπο ραμφίζοντας καρπούς. Εδώ η 
έννοια διοίκησης αντικαθίσταται με την έννοια «προκαλούν». Έτσι και στα άλλα παραδείγματα. 
Βέβαια η επίδραση του Ήλιου δεν είναι μη ενεργειακή. Επαναλαμβάνω – αυτό δεν είναι 
διοίκηση του Ήλιου. Εδώ έχουμε την υποκατάσταση του αίτιου και του αιτιατού. Σε όλα τα 
παραδείγματα διέπουν τα ειδικά συστήματα των ζώων και φυτών, αντλούμενα τις πληροφορίες 
απ’ τα περιβάλλοντα πεδία. Ακριβώς στο έργο αυτών των ειδικών συστημάτων βρίσκεται η 
αιτία της στροφής του ηλίανθου και όχι στη διοίκηση του Ήλιου. Τα ειδικά συστήματα 
αντιδρούν στις καθορισμένης μορφής ακτινοβολίες και όχι στον Ήλιο. Και αυτές τις 
ακτινοβολίες μπορούν να τις δημιουργούν και άλλοι «ήλιοι».  Φανταστείτε τώρα, ότι ο ηλίανθος 
φωτίζεται όχι μόνο απ’ το δικό μας Ήλιο, αλλά από ένα σωρό άλλων πολύ πιο ισχυρών «ήλιων». 
Θα στρέφεται άραγε ο ηλίανθος κατόπιν του Ήλιου μας ; Βεβαίως όχι. Ο ηλίανθος θα τα χάσει, 
και, μάλλον, καθόλου δεν θα προσέξει τον Ήλιο μας στο φόντο πολύ πιο ισχυρών «ήλιων» και 
δεν θα δεχτεί πληροφορία απ’ αυτόν. Γι’ αυτό, πρώτον, δεν υπάρχει μονοσήμαντη σχέση μεταξύ 
ακτινοβολιών του Ήλιου μας και στροφής του ηλίανθου, δηλαδή, δεν υπάρχει διοίκηση εκ 
πλευράς του Ηλίου. Η στροφή του ηλίανθου δεν είναι συνέπεια της επίδρασης του Ήλιου – εάν 
το ειδικό σύστημα  του ηλίανθου θα αγνοήσει τον  Ήλιο, η στροφή δεν θα εκπληρωθεί. 
Δεύτερον, όταν κάποια επίδραση είναι πολύ πιο ασθενέστερη άλλων παρόμοιων επιδράσεων, 
τότε η πρώτη (υπέρ ασθενή) επίδραση παύει να παίζει οποιοδήποτε ρόλο. Αλλά, επαναλαμβάνω,   
οποιοδήποτε ενεργειακό πεδίο του απόμακρου πλανήτη (με τόση γρήγορη απόσβεση ενέργειας  
κατά την απομάκρυνση απ’ το πλανήτη) θα είναι στη Γη μηδαμινό σε σχέση με το παρόμοιο  
πεδίο του Ήλιου, του πλανήτη Γη, και ακόμα, σε σχέση με το παρόμοιο  πεδίο του γείτονα εκ 
γειτνιάσεως, του πειραματιστή κινούμενου γύρω απ’ το όργανο μέτρησης κ.τ.λ. Επομένως, να 
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υποθέτουμε κάποια αισθητή επίδραση πάνω στη Γη τέτοιου πεδίου ενός απόμακρου πλανήτη, 
που να είναι συνηθισμένο ενεργειακό και όχι εκ του μακρόθεν πεδίο, φαίνεται μη πειστικό και 
παρατραβηγμένο.  Δεν είναι καθόλου τυχαίο που  η σύγχρονη επιστήμη καθοριστικά απαντά 
στους αστρολόγους – «οι πλανήτες δεν μπορούν να επιδρούν πάνω στη Γη». Επί αυτού εννοούν  
την επίδραση μέσω συνηθισμένων  ενεργειακών όχι εκ του μακρόθεν πεδίων. Για την αισθητή 
επίδραση των πλανητών απαιτείται η προσέλκυση των εκ του μακρόθεν πεδίων. Αυτά τα 
παραδείγματα που παραθέσατε ως μη ενεργειακά κυβερνώντα φυσικά πεδία, είναι αμφίβολο να 
αντέξουν στην επιστημονική κριτική. Αυτά δεν είναι φυσικά  μη ενεργειακά  πεδία, ενώ 
μαθηματικά πεδία πάνω στους φυσικούς ενεργειακούς φορείς, που δεν είναι ένα και το ίδιο.  Δεν 
κατανοώ περί ποιών υπαρχόντων και γνωστών θεωριών των μη  ενεργειακών φυσικών πεδίων 
και επιδράσεων μιλάτε, και δεν καταλαβαίνω που να γίνουν οι τροποποιήσεις. Θα είμαι 
ευγνώμων  εάν θα εντοπίσετε κάποια φυσική θεωρία των μη  ενεργειακών φυσικών πεδίων. 
Τότε θα την εκμεταλλευθώ, κατά το δυνατόν, και θα οικονομήσω τις δυνάμεις μου. Ο ίδιος, 
όμως, είπατε, ότι η νυν φυσική μελετάει μόνο τους υλικούς (επομένως, ενεργειακούς) φορείς 
των πληροφοριών, και όχι την πληροφορία (τα λόγια σας: «η φυσική δεν ασχολείται με την 
εννοιολογική της πληροφορίας, αλλά μόνο με τα υλικά σήματα  (ήτις με ενεργειακή «πλήρωση») , 
που μεταδίδουν την πληροφορία»).  Τότε εντελώς γίνεται ακατανόητο, ποιες, κατά Εσάς,  
φυσικές θεωρίες ασχολούνται και με ποια φυσικά μη ενεργειακά πεδία. Ή μήπως Εσείς 
προτείνεται την φυσική θεωρία να την υποβάλουμε ως τροποποίηση της μαθηματικής θεωρίας ;  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ. Πως βγαίνει τόσο μικρή η βαρυτική επίδραση των πλανητών και της Σελήνης 
πάνω στα γήινα αντικείμενα ; Γιατί τότε η Σελήνη προκαλεί τα κύματα παλίρροιας και όχι ο 
πειραματιστής ;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Για να υπολογιστεί σωστά η βαρυτική επίδραση των πλανητών πάνω στην Γη, 
υποβάλλεται να ληφθεί υπ’ όψιν η πτώση της Γης στο εξωτερικό βαρυτικό πεδίο. Η Γη κινείται 
στο «κενό» και τίποτα δεν την εμποδίζει  να πέφτει. Εάν το εξωτερικό πεδίο ήταν ομοειδής στα 
όρια της Γης, τότε αυτό δεν θα ήτανε καθόλου αντιληπτό πάνω στην Γη. Όμως λόγο της πολύ 
μικρής ανομοιογένειας του εξωτερικού πεδίου στα πλαίσια της Γης (μικρό gradient), αυτό 
εξασκεί πολύ μικρή επίδραση στους γήινους κατοίκους.  Η Γη, ως αδιάσπαστο σώμα, ελεύθερα 
πέφτει εντός του εξωτερικού πεδίου  με κάποια μέση επιτάχυνση ελεύθερης πτώσης Αµ. Εξ 
αιτίας του μικρού gradient, σε διαφορετικά  σημεία της Γης,  σημειώνονται  ολίγο διαφορετικές 
επιταχύνσεις  Α ελεύθερης πτώσεως, διότι σε  διαφορετικά  σημεία της Γης έχουμε λίγο 
διαφορετικό βαρυτικό πεδίο. Αυτή, ακριβώς, η ελάχιστη διαφορά (Αµ - Α) και καθορίζει την 
ανίσχυρη επιρροή του εξωτερικού πεδίου πάνω στον άνθρωπο. Μόνο αυτήν την επίδραση 
μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος ή οποιοδήποτε  όργανο πάνω στην Γη. Στο γήινο αντικείμενο  
ασκείται βαρυτική δύναμη ίση με την απόλυτη τιμή της διαφοράς (Αµ - Α) πολλαπλασιαζόμενης  
με την μάζα   m  του αντικειμένου. Ακριβώς αυτή η δύναμη θα πρέπει να συγκρίνεται με την 
δύναμη έλξεως του πειραματιστή ή του υποκείμενο του γειτονικού θρανίου. Όλα  αυτά 
λαμβάνονται υπ΄ όψιν  στην θεωρία  της παλίρροιας, η οποία επανειλημμένα  είχε δοκιμαστεί 
πειραματικά.  Παρά ότι η  βαρυτική επίδραση του πειραματιστή πάνω στο όργανο υπερβαίνει τη  
βαρυτική επίδραση της Σελήνης, αλλά η ακτίνα του περίγυρου του πειραματιστή, όπου 
παρατηρείται η υπέρβαση, είναι μικρή. Έξω απ’ αυτό το μικρό περίγυρο η βαρυτική επίδραση 
της Σελήνης στα όρια όλης της Γης υπερισχύει και προκαλεί κύματα παλίρροιας. Εδώ που τα 
λέμε, το ύψος των κυμάτων παλίρροιας από τη Σελήνη είναι περίπου μισό μέτρο. Γι’ αυτό δεν 
αισθάνονται την παλίρροια στις ανοιχτές θάλασσες. ¨Όταν τα  παλιρροϊκά κύματα προσκρούουν 
την ακτή με μεγάλη ταχύτητα, τότε τα κύματα φτάνουν και τα τριάντα μέτρα (Β.Σουρντίν).    
 
ΕΡΩΤΗΣΗ- ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ. Τα δικά σας μη ενεργειακά πεδία, αυτομάτως, είναι άνευ μάζας 
πεδία, ήτις, μη υλικά. Μπορούμε, άραγε, να ερευνούμε μέσω φυσικής το μη υλικό ; Ο 
σχηματισμός των λέξεων «η φυσική του άυλου» είναι το ίδιο παράλογος του σχηματισμού «το 
άνω του κάτω μέρος», «η μαύρη ασπράδα» ή «η ζεστή πήξη».  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η υποτιθέμενη μη ενεργειακότητα του πεδίου, πράγματι,  αυτομάτως σημαίνει 
την έλλειψη μάζας [6]. Και έτσι, πρόκειται για άνευ μάζας πεδίο δίχως ενέργεια. Θα ήταν 
χρήσιμο να συζητήσουμε για την θέση στο σύστημα της φυσιογνωσίας των αντιλήψεων περί 
των μη ενεργειακών πεδίων και αντικειμένων. Στο βιβλίο [6] είχα ονομάσει τον κόσμο 
αντικειμένων και πεδίων, μη κατέχων ενέργεια -  άυλο κόσμο. Και να γιατί.  
 
Η υπόθεση περί της ύπαρξης του μη υλικού κόσμου υπάρχει εδώ και χιλιετηρίδες σε όλες τις 
θρησκείες, αλλά με κανέναν τρόπο δεν εγγράφεται στο σχήμα των  θετικών επιστημών. Εκτός 
αυτού, οι ίδιες θετικές επιστήμες, παρ’ όλου που αποτελούν, κατ’ ουσία τους, την υλιστική 
επιστήμη, δεν δίνουν  συγκεκριμένο ορισμό της έννοιας της ύλης.  Για να εγγραφεί η υπόθεση 
αυτή στην σφαίρα δραστηριότητας των  θετικών επιστημών, χρειάζεται να δοθεί πιο 
συγκεκριμένα ο ορισμός των εννοιών του υλικού και άυλου, και κατόπιν να προσδοθούν στον  
άυλο κόσμο κάποια φυσικά χαρακτηριστικά, ή για την αρχή  κάποιο ένα φυσικό  
χαρακτηριστικό. Μόνο τότε μπορούν να εξαχθούν εξ υποθέσεως κάποια φυσικά συμπεράσματα , 
και μόνο έτσι μπορεί να ανοιχτεί στις θετικές επιστήμες ο μακρύς δρόμος για την έρευνα του 
άυλου  κόσμου, και επομένως, η παλαιά υπόθεση να γίνει  υπόθεση εργασίας.  
 
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις κυριαρχούσες στους κόλπους των θετικών επιστημών, 
όλα τα αντικείμενα τα οποία μελετούν οι νυν θετικές επιστήμες  κατέχουν ενέργεια. Επομένως,  
θα είναι εντελώς φυσιολογικό, συγκεκριμένα να αποκαλέσουμε υλικό κόσμο εκείνον τον κόσμο  
αντικειμένων, που κατέχει ενέργεια. Τότε είναι εντελώς φυσιολογικό να ονομάσουμε άυλο τον 
κόσμο αντικειμένων, που δεν έχει ενέργεια. Με άλλα λόγια, ο άυλος κόσμος είναι ο κόσμος 
αντικειμένων (επίσης πεδίων) άνευ μάζας και ενέργειας. Τέτοιος ορισμός του μη υλικού κόσμου 
δόθηκε στο βιβλίο [6]. Αυτός είναι ο ορισμός του φυσικού υλικού κόσμου και του φυσικού  μη 
υλικού κόσμου. Και οι δύο κόσμοι θεωρούνται ως αλληλεπιδρόμενοι και γνώσιμοι  και 
αποτελούν  ένα ενιαίο άυλο-υλικό κόσμο. Το τελευταίο καθίσταται πολύ σημαντικό, διότι δεν 
έρχεται σε αντίφαση με τη φυσική και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στην ουσία της φιλοσοφικό-
θρησκευτική διδασκαλία περί της αλληλεπίδρασης του πνεύματος και της ύλης. Εδώ βλέπω την 
ενδεχόμενη πορεία προς τη βαθμιαία συνένωση  της θεολογικής προσέγγισης  και   
επιστημονικής σε ενιαίο σύνολο.  
 
Και εδώ, ακριβώς, έρχεται ως εμπόδιο το ευρύτατα διαδεδομένο και βαθιά ριζωμένο 
στερεότυπο, ανεπαρκώς  περιεσκεμμένο. Αυτό το στερεότυπο εμποδίζει στην εξέλιξη της 
επιστήμης. Και να πως συνήθως διατυπώνουν το στερεότυπο αυτό οι θιασώτες του: «Εάν κάτι 
είναι «μη υλικό», τότε είναι αδύνατο κατ’ αρχήν, να το περιγράψουμε, να το αισθανθούμε, να το 
μετρήσουμε και  να το γνωρίσουμε . Και αν μπορούμε να το περιγράψουμε, να το αισθανθούμε, να 
το μετρήσουμε και  να το γνωρίσουμε, τότε πρόκειται μόνο για κάτι υλικό. Ο σχηματισμός των 
λέξεων «η φυσική του άυλου» είναι το ίδιο παράλογος του σχηματισμού «το άνω του κάτω 
μέρους», «η μαύρη ασπράδα» ή «η ζεστή πήξη»». Εδώ πρώτον, η έννοια του μη υλικού σαφώς 
αντικαθίσταται με την έννοια μη γνώσιμου, και το υλικό από το άυλο 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) και μ’ αυτό συμφωνούν οι 
αναφερόμενες παραπάνω φυσικές αντιλήψεις μου. 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, και 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 
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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-άυλου 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. ΄Έτσι,  αν και το στερεότυπο ευρύτατα διαδόθηκε 
και βαθιά ριζώθηκε  στο περίγυρο των φυσιοδιφών, δεν αντιστοιχεί  στο νόημα της  φιλοσοφίας 
γενικώς και φρενάρει την εξέλιξη της επιστήμης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο επιστημονικής 
μελέτης των άυλων πεδίων και άλλων αντικειμένων. Η φυσική δεν μελετάει των άυλο κόσμο. Οι 
πολύχρονες αστρολογικές παρατηρήσεις των λεπτών ανεπαίσθητων επιδράσεων, ελπίζω, θα 
επιτρέψουν στη φυσική να προβεί εγγύτατα  στην μελέτη του μη υλικού κόσμου με την έννοια 
της εργασίας [6].  
 
Αντιθέτως προς το φιλοσοφικό στερεότυπο, μπορεί να δοθεί άλλος, επιστημονικός, πολύ πιο 
απλός ορισμός του άυλου, ο οποίος για την επιστήμη είναι πολύ πιο σημαντικός και 
αποτελεσματικός [6]. Μπορούμε να τον καλούμε ως ορισμό με τη μέθοδο απόκλισης. Θα 
παριστάνουμε το σύνολο μη ενεργειακών αντικειμένων (που συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό 
μου των μη υλικών ουσιών) ως Y, και  το σύνολο του μη γνώσιμου κόσμου ως X. Το σύνολο X 
είναι ακριβώς το σύνολο μη υλικών αντικειμένων κατά την έννοια του στερεότυπου.  
 
Θα δούμε, αν συμπίπτουν τα σύνολα X και Y ή όχι, και πως μεταξύ τους συσχετίζονται ; 
Οποιοδήποτε αντικείμενο του συνόλου  X , προφανώς, δεν διαθέτει ενέργεια, αλλιώς  θα 
μπορούσαμε να την μετρήσουμε. Επομένως, οποιοδήποτε αντικείμενο του συνόλου  X 
αυτομάτως ανήκει στο σύνολο  Y, ήτις, το σύνολο  Y ήδη περιέχει μέσα του όλο το σύνολο  X, 
ως υποσύνολο. Αντίθετα, όμως ; Από την έλλειψη ενέργειας λογικά με τίποτα  δεν προκύπτει  
το συμπέρασμα, ότι το αντικείμενο δεν μπορούμε να το αισθανθούμε, να το μετρήσουμε,  να το 
γνωρίσουμε και να το περιγράψουμε. Δηλαδή δεν απαγορεύεται  απαραίτητα να αισθανθούμε, 
να μετρήσουμε,  να γνωρίσουμε και να περιγράψουμε το αντικείμενο Y. Έτσι, εάν στη πορεία 
της επιστημονικής έρευνας διευκρινισθεί, ότι κάποιο μη ενεργειακό  αντικείμενο του Y 
μπορούμε να το αισθανθούμε, να το μετρήσουμε,  να το γνωρίσουμε και να το περιγράψουμε, εκ 
του γενικού συλλογισμού δεν έπεται ότι αυτό είναι παράλογο, όπως επιμένουν οι θιασώτες του 
στερεότυπου. Το αναφερόμενο υποθετικό αποτέλεσμα των επιστημονικών αναζητήσεων θα 
σημαίνει άλλο: Το σύνολο Y είναι ευρύτερο του συνόλου X. Επίτηδες χρησιμοποίησα εδώ τις 
πιο απλές λέξεις, που στην ουσία είναι κατανοητές απ’ όλους. Γι’ αυτό έκαστος μπορεί να 
καταλάβει, εάν θέλει. Ενώ το σταθερό περιγραφόμενο στερεότυπο πράγματι είναι  ανεπαρκώς  
περιεσκεμμένο. Π. χ. , πολλή άνθρωποι την ώρα της προσευχής νιώθουν το Θεό. Σύμφωνα του 
ορισμού των σεβαστών θιασωτών του στερεότυπου, ο Θεός είναι υλικό ον. Δημιουργείται 
ακατάλληλο μπέρδεμα. Γι’ αυτό, το στερεότυπο, παρά την φαινομενική απλότητα και λογική, 
πάσχει από απερισκεψία. Αλά, το βασικό,  το στερεότυπο όχι μόνο δεν επιτρέπει στην επιστήμη 
να προσέλθει στην έρευνα του μη υλικού κόσμου, αλλά δεν επιτρέπει ακόμη να θεμελιώσουμε 
μια υπόθεση εργασίας, ξεκινώντας απ’ την οποία θα μπορούσαμε να αρχίσουμε την έρευνα  του 
μη υλικού κόσμου. Επομένως, το δοσμένο στερεότυπο δεν είναι και τόσο αβλαβές, όσο θα 
μπορούσε να φανεί με την πρώτη ματιά. Αυτό το στερεότυπο μεταναστευτικέ  στη φυσική από 
μερικές φιλοσοφικές διδασκαλίες. Η φιλοσοφία, όμως, γενικεύει αυτό που συσσωρεύτηκε στις 
θετικές επιστήμες, και όχι το αντίθετο. Γι’ αυτό το λόγο, εάν στη φυσική είναι πιο λογικό και πιο 
ωφέλιμο να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη έννοια του μη υλικού, τότε η φυσική θα πρέπει να το 
κάνει αυτό. Ενώ η φιλοσοφία κατόπιν θα γενικεύσει τα φυσικά αποτελέσματα. Στα πλαίσια του 
φυσικού μοντέλου με τα μη ενεργειακά πεδία, το υλικό και το άυλο  αποδείχνονται 
αλληλεπιδρόμενα, ήτις, υπάρχει ενιαίος υλικός-άυλος κόσμος. Απλώς, για περισσότερη ευκολία 
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στη μελέτη τον ξεχωρίζουμε σε δύο  σημαντικά διαφορετικές τάξεις αντικειμένων: υλικών και 
μη υλικών. Όπως στη φυσική ξεχωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις σε ασθενές και ισχυρές, τα 
σώματα σε ρευστά και στερεά κ.τ.λ., αν και όλα είναι ένα ενιαίο σύνολο. Για να μη αποσπώνται 
οι αντίπαλοι αυτού του διαχωρισμού από τα βασικά, μπορούνε για τους εαυτούς  τους να 
αντικαθιστούν στο βιβλίο [6], χωρίς απώλεια στη λογική της αφήγησης, τον όρο «άυλο» με τον 
όρο «μη ενεργειακό» ή «άνευ μάζας». Στα συμφραζόμενα είναι το ίδιο.            
 
ΕΡΩΤΗΣΗ. Τι κατά τη γνώμη σας θα συμβεί εάν η μάζα και η ενέργεια του αντικειμένου θα 
τεθεί προς το μηδέν;  Δίκην άλματος ή συνεχώς γίνεται ο μετασχηματισμός του υλικού  
αντικειμένου σε μη υλικό ; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Νομίζω αυτό το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό στην πράξη. Κατά τη συζήτηση 
του βιβλίου [6], οι αναγνώστες δώσανε ιδιαίτερη προσοχή στην εξής παραπομπή του δεύτερου 
μέρους: 
           «Δεν αποκλείεται, να χρειαστεί στο μέλλον η υπόθεση εργασίας να επεκταθεί, 
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 μοντέλου».   
 
Έτσι θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όλη την πείρα της επιστημονικής εξέλιξης. Δηλαδή, πρέπει 
να υπάρχει κάποιο  οριακό στρώμα υλικών-άυλων  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.  
 
 Πράγματι, μόλις καταχωρούμε σε κάποιο πεδίο έστω και όσο θέλουμε μικρή αλλά πεπερασμένη 
μάζα, εμείς αυτομάτως   καταχωρούμε σε αυτήν και κάποια ενέργεια. Και τότε έπονται 
συνέπειες: 

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

- 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 και το πεδίο 
γίνεται στην ουσία υλικό. Στα μη υλικά πεδία δεν υποβάλλεται καμία υποχρέωση να  μειώνονται 
με την απομάκρυνση από την πηγή τους (ή μπορούν ακόμη και να μεγαλώνουν), ενώ η ταχύτητα 
διάδοσής τους δεν περιορίζεται με την θεωρία της σχετικότητας (βλ. πρώτο και τρίτο μέρος του 
βιβλίου).  
 
Με άλλα λόγια, άλλες ιδιότητες έχει το πεδίο εάν η μάζα του είναι όσο θέλουμε μικρή αλλά 
πεπερασμένη, και άλλες ιδιότητες όταν η μάζα του αυστηρά ισούται με 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. Μου φαίνεται, ότι η 
φύση είναι δομημένη έτσι ώστε να γίνεται,  μ’ όλα ταύτα, μια συνεχής μεταβολή των ιδιοτήτων 
όταν η μάζα τείνει προς το μηδέν. Γίνεται συνεχής πέρασμα των ιδιοτήτων υλικών αντικειμένων 
σε ιδιότητες μη υλικών αντικειμένων. Και επειδή σε ένα τέτοιο συνεχές πέρασμα στέκουν 
εμπόδιο οι αναφερόμενοι νόμοι της φύσης (η αρχή διατήρησης της ενέργειας και τα 
περιγραφόμενα φαινόμενα στη θεωρία της σχετικότητας), συνεπώς, στο οριακό στρώμα 
μικρών (εκλειπόμενων μικρών κατά κάποια έννοια) μαζών πρέπει να αλλάζουν και οι ίδιοι 
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νόμοι της φύσης, πλησιάζοντας στους νόμους του άυλου κόσμου. Γι’ αυτό το λόγο, το 
δεδομένο οριακό στρώμα μπορεί να καλείται οριακό στρώμα υλικών-άυλων αντικειμένων. 
Νομίζω αυτή είναι η διέξοδος απ’ τις αναφερόμενες προσποιήσεις. Αυτό σημαίνει, ότι η 
αρχή διατήρησης της ενέργειας μπορεί να παραβιάζεται «στα μικρά», δηλαδή στη ζώνη 
άκρως μικρών ενεργειών. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι τα άκρως ασθενή (κατά κάποια έννοια) 
υλικά πεδία (π.χ., 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.  Ο τομέας των άκρως ασθενών 
υλικών πεδίων είναι πολύ ενδιαφέρων τομέας, όπου αναμένεται και πρέπει να αναζητήσουμε τις 
αλλαγές των νόμων της φύσης και την προσέγγιση  τους στους νόμους του μη υλικού κόσμου. 
Κατά πάσα πιθανότητα, αυτός ο τομέας δεν ερευνήθηκε πειραματικά και συνεπώς, δεν 
διαπιστώθηκε γι’ αυτόν η ορθότητα των νυν γνωστών νόμων της φύσης. Με άλλα λόγια, η 
έρευνα του εν λόγω οριακού στρώματος μπορεί να δώσει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα.  
 
Οι προοπτικές για την μελέτη τους μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά σπουδαίες, διότι ενδέχεται 
ο εντοπισμός της ισχυρής επιρροής, τουλάχιστο, κάποιων άκρως ισχυρών πεδίων πάνω στα 
βιολογικά αντικείμενα. Σε αυτή την περίπτωση,  θα αποδειχθεί : εάν τα γνωστά ισχυρά υλικά 
πεδία εκπληρώνουν  «δυναμικές»  και καταστροφικές επιδράσεις, τότε αυτά τα ίδια πεδία 
μεταβάλλοντας σε άκρως ασθενή, πλησιάζουν κατά τις ιδιότητές τους στα μη υλικά πεδία και  
με την έννοια σχεδόν μη ενεργειακών κατευθυνόμενων επιδράσεων (βλ. δεύτερο μέρος του 
βιβλίου). Με άλλα λόγια, πολλά απ’ τα συμπεράσματα του βιβλίου μπορούμε τότε να τα 
επεκτείνουμε και στα άκρως ασθενή υλικά πεδία. Αυτό είναι παράδοξο. Δεν αξίζει, όμως,  
τίποτα να αποκλείουμε εκ των προτέρων στο άγνωστο για μας τομέα.  
 
Σημαντικότερο είναι κάτι άλλο: η υπόθεση περί της ενίσχυσης της επίδρασης πάνω στην ύλη 
του υλικού πεδίου, όταν η δύναμη (έντασης) του πεδίου τείνει προς το μηδέν φαίνεται άκρως 
αφύσικη. Πράγματι είναι  αφύσικη, αλλά μόνο εάν υπό τον όρο επίδραση εννοούμε  τις 
επικρατούσες επιστημονικές αντιλήψεις περί  της αποκλειστικά δυναμικής, μηχανικής 
επίδρασης των υλικών πεδίων πάνω στην ύλη. Π. χ. , το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, σύμφωνα 
με την φυσική, επιδρά στην ύλη μόνο όταν η δύναμη εφαρμόζεται πάνω στα φορτία και στη 
μαγνητική ροπή των σωματιδίων της ύλης. Εάν η ένταση του μαγνητικού πεδίου τείνει προς το 
μηδέν, τότε, προφανώς και οι δυνάμεις της επίδρασής του  στα σωματίδια επίσης τείνει προς το 
μηδέν. Επομένως και οι συνέπειες των δυναμικών, μηχανικών επιδράσεων πάνω στην ύλη τείνει 
προς το μηδέν και στο όριο εξαφανίζεται εντελώς. Επομένως,  οι συνέπειες της επίδρασης των  
άκρως ασθενών υλικών πεδίων μπορούν να είναι ουσιαστικές μόνο εκτός πλαισίου του 
μηχανιστικού μοντέλου, δηλαδή, όταν στο υλικό-άυλο οριακό στρώμα το υλικό πεδίο αρχίζει να 
αποκτά ουσιαστικώς διαφορετικές, μη δυναμικές ιδιότητες της επιδράσεως, προσιδιάζουσες στα 
μη υλικά πεδία. Αποκτούν ή όχι  τουλάχιστο  κάποια υλικά πεδία τέτοιες ιδιότητες – είναι 
άγνωστο, και είναι σημαντικό στο μέλλον να ερευνηθεί αυτό. Μα δεν αποκλείεται, επίσης, τα  
άκρως ασθενή υλικά πεδία, ακόμα αποκτώντας την ικανότητα να αποσβένουν ελαφρώς και να 
υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός, να μην αποκτούν κατ’ αρχήν καινούργιες ικανότητες τις 
οποίες να «διέπουν»,  πράγμα το οποίο προσιδιάζει στα μη υλικά πεδία. Δηλαδή, δεν 
αποκλείεται, ότι τείνοντας προς το μηδέν η δύναμη του υλικού πεδίου βαθμιαία να εξαφανίζεται. 
Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή της κατάστασης στη φύση. Όμως οι σημερινές μας γνώσεις καθόλου 
δεν αποκλείουν την δεύτερη εκδοχή: κάποιο άκρως ασθενές υλικό πεδίο αποκτά στο 
αναφερόμενο οριακό στρώμα την ιδιότητα της μη μηχανιστικής, σχεδόν μη ενεργειακής  
διοικούσας επίδρασης πάνω στα αντικείμενα, ομοίως με τα μη υλικά πεδία. Και οι δύο εκδοχές 
δεν αποκλείονται. Το ερώτημα έχει  θεμελιώδη χαρακτήρα και υπόκειται στην επιμελή 
διερεύνηση (βλ. [7]).   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ. Πως μπορεί να αναδύεται ο είδη εντοπισμένος ημερήσιος κύκλος των θορύβων στο 
βαθύ πηγάδι εξόρυξης (όχι στην επιφάνεια της Γης); 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η καταγραφή των θορύβων στο βαθύ πηγάδι εξόρυξης αποτελεί μια ιδιότυπη 
εκδοχή του δέκτη Σνολ. Αυτός ο δέκτης καταγράφει τους ημερήσιους κύκλους των 
μακροσκοπικών διακυμάνσεων όλων τον προτσές στη Γη. Κατά την θεωρία, οι ημερήσιοι 
κύκλοι προκαλούνται από κάμποσες αιτίες – απ’ τα οικουμενικά εξωτερικά πεδία, απ’ το πεδίο 
του Ήλιου και απ’ το ίδιο πεδίο της Γης (βλ. [2]).  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ.  Ο άνθρωπος κατά 90% αποτελείται από υγρά. Παρατηρείται κάποια συσχέτιση 
μεταξύ μεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας  αυτών των υγρών  και των ανατολών του 
Ήλιου. Πως αυτό μπορεί να συνδέεται με την θεωρία σας; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Κατά την θεωρία, στις ανατολές του Ηλίου λαμβάνει χώρα μια ισχυρή έξαρση 
της επίδρασης  πάνω στη Γη του ηλιακού πεδίου τρίτου τύπου (βλ. [3,4]). Δεν αποκλείεται τα 
αναφερόμενα δεδομένα να μαρτυρούν υπέρ της επίδρασης αυτού του πεδίου στην ηλεκτρική 
αγωγιμότητα. Αν είναι έτσι, τότε πρέπει να ερευνηθεί εάν υπάρχει επίσης συσχέτιση  της 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας με τη διέλευση του Ήλιου δια των άλλων ειδικών γραμμών του 
ουράνιου θόλου κατά την οποία  λαμβάνουν χώρα  οι εξάρσεις των επιδράσεων του ηλιακού 
πεδίου τρίτου τύπου (αυτές οι ειδικές γραμμές είχαν περιγραφεί στις εργασίες [3,4[].  
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