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ΤΟ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΥΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. 
 
Βασίλιεβ Σ.  
 
Κατά τη συζήτηση του βιβλίου, οι αναγνώστες δώσανε ιδιαίτερη προσοχή στην εξής παραπομπή 
του δεύτερου μέρους: 
           «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 μοντέλου».   
 
Έτσι, πράγματι, 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 αυξάνονται), 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 έχει 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 των υλικών 
αντικειμένων σε ιδιότητες των 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 
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 
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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 επιτελούν «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, μηχανιστικής 
επίδρασης των υλικών πεδίων πάνω στην ύλη. Π. χ. , το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, σύμφωνα 
με την φυσική, επιδρά στην ύλη όταν οι δυνάμεις εφαρμόζονται 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 δυναμικές επίδρασής του  στα σωματίδια επίσης τείνουν προς το 
μηδέν. Επομένως και οι συνέπειες των δυναμικών, μηχανιστικών 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.   
 
 

 
 


