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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το παρόν άρθρο αποτελεί άμεση συνέχεια τού βιβλίου [1], [2] όσο αφορά την 
ανάπτυξη τής θεωρίας και την συμπλήρωσή της με πειραματικής ύλη. 

 
Ο συγγραφέας υπέθεσε πως ο δέκτης των Χ-πεδίων θα μπορούσε να κατασκευασθεί μόνο απ’ 
τις επόμενες γενιές κατόπιν πολύχρονων και δύσκολων επιστημονικών αναζητήσεων. Ευτυχώς , 
όπως διαπιστώθηκε, αυτές οι αναζητήσεις, όντως δύσκολες και πολύχρονες, ήδη έχουν επιτυχώς 
διεξαχθεί. Ο πρώτος δέκτης των X-πεδίων υπάρχει ήδη, όπως και οι πρώτες εργαστηριακές 
παρατηρήσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν και ξεκαθαρίζουν κάποιες σημαντικές φυσικές ιδιότητες  
των  X-πεδίων, ριζικά διακρίνοντας τους  απ’ τα  υλιστικά  (ενεργειακά) φυσικά πεδία. Εν τέλει, 
τα αποτελέσματα που εισέπραξε θεωρητικά ο μελετητής, βασιζόμενος στην υπόθεση τής 
ορθότητας των κυριότερων, αδρών, αστρολογικών  κανόνων και μαζί  μ’ αυτών και της ίδιας 
αστρολογίας, βρίσκουν την επιβεβαίωση στα σοβαρά και πλέρια επιστημονικά φυσικά  
πειράματα. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων χρήσει πρώτου δέκτη είχαν τόσο ασυνήθιστο 
χαρακτήρα, ώστε ως τώρα δεν είχε διατυπωθεί καμία θεωρία ικανή να τα εξηγήσει. (Παράρτημα 
1). Και δικαιολογημένα, διότι οι πειραματιστές, σχεδόν ολοφάνερα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
τις καταγραφές των μη υλικών πεδίων, ενώ στην παραδοσιακή επιστήμη μέχρι τώρα δεν 
αναπτύχθηκε καμία αντίληψη περί τούτου. Η παραδοσιακή επίσημη επιστήμη μοιάζει να 
αποστασιοποιείται και να παραγνωρίζει τα συνδεόμενα με τα άυλα πεδία προβλήματα. 
Αντιθέτως, η θεωρία των Χ-πεδίων, για πρώτη φορά, δίνει την δυνατότητα εξήγησης, που 
μάταια αναζητούσαν οι μελετητές, και σε ενιαίο κλειδί, με συστηματικότητα, χαράζει δρόμο για 
την κατανόηση των παράδοξων και νέων για την επιστήμη εργαστηριακών αποτελεσμάτων. 
Πλην τούτου, η θεωρία των Χ-πεδίων, φυσικά, υποδείχνει και τον καλλίτερο τρόπο των 
περαιτέρω πρακτικών ερευνών. Η ίδια η θεωρία δε των Χ-πεδίων δεν βρίσκεται σε 
στασιμότητα. Από την μέρα τής έκδοσης του βιβλίου είχε προχωρήσει  αρκετά. Ως αποτέλεσμα, 
φανερώθηκαν οι ευδιάκριτες γραμμές τής φυσικής τής αστρολογίας. Το ίδιο το άρθρο, όπως και 
την ανανεωμένη ύλη περί του θέματος αυτού, μπορεί κανείς να την διαβάσει και στην 
ιστοσελίδα  www.nonmaterial.pochta.ru και http://nonmaterial.narod.ru. (Η τελευταία 
ιστοσελίδα είναι εφεδρική)  

 
Οι αστρολογικές επιδράσεις των πλανητών πραγματοποιούνται δια μέσου των επιδράσεων των 
Χ-πεδίων πάνω στις γήινες διαδικασίες. Στο παρόν έργο η περιγραφή  των Χ-πεδίων δίνεται και 
σε αστρολογικές και σε φυσικές συντεταγμένες. Οι πειραματικές εργασίες με τον δέκτη 
συγκεκριμενοποιούν τις ιδιαίτερες φυσικές ιδιότητες των μη υλικών πεδίων. Τα πειράματα 
εφαρμόστηκαν μόνο ως προς τις επιδράσεις του Ηλίου και της Σελήνης. Η θεωρία των Χ-πεδίων 
πηγάζει  απ’ την γενική υπόθεση περί τής ορθότητας μερικών (μόνο των κυριοτέρων) θέσεων 
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της αστρολογίας. Όπως συνηθίζεται στην αστρολογία, στην παρούσα εργασία, για λόγους 
συντομίας, θα ονομάζουμε τον Ήλιο και την Σελήνη επίσης πλανήτες.  

 
Στο άρθρο αυτό αποκαλύπτεται το μυστικό του μηχανισμού δημιουργίας των Χ-πεδίων και του 
μηχανισμού των αστρολογικών επιδράσεων πάνω στα ζωντανά και μη της Γης. Εξακριβώνεται, 
γιατί οι πλανήτες κατέχουν τα εν λόγο πεδία και γιατί η επίδραση των πλανητών εξαρτάται απ’ 
τις θέσεις τους στους οίκους του ωροσκοπίου. Φανερώνεται ο κρυφός φυσικός μηχανισμός 
επιδράσεων των οίκων του ωροσκοπίου, εγκαθιδρυμένων στην αστρολογία καθαρώς εμπειρικά, 
δίχως την κατανόηση των αίτιων των επιρροών τους. Φυσικά, εξετάζεται και η έννοια της 
εξάρτησης των αστρολογικών επιδράσεων από τις θέσεις των πλανητών στα ζώδια.   

 
Όλοι ζούμε πάνω στην Γη. Η Γη, όπως και όλοι οι πλανήτες, κατέχει Χ-πεδίο, και 
υποχρεώνεται, θα έλεγε κανείς, να επιδρά στους κατοίκους της πρωτίστως. Στην παρούσα 
εργασία φανερώνεται  η απολύτως ξεχωριστή ιδιαιτερότητα των αστρολογικών επιδράσεων της 
Γης πάνω στους κατοίκους της. Εδώ βρίσκεται το κλειδί για την ολόπλευρη θεμελιωμένη 
κατανόηση τής θέσης τής Γης στα ωροσκόπια. Εξηγείται, γιατί τα ωροσκόπια χάνουν το κάθε 
νόημά τους στους πόλους της Γης. Υποδεικνύεται, ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, μα και τα πάντα, όσα  
τον περιβάλουν, κατέχουν τα δικά τους Χ-πεδία. Δια μέσον των Χ-πεδίων τα αντικείμενα 
μπορούν να ασκούν το ένα πάνω στο άλλο κάποια λεπτή αόρατη επιρροή, παρομοίως με την 
επιρροή των πλανητών στις γήινες διεργασίες. Έχει βρεθεί, με ποιον τρόπο μπορούν να 
επιτευχθούν οι αλλαγές και οι απότομες ενισχύσεις των αναφερόμενων λεπτών επιρροών. 
Αναμφίβολα έχει διαπιστωθεί, ότι οι αστρολογικές επιδράσεις των πλανητών στον άνθρωπο 
μετά την γέννηση του, εξαρτώνται απ’ τις κινήσεις του. ¨Έχει αποδειχτεί, ότι οι αστρολογικές 
επιρροές των οίκων του ωροσκοπίου πάνω στις επιδράσεις των πλανητών εξαρτώνται απ’ το 
γεωγραφικό πλάτος τού τόπου παραμονής τού ανθρώπου. Μαζί με τούτο εξακριβώθηκε, με 
ποιόν τρόπο συγκεκριμένα οι αναφερόμενες επιδράσεις εξαρτώνται απ’ το γεωγραφικό πλάτος. 
Εντοπίσθηκαν οι συνθήκες στις οποίες εκλείπουν συγχρόνως οι αστρολογικές επιδράσεις των 
πλανητών, καθοριζόμενες απ’ τις θέσεις των πλανητών στους οίκους του ωροσκοπίου. 
Εξακριβώθηκε η σχέση μεταξύ των επιδράσεων των όψεων και των ιδιομορφιών των ιδιοτήτων 
των Χ-πεδίων. Έχουν συναχθεί  και άλλα  σημαντικά συμπεράσματα γενικού φυσικού 
χαρακτήρα .  

 
Υπάρχουν εν τούτοις στην πραγματικότητα τα αναφερόμενα Χ-πεδία  ή εδώ προβάλλεται 
λανθασμένο συμπέρασμα μιας θεωρίας, βασιζόμενης στην εσφαλμένη βασική αστρολογική 
υπόθεση; Τα φυσικά πειράματα με τον δέκτη των Χ-πεδίων επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
εκείνων ακριβώς Χ-πεδίων, που περιγράφει η θεωρία. Και άρα, τα πλήρως επιστημονικά 
φυσικά πειράματα επιβεβαιώνουν την ορθότητα τής θεωρίας  και την βασική  αστρολογική 
της υπόθεση, και, συνεπώς, την ορθότητα των ίδιων των βασικών εμπειρικών κανόνων τής 
αστρολογίας. Απαιτούνται, όμως, περισσότερες εργαστηριακές μελέτες. Το πείραμα 
λεπτομερώς περιγράφεται στο Παράρτημα.  

 
Οι αναγνώστες , που δεν επιθυμούν να μπουν στις λεπτομέρειες του προβλήματος μπορούν, 
μετά την ανάγνωση των πρώτων δύο τμημάτων, να περάσουν άμεσα στην σύντομη, κατάλληλη 
για ευρύ κοινό, αφήγηση των αποτελεσμάτων (τμήμα 5). Όμως αυτά, ακριβώς, τα  
παραληφθέντα  τμήματα περιέχουν όλες τις τεκμηριώσεις και τις ουσιαστικές λεπτομέρειες .   
 
 ΤΜΗΜΑ 1.  Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ.        

 
Ο δέκτης των Χ-πεδίων υπάρχει χάρη στην διακεκριμένη ανακάλυψη του κ. Σνολ και των 
συνεργατών του  [3], [4]. Είναι ακριβώς μια απ’ αυτές τις ανακαλύψεις, άκρως απαραίτητες, 
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όπως είχε ειπωθεί στο πρώτο τμήμα του βιβλίου [1], [2], για την μετάβαση προς την 
αποτελεσματική μελέτη του μη υλικού (μη ενεργειακού) κόσμου διαμέσου της περαιτέρω 
ανάπτυξης της υλιστικής επιστήμης. Γι’ αυτό το λόγο τα έργα του Σιμών Έλεβιτς  Σνολ και των 
συνεργατών του έχουν ουσιώδη και οικουμενική σημασία, η οποία, πιστεύω, δεν εκτιμήθηκε 
έως τώρα καθώς θα έπρεπε. Και όντως, είναι δύσκολο να κατανοηθεί  ένα φυσικό φαινόμενο 
επαρκώς, εφ’ όσον δεν είναι κατανοητός ο φυσικός μηχανισμός του φαινομένου. Οι χιλιετηρίδες 
των αστρολογικών παρατηρήσεων παίζουν εδώ σημαντικό ρόλο, βοηθώντας να καταλάβουμε 
την σημασία τής ανακάλυψης αυτής .   

 
Η ανακάλυψη. Η ουσία τής ανακάλυψης του Σ. Ε. Σνολ συνίσταται στο εξής. Όλες οι 
διαδικασίες πάνω στην Γη, όπως είναι γνωστό, διεξάγονται με κάποιες ταχύτητες . Σύμφωνα  με 
τις εργασίες του Σνολ  και των συνεργατών του, σε κάθε συγκεκριμένο μακροσκοπικό προτσές 
εκδηλώνεται κάποια κβαντωμένη  συλλογή αυτών των ταχυτήτων με κάποια πιθανότητα  να 
περιέχει  αυτές ή άλλες ταχύτητες. Η γραφική παράσταση  εξάρτησης  τής πιθανότητας μιας  
ταχύτήτας από την τιμή αυτής τής ταχύτητας ονομάζεται ιστόγραμμα. Η γραφική παράσταση  
του ιστογράμματος  έχει κάποιο σχήμα και κάποια λεπτή δομή. Θα ονομάσουμε για συντομία το 
σχήμα της λεπτής δομής του ιστογράμματος με τα πρώτα γράμματα ΣΛΔΙ . Ως δέκτη του Σνολ 
ονομάζω την κατασκευή καταγραφής των  ΣΛΔΙ και παρακολούθησης των μεταβολών τους στο 
χρόνο και στο χώρο. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ανακάλυψη, σε κάθε σημείο τής Γης τα  
τελείως  διαφορετικά προτσές (απ’ τις βιοχημικές αντιδράσεις  μέχρι την διάσπαση των 
ατομικών πυρήνων), ανεξαρτήτως τής φύσης τους, έχουν όμοια ΣΛΔΙ. Προς τούτοις, τα  ΣΛΔΙ  
των εντελώς διαφορετικών διεργασιών στο δεδομένο σημείο παρατήρησης, μεταβάλλονται στο 
χρόνο, αλλά με όμοιο τρόπο και ταυτοχρόνως. Συνάμα ο χαρακτήρας των μεταβολών των  
ΣΛΔΙ  σχετίζεται με την  θέση της Σελήνης και του Ηλίου στον ουράνιο θόλο, επίσης και με 
την εικόνα των άστρων πάνω απ’ το σημείο παρακολούθησης. Οι επιδράσεις των πλανητών 
δεν ερευνήθηκαν, προς το παρόν, στις εργαστηριακές μελέτες τής ομάδας του Σνολ.  

 
Το σχόλιο.  Εδώ, λοιπόν, φανερά διαφαίνεται η ενδεχόμενη συσχέτιση με την αστρολογία. Μα 
τι λογής είναι ο τύπος τής απόλυτα καθολικής επενέργειας πάνω στις  διαφορετικές διεργασίες 
τής φύσης; Ο κ. Σνολ δίκαια υποδεικνύει [5], ότι το μοναδικό κοινό για όλα τα υπάρχοντα 
παντός τύπου μελετημένα προτσές, είναι το ότι αυτά λαμβάνουν χώρα στην μια και την ίδια 
έκταση χωροχρόνου. Επομένως [5], η αιτία επιδράσεων συνίσταται στην μεταλλαγή του 
χωροχρόνου. Μαζί μ’ αυτό ο Σνολ ιδιαίτερα υπογραμμίζει [5], ότι πρόκειται περί τής μη 
ενεργειακής φύσης τού φαινομένου, δηλαδή, φαινομένου στερούμενου των δυναμικών 
ενεργειακών επιρροών. Εάν πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, πρόκειται περί καταγραφών 
των μη-υλικών (μη ενεργειακών) πεδίων, διότι ακριβώς τα άυλα πεδία πραγματοποιούν την μη 
ενεργειακή διεύθυνση των διαδικασιών [1], [2]. Το ότι η επίδραση των άυλων πεδίων εξαρτάτε 
απ’ τις θέσεις της Σελήνης, του Ήλιου και απ’ την εικόνα του έναστρου  ουρανού, σαφές 
υποδεικνύει την επιρροή των ουράνιων σωμάτων πάνω στις γήινες διαδικασίες δια μέσον των 
μη υλικών πεδίων. Σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνεται η θεωρία τής εργασίας [1], [2] περί των 
αστρολογικών επιδράσεων δια μέσον των άγνωστων για την επιστήμη μη υλικών πεδίων. 
Συνάμα, τα εργαστηριακά δεδομένα εν μέρη διευκρινίζουν τον τύπο τής μη ενεργειακής 
διεύθυνσης απ’ την πλευρά των Χ-πεδίων. Συγκεκριμένα, διαμέσου τής μεταλλαγής των 
ιδιοτήτων τού χωροχρόνου, τα Χ-πεδία επιδρούν σε όλα τα φυσικά προτσές . Νομίζω όμως, ότι 
τα πράγματα  δεν περιορίζονται μόνο σ΄ αυτό. Θα ήταν δίκαιο να ονομάσουμε τον πρώτο δέκτη 
Χ-πεδίων ως δέκτη του Σνολ. Ο δέκτης του Σνολ ανταποκρίνεται μόνο στις μεταβολές τού 
σχήματος των ιστογραμμάτων, ενώ το φάσμα των επιδράσεων τού Χ-πεδίου στα υλικά 
αντικείμενα  θα πρέπει να είναι πολύ πιο ευρύτερο. Για σαφήνεια , θα ονομάσουμε τον δέκτη 
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που καταγράφει όλα τα είδη επιρροών τού Χ-πεδίου, ως πλήρη δέκτη, είτε για συντομία, απλώς 
- δέκτη, και θα των ξεχωρίζουμε απ΄ τον δέκτη τού Σνολ.   

 
Εν τούτοις, οι απόψεις περί τού μη υλικού χαρακτήρα των επιδράσεων, εντοπισμένων μέσω του 
δέκτη Σνολ, σίγουρα, θα προκαλέσουν πολλές έντονες λογομαχίες. Πως μπορεί οριστικά να 
επιβεβαιωθεί (είτε να απορριφθεί) η μη υλικότητα των επιδράσεων; Η απάντηση είναι: θα 
χρειαστούν πολλές εργαστηριακές μελέτες πάνω στις καταγραφές των πλανητικών επιδράσεων 
δια μέσου τού δέκτη του Σνολ. Πράγματι, πολλοί επιστήμονες επιστημονικά αποδεικνύουν  την 
ανεδαφικότητα  τής επίδρασης των γνωστών υλικών πεδίων των πλανητών  στις γήινες 
διεργασίες [6]. Και έχουν δίκαιο. Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο, σε σημαντικό βαθμό, η επιστήμη 
φέρνει έντονη αντίρρηση στην αστρολογία, η οποία παραδέχεται το γεγονός επιδράσεων των 
πλανήτων δίχως την επιστημονική του τεκμηρίωση. Στο βιβλίο μου [1], [2] ενδείκνυται, ότι και 
ουδέν εκ των υλικών πλανητικών πεδίων, γνωστών μέχρι σήμερα ή και ακόμα άγνωστων, δεν 
είναι σε θέση να ασκεί επιρροή στις γήινες διεργασίες, εξ αιτίας του νόμου διατήρησης της 
ενέργειας των υλικών (ενεργειακών) πεδίων. Γι΄ αυτόν το λόγο, το γεγονός εντοπισμού των 
πλανητικών επιδράσεων δια μέσου τον δέκτη του Σνολ, θα αποτελέσει μια σοβαρή πρακτική 
απόδειξη τής μη υλικότητας των επενεργειών αυτών. Για την επιστήμη αυτό θα είναι μια 
ποιοτικά καινούρια ανακάλυψη. Γιατί, όμως; Διότι η εμπειρική παρατήρηση των πλανητικών 
επιρροών μέσω ΣΛΔΙ θα σημαίνει το άγγιγμα τής φυσικής με κάποιο, κατ’ αρχήν, καινούριο 
τομέα γνώσεων – δυνατότητας μελέτης των άυλων (μη ενεργειακών) πεδίων δια μέσου τής 
περαιτέρω ανάπτυξης τής υλιστικής επιστήμης. Για την αστρολογία αυτό θα είναι εξίσου 
σημαντικό, διότι θα δώσει την επιστημονική πρακτική απόδειξη δυνατότητας τής θεμελιώδης 
επίδρασης των πλανητών πάνω σε όλες τις γήινες  διεργασίες και, επομένως, και στις 
διεργασίες, που την στιγμή γέννησης καθορίζουν τις ψυχοσωματικές ιδιότητες του ανθρώπου. 
Μ’ άλλα λόγια , αυτό θα αποτελέσει την επιστημονική απόδειξη τής δυνατότητας των 
αστρολογικών επιδράσεων των ουράνιων σωμάτων μικρών διαστάσεων, μηδαμινών σε 
σχέση με την απόσταση τους απ’ την Γη και μη δημιουργούμενους ως τόσο κάποια 
σημαντικά  υλικά πεδία στο περίγυρο της Γης. Σύμφωνα με την σύγχρονη αντίληψη τής 
επίσημης επιστήμης, οι παρόμοιες επιδράσεις ακούγονται τελείως παραλογικά. Επομένως, το 
θετικό αποτέλεσμα τού πειράματος θα αναποδογυρίσει όλες τις επιστημονικές μας αντιλήψεις 
για τους νόμους τού κόσμου μας και για τις σχέσεις των γήινων και κοσμοφυσικών διεργασιών, 
προερχόμενων και απ’ τις πιο απόμακρες γαλαξίες και μαύρες οπές, διότι οι κανόνες τής 
φυσικής δεν βάζουν φραγμούς στην ταχύτητα διάδοσης των άυλων πεδίων. Δεν τους 
απαγορεύουν να  μεταδίδονται όσο θέλετε γρήγορα και να φθάνουν στην Γη σχεδόν ακαριαία 
μέχρι και απ’ τα απομακρυσμένα σε εκατομμύρια έτι φωτός σημεία τού σύμπαντος. Εν τούτοις, 
οι φυσικοί κανόνες δεν απαγορεύουν τα άυλα πεδία να φθάνουν στην Γη  χωρίς απόσβεση η με 
μικρή απόσβεση (βλέπε λεπτομέρειες πάνω σ’ αυτό το θέμα στο βιβλίο [1], [2]). Εάν η επίσημη 
επιστήμη είχε κάποιους πραγματικούς υπαινιγμούς πρακτικού χαρακτήρα, πάνω στο πως μπορεί 
να βρεθεί και να κατανοηθεί ο φυσικός μηχανισμός των αστρολογικών επιδράσεων, τότε ευθύς 
θα ασχολούνταν μ’ αυτό και θα γινότανε ο καλύτερος φίλος τής αστρολογίας. Το τελευταίο 
γεγονός για την αστρολογία δεν είναι διόλου μικρή υπόθεση και θα συντελούσε στην απώτερο 
αποτελεσματική ανάπτυξη της. Μα ακριβώς, το πείραμα με τον δέκτη του Σνολ, προοριζόμενο 
για τον εντοπισμό των πλανητικών επιρροών, συνολικά με την θεωρία του βιβλίου [1], [2] 
μπορούν να δώσουν όχι μόνο ένα υπαινιγμό, αλλά πρακτικούς οδούς καινούριων φυσικών 
ερευνών των κοσμοφυσικών και αστρολογικών επιρροών, και μάλιστα, στην ενότητα τους. Η 
φυσική του σύμπαντος και η αστρολογία θα συγχωνευθούν τότε σε μια ενιαία επιστήμη.  

 
Για καλύτερη παρατήρηση των πλανητικών επιρροών θα ήταν χρήσιμο να επιχειρήσουμε  
προηγουμένως ένα φιλτράρισμα των επιδράσεων τού Χ-πεδίου τής Γης , επίσης τής Σελήνης και 
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τού Ηλίου, βασίζοντας π.χ. στην διαφορά μεταξύ των χρονικών συχνοτήτων των επιδράσεων 
διαφόρων αντικειμένων. Θέλω να ελπίζω στην πειραματική εξακρίβωση εντός ολίγου τού 
προβλήματος επιδράσεως των πλανητών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρατηρηθεί με τον 
λήπτη τού Σνολ η ομοιότητα των ΣΛΔΙ ανά τέτοια χρονικά διαστήματα, που αντιστοιχούν σε 
όμοια αμοιβαία τοποθεσία τής Γης και τού συγκεκριμένου πλανήτη. Το τελευταίο ισοδυναμεί με 
την επανάληψη των ταυτόσημων θέσεων του πλανήτη στον ουράνιο θόλο σχετικά με τα 
«ακίνητα» άστρα, είτε (που είναι το ίδιο) σχετικά με το ζωδιακό κύκλο.  

 
Τα πειράματα με τον δέκτη του Σνολ αποκαλύψανε επίσης την ανισοτροπία  τής επίδρασης τού 
Χ-πεδίου. Δηλαδή τα πεδία αυτά, ασκώντας επίδραση στο διάστημα, δημιουργούν την 
ανισοτροπία του. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα με τον λήπτη τού Σνολ λεπτομερώς 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τού παρόν άρθρου. Επίσης και η γενική ανάλυση τους, 
ανεξάρτητη από κάθε θεωρία των φυσικών πεδίων.  

 
Οι έρευνες με τον λήπτη τού Σνολ συνεχίζονται εδώ και πολλά χρόνια . Όμως και τώρα ακόμα 
υπάρχει έλλειψη πολλών πειραμάτων για την μονοσήμαντη κατανόηση τής νομοτέλειας των 
επιδράσεων, που καταγράφονται στον εν λόγο λήπτη. Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη ; Πότε θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τον τόσο απαραίτητων πειραμάτων, απαραίτητων πρώτα απ’ 
όλα για την ίδια την επιστήμη  και την κοινωνία για μια σημαντική πρόοδο των γνώσεων και της 
τεχνολογίας ; Στην δεύτερη ερώτηση μπορεί να δοθεί η απάντηση και τώρα: είναι άγνωστο πότε 
, μα τουλάχιστο όχι σύντομα. Η υπόθεση συνίσταται στο, ότι η επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
τού κάθε πειράματος αυτήν την στιγμή είναι εξαιρετικά κοπιαστική. Δεν είναι 
αυτοματοποιημένη. Ενώ για το κάθε πείραμα απαιτείται η επεξεργασία δεκάδων και 
εκατοντάδων χιλιάδων ιστογραμμάτων. Εκτός αυτού, το τμήμα τού Σνολ , όπως σχεδόν και όλη 
η θεμελιώδης ρώσικη επιστήμη , βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε δεινή οικονομική κατάσταση. 
Πιο συγκεκριμένα, το έργο της ομάδας S.E. Ο Schnol βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης. 
Αλλά πουθενά αλλού στον κόσμο δεν πραγματοποιείται τέτοια εργασία. Είναι απαραίτητο, 
πρώτα απ 'όλα, για την ίδια την κοινωνία, να σώσει επειγόντως τα έργα του S.E. Σκόλ και της 
ομάδας του. Για να συνεχιστούν αυτά τα έργα, απαιτούνται τουλάχιστον 10-15 χιλιάδες δολάρια 
το μήνα. Το ποσό σε ολόκληρη την κοινωνία είναι αμελητέο. Αλλά οι κρατικές δομές, 
κρίνοντας από τη σημερινή κατάσταση όλων των θεμελιωδών εγχώριων επιστημών, είναι 
απίθανο να βοηθήσουν. Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση σε όλους όσους διαβάζουν αυτό το 
κείμενο με μια πρόταση να σκεφτούμε τον καλύτερο τρόπο βοήθειας. Η βοήθεια δεν θα είναι 
κάποιου είδους εύνοια για τον S.E. Schnol, θα παρέχεται προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. 
Και οι αστρολόγοι θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν, ίσως συνδέοντας τη 
βοήθειά τους με την εφαρμογή πειραμάτων ουσιωδών για την αστρολογία. Οι αρχικές σας 
προτάσεις για φιλανθρωπία και χορηγία μπορούν να σταλούν στον συντάκτη μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   nonmaterial@pochta.ru 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΤΑ Χ-ΠΕΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΕ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ. 

 
Στο βιβλίο [1], [2] η θεωρία είναι συνταγμένη με τον εξής  τρόπο. Την αφετηρία τής θεωρίας 
αποτελεί η υπόθεση τής ορθότητας ορισμένων κανόνων των αστρολογικών επιρροών. Κατόπιν 
τής θεωρητικής μελέτης, εκ της ίδιας αυτής υπόθεσης εξάγονται συμπεράσματα περί τού 
φυσικού μηχανισμού των αστρολογικών επιδράσεων. Εν τούτοις, προς το παρόν, δεν 
χρησιμοποιούνται όλα τα αστρολογικά στοιχεία, παρά μόνο τα πιο αξιόπιστα εξ αυτών. Στην 
δεδομένη στιγμή παρέχεται πληθώρα αστρολογικών μεθόδων. Όπως αφηγείται ο αστρολόγος 
Ουιλιάμ Χιουητ [7]: «Η ηλικία τής αστρολογίας υπολογίζεται με χιλιετίες. Πιθανών υπάρχουν 
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άλλες τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις αυτού τού καταπληκτικού αντικειμένου, όσοι είναι και οι 
αστρολόγοι στο σύγχρονο μας κόσμο». Στην εν λόγο θεωρία η αύξηση τής αξιοπιστίας 
επιτυγχάνεται  χάρη στην χρησιμοποιήσει μόνο αυτών των θέσεων τής αστρολογίας, που έχουν 
μορφή γενικότερου χαρακτήρα, μη συσχετιζόμενου με την πληθώρα λεπτομερειών, δεχόμενων 
διαφορετικές ερμηνείες στις ποίκιλες αστρολογικές μεθόδους. Στο μέλλον, όμως, απαιτείται η 
βαθμιαία εισαγωγή στην θεωρία όλο και νεώτερων εμπειρικών αστρολογικών δεδομένων, 
καθώς θα αναπτύσσεται η κατανόηση των φυσικού χαρακτήρα των αστρολογικών επιδράσεων 
και καθώς θα εντοπίζονται κάποιες σπουδαίες για την επιστήμη αστρολογικές λεπτομέρειες. 
Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο [1], [2] χρησιμοποιήθηκε η πρώτη υπόθεση: ΟΙ 
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΗΣ  ΣΕΛΗΝΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΨΥΧΟΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΗΚΑ ΚΑΘΕ 
ΑΤΟΜΟΥ, ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΖΩΔΙΟ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ 
ΣΩΜΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ. Εν τούτοις, προσέξτε, δεν 
χρησιμοποιείται όλη η συγκεκριμένη ποικιλομορφία τής εν λόγο εξάρτησης. Γι’ αυτό, η θεωρία 
περιγράφει τα πεδία που προκαλούν αστρολογικές επιδράσεις στις βασικές μορφές και γενικώς, 
παρακάμπτοντας πολλές λεπτομέρειες. Στο παρόν άρθρο θα προχωρήσουμε παραπέρα και θα 
χρησιμοποιήσουμε: πρώτων – μόνο μερικά, τα πιο γενικά, όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
τής αναφερόμενης συνάρτησης, και δεύτερων – θα μελετήσουμε την δεύτερη υπόθεση περί τής 
εξάρτησης των εν λόγο επιδράσεων απ’ τη θέση τού ουράνιου σώματος στους οίκους τού 
ωροσκοπίου. Επιπλέον, εδώ θα αφηγηθούν τα συμπεράσματα της θεωρίας και στις 
αστρολογικές και στις αστρονομικές συντεταγμένες.  

 
Εν πρώτοις, θα  υπενθυμίσω σε συντομία τα αποτελέσματα τής θεωρίας τού βιβλίου [1], [2]. 
Όλα τα ουράνια σώματα συμπεριλαμβανόμενων τής Γης, διαθέτουν Χ-πεδία τμηματικής δομής. 
Η δωδεκάπτυχη διαίρεση τού ζωδιακού δίνει 12 τομές (συμβολικά 12, διότι αυτό εξαρτάται απ’ 
την ποικιλία των τρόπων ταξινόμησης τύπων ατόμων). Το τμηματικό πεδίο σημαντικά διαφέρει 
στα διάφορα του τμήματα και απότομα αλλάζει διασχίζοντας τα όρια των τμημάτων. Την ενιαία 
«ακμή» των τμημάτων θα την ονομάσουμε άξονα του Χ-πεδίου ή άξονα των τμημάτων. Σ’ 
αυτόν τον άξονα και, συνεπώς, πλησίον αυτού, τα πεδία διαφόρων τμημάτων συμβάλλονται σε 
κάποιο ενιαίο πεδίο. Το στρατηγικό σημείο είναι το εξής: Τα ουράνια σώματα περιστρέφονται, 
ενώ τα τμηματικά τους πεδία – όχι. Το κέντρο, όμως, τού τμηματικού πεδίου μετακινείται στο 
διάστημα μαζί με το κέντρο τού ουράνιου σώματος. Η αστρολογική επιρροή τού ουράνιου 
αντικείμενου πάνω στην Γη και των κατοίκων της καθορίζεται στην δοσμένη στιγμή από το 
ποιο τμήμα τού ουράνιου σώματος «φωτίζει» την Γη την δεδομένη στιγμή . Π. χ. , στην διάρκεια 
τού έτους  η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, σιγά-σιγά  μετατοπίζοντας της από ένα τμήμα 
τού Χ-πεδίου τού Ήλιου στο άλλο. Σε κάθε τμήμα τού ηλιακού Χ-πεδίου, η Γη βρίσκεται σε 
διέλευση περίπου έναν μήνα. Μετά από έναν αστρικό έτος ( 356  μέσα ηλιακά 24-ωρα 6 ώρες 
και 9 λεπτά) η Γη επιστρέφει στο προηγούμενο τμήμα τού Χ-πεδίου τού Ηλίου. Αυτό προκαλεί 
μια ετήσια περίοδο επίδρασης τού Ηλίου στην Γη. Η Σελήνη περιφέροντας γύρω απ΄ την Γη , 
«φωτίζει» την Γη διαδοχικά με τα διάφορα της τμήματα, διότι, σύμφωνα με την θεωρία, το Χ-
πεδίο της Σελήνης δεν περιστρέφεται, ενώ το κέντρο του μεταφέρεται μαζί με την Σελήνη. Αυτό 
δίνει μια περίοδο επίδρασης πάνω στην Γη τού Χ-πεδίου τής Σελήνης ίση με το αστρικό 
Σεληνιακό μήνα. Σε κάθε τμήμα τής Σελήνης  η Γη διαμένει περίπου δυόμισι μέρες. Θα 
ορίσουμε ως R το διάνυσμα, διερχόμενο απ’ το σημείο παρατήρησης πάνω στην Γη προς το 
κέντρο του πλανήτη, που χαρακτηρίζει την αμοιβαία τοποθέτηση τής Γης και αυτού τού 
πλανήτη. Ακριβώς εκείνο το τμήμα τού πλανητικού Χ-πεδίου θα «φωτίζει» την Γη, στο οποίο 
θα βρεθεί το διάνυσμα  R στην δοσμένη στιγμή. Ο χρόνος αναμονής τής Γης στα πλαίσια ενός 
τμήματος τού πλανήτη και οι πλανητική κύκλοι, καθορίζονται πολύ πιο πολύπλοκα παρά στην 
περίπτωση τού Ηλίου και τής Σελήνης, διότι η αμοιβαία τοποθεσία πλανήτες – Γη μεταβάλλεται 
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στο χρόνο με πιο σύνθετο τρόπο, παρά οι  αμοιβαίες τοποθεσίες Γης – Ηλίου και Γης – Σελήνης. 
Στις αστρολογικές συντεταγμένες όλα απλοποιούνται.  

 
Οι τροχιές των πλανητών, τής Σελήνης, τής Γης και τού Ήλιου είναι τοποθετημένες περίπου σε 
ένα επίπεδο – στο επίπεδο τής εκλειπτικής. Στο επίπεδο τής εκλειπτικής είναι τοποθετημένα όλα 
τα «ακίνητα» ζώδια. Τα τμήματα μπορούν να ονομασθούν με τα ονόματα των ζωδίων. Θα 
τραβήξουμε νοητά την γραμμή τού διανύσματος R πέρα απ’ το πλανήτη. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο 
πλανήτης προβάλλεται από τη θέση τής Γης σε κάποιο ζώδιο. Θα ονομάσουμε το στραμμένο 
προς την Γη τμήμα τού Χ-πεδίου τού πλανήτη με το όνομα τού ζωδίου. Τότε η θέση τού 
πλανήτη στο ωροσκόπιο (στο γενέθλιο χάρτη) σε κάποιο ζώδιο, ευθεία υποδεικνύει  το τμήμα  
τού πλανήτη, το οποίο ασκεί επιρροή πάνω στην Γη τη στιγμή, για την οποία σχεδιάστηκε το 
ωροσκόπιο. Θα πρέπει, όμως, να λαμβάνουμε υπ’ όψη , ότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται 
για το τμήμα στραμμένο προς το ζώδιο, όμως το αντίθετο του – που κοιτάει  προς την Γη. Τότε 
ο χρόνος αναμονής τής Γης σε ένα τμήμα τού πλανήτη είναι ο χρόνος αναμονής τού πλανήτη 
στο ανάλογο ζώδιο. Οι δε κύκλοι των αστρολογικών πλανητικών επιδράσεων είναι οι κύκλοι 
επιστροφής των πλανητών στις προηγούμενες θέσεις τους στο ζωδιακό κύκλο. Το ίδιο απολύτως 
έχουμε για τον Ήλιο και την Σελήνη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι οι επιδράσεις των 
περιγραφόμενων εδώ Χ-πεδίων δεν έχουν καμία σχέση με  τους οίκους τού ωροσκοπίου. Έχουν 
σχέση μόνο με τα ζώδια. Τι γίνεται, όμως, με τη Γη; Η επίδραση τής Γης δεν απεικονίζεται 
καταφανής στα ωροσκόπια. Και όμως η Γη, όπως και όλοι οι άλλοι πλανήτες, διαθέτει δικό της 
Χ-πεδίο, το οποίο επίσης θα έπρεπε να ασκεί επιρροή.  

 
Ένα σημείο τής γήινης επιφάνειας, περιστρέφοντας γύρω απ’ τον άξονα τής Γης, διατρέχει στην 
διάρκεια τού αστρικού εικοσιτετράωρου όλα τα ακίνητα τμήματα τού Χ-πεδίου τής Γης και 
επιστρέφει στο προηγούμενο τμήμα. Γι’ αυτό, σ’ αυτό το σημείο τής γήινης επιφάνειας,  το Χ-
πεδίο τής ίδιας τής Γης ασκεί περιοδική στο χρόνο επίδραση με περίοδο ίση τού αστρικού 24-
ωρου (23 ώρες και 56 λεπτά). Θα τραβήξουμε απ’ το σημείο παρατήρησης μια γραμμή  προς το 
κέντρο τής Γης και εν συνέχεια  παραπέρα. Τότε το κέντρο τής Γης προβάλλεται  στη μέση τού 
ουράνιου θόλου στο ναδίρ (αντίθετο του ζενίθ σημείο). Και αφού η αναφερόμενη γραμμή είναι 
κάθετη προς την επιφάνεια τής Γης στο δεδομένο σημείο, τότε η Γη στο ωροσκόπιο πάντα 
πρέπει να απεικονίζεται αυστηρά στη μέση τού ουράνιου θόλου στην ακμή του τέταρτου οίκου 
του ωροσκοπίου (ακμή – είναι η γραμμή που διαχωρίζει  τους οίκους στο ωροσκόπιο). Η 
τοποθέτηση στην ακμή, σύμφωνα με την αστρολογία, σημαίνει μια ιδιαίτερα ισχυρή επιρροή. 
Επομένως, η αστρολογική επιρροή τής Γης θα πρέπει, συν τούτου, να είναι ισχυρή. Αλλά 
περίεργο πράγμα, στην αστρολογία δεν θα βρούμε στο ωροσκόπιο την Γη στην ακμή του 
τέταρτου οίκου. Μα και αν νοητικά θα θεωρήσουμε την Γη τοποθετημένη  κάπου μέσα στο 
ωροσκόπιο, αυτό δεν λέει τίποτα εάν συγκεκριμένα δεν περιγράφεται και δεν λαμβάνεται υπ’ 
όψη η αστρολογική της επίδραση, παρομοίως με την επίδραση των άλλων πλανητών. Μα κατ’ 
ουσία, τα τμήματα του Χ-πεδίου τής Γης πρέπει να ασκούν επίδραση πάνω στον άνθρωπο, όπως 
και τα τμήματα των άλλων πλανητών. Γι’ αυτόν τον λόγο, η αναφερόμενη αυθαίρετη τοποθεσία 
τής Γης στο ωροσκόπιο, θα ήταν απλώς ένα σύμβολο, το οποίο  δεν πληρείται από καθέκαστα 
περιεχόμενα, τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τους υπόλοιπους πλανήτες. Τι σημαίνει, όμως, 
αυτό – ανακρίβεια τής αστρολογίας ή, αντιθέτως, αξιόπιστο αποτέλεσμα εμπειρικών 
αστρολογικών δεδομένων και παρατηρήσεων, ελεγμένων μέσα απ’ χιλιετηρίδες;  Εάν σ’ αυτό το 
σημείο πιστέψουμε στην αστρολογία , τότε προκύπτει ένα καταπληκτικό συμπέρασμα: Το Χ-
πεδίο της Γης  είτε δεν ασκεί επιρροή πάνω στην επιφάνεια της, είτε ασκεί  μια σταθερή 
επιρροή, ίδια σ’ όλα τα σημεία τής γήινης σφαίρας, μη εξαρτώμενη απ΄ το χρόνο. Δηλαδή, 
τα πεδία όλων των τμημάτων συμβάλλουν εις ένα πεδίο πλησίον τού άξονα των τμημάτων, 
και το μέγεθος τού χώρου συμβολής ξεπερνάει το μέγεθος τής Γης. Τότε στα όρια τής Γης 
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δεν θα εντοπίζεται καν κύκλος τού Χ-πεδίου περιόδου 23-ων ωρών και 56 λεπτών (αστρικό 24-
ωρο). Ο μελετητής, ακολουθώντας την μεθοδολογία του, προτιμά να πιστέψει στην αστρολογία, 
ενώ οι μελλοντικές λεπτομερείς εμπειρικές μελέτες τού ίδιου τού Χ-πεδίου τής Γης θα 
εξακριβώσουν την πραγματική εικόνα ως προς των διαφόρων ιδιοτήτων τού αναφερόμενου 
πεδίου. Μέχρι στιγμής δεν πραγματοποιήθηκαν τα ανάλογα πειράματα. Στα σημεία 
απομακρυσμένα απ’ την Γη σε αποστάσεις συγκρίσιμες με τις διαπλανητικές αποστάσεις, η Γη 
πρέπει να ασκεί επίδραση, όπως και όλοι οι άλλοι πλανήτες. Συνεπώς, η τμηματικότητα τού Χ-
πεδίου, αλλά πιθανόν, και το ίδιο Χ-πεδίο αρχίζουν να εκδηλώνονται μόνο με την απομάκρυνση 
απ’ την πηγή τους, αρχίζοντας από κάποια χαρακτηριστική απόσταση RΠ απ’ το κέντρο τού 
πλανήτη. Την περιοχή μικρότερη της απόστασης RΠ  θα την ονομάσουμε εγγύς ζώνη τού 
πλανήτη. Επομένως, οι διαστάσεις τής Γης ολοκληρωτικά χωρούν στην εγγύς ζώνη τού ίδιου Χ-
πεδίου της, και η ακτίνα τής Γης είναι μικρότερη τής απόστασης  RΠ .  Συμπίπτει, όμως, ο άξονας 
τού Χ-πεδίου κάποιου πλανήτη με τον άξονα τής περιστροφής τού πλανήτη; Η αξονική 
κατεύθυνση τού Χ-πεδίου τού πλανήτη είναι μια ξεχωριστή κατεύθυνση των ιδιοτήτων αυτού 
τού πλανήτη. Ο πλανήτης διαθέτει μια δικιά του διακεκριμένη κατεύθυνση – την κατεύθυνση 
τού άξονα περιστροφής του. Γι’ αυτόν τον λόγο αναμένεται, ότι οι άξονες τού Χ-πεδίου και τής 
περιστροφής τού πλανήτη συμπίπτουν, και το ίδιο τμηματικό πεδίο με κάποιον τρόπο 
συσχετίζεται με την περιστροφή τού πλανήτη. Αυτό επιβεβαιώνεται  παρακάτω και με το 
παράδειγμα παρομοίωσης με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αποτελεί η Γη μονωτικό για την 
επίδραση των Χ-πεδίων; Σύμφωνα με τα αστρολογικά δεδομένα  - όχι . Π. χ. , η αστρολογική 
επίδραση τού Ήλιου εκδηλώνεται με τον  ίδιο τρόπο και την νύχτα και την ημέρα. Οι 
απαντήσεις σ’ αυτές τις απορίες θα μπορούν να δοθούν μέσον των μελλοντικών πειραμάτων  με 
τη βοήθεια τού δέκτη Χ-πεδίου. 

 
Σύμφωνα με την αστρολογία [8]: «Η επίδραση ενός πλανήτη εξαρτάται από την θέση του. Έτσι , 
με άλλα λόγια, ανάλογα με το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται ένας πλανήτης, είναι είτε δυνατός είτε 
αδύνατος. Οι καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένας πλανήτης είναι: η έξαρση, η πτώση, 
η αδυναμία και η κυριαρχία. Όταν ένας πλανήτης βρίσκεται σε έξαρση ή στο ζώδιο που κυβερνά, 
τότε λειτουργεί ευεργετικά για το άτομο. Όταν βρίσκεται σε πτώση ή σε αδυναμία, δεν επενεργεί 
θετικά, εκδηλώνοντας τις αδυναμίες και τα αρνητικά του χαρακτηριστικά. (Ξέρουμε ότι ο Άρης 
βρίσκεται σε έξαρση στον Αιγόκερω. Αν, λοιπόν, ο Άρης βρίσκεται σε αυτό το ζώδιο,  το άτομο 
αργά και σταθερά  οδηγείται στους στόχους του. Επίσης, ξέρουμε ότι ο Κρόνος βρίσκεται σε 
αδυναμία στον Καρκίνο. Όταν βρίσκεται σε αυτό το ζώδιο, το άτομο δεν μπορεί να διεκδικήσει τα 
δικαιώματά του λόγω μεγάλης υπερευαισθησίας. Έτσι, άλλοτε γίνεται δειλό και άλλοτε 
αντιδραστικό.) » - τέλος τού αποσπάσματος. Ή να πούμε ως παράδειγμα , ο Ήλιος στην ισχυρή 
θέση ευκολύνει την υπερνίκηση των δυσχερειών. Αντιθέτως, στην αδύναμη θέση την 
δυσκολεύει. Συνάμα, το ζώδιο, στο οποίο κάποιος πλανήτης είναι ισχυρός (ή Ήλιος ή Σελήνη) 
βρίσκεται ακριβώς σε αντίθεση με εκείνο το ζώδιο, στο οποίο αυτός ο πλανήτης είναι αδύναμος. 
Όμως, όπως προαναφέρθηκε, η αντίθεση των ζωδίων σημαίνει την επίδραση με τα αντίκρια 
τμήματα τού Χ-πεδίου. Επομένως, το Χ-πεδίο είναι συμμετρικά αντίθετο στα αντίκρια τμήματα 
όσο αφορά το χαρακτήρα τής επίδρασης , δηλαδή , το Χ-πεδίο είναι αντισυμμετρικό με κάποια 
έννοια, ως προς τον άξονα του Χ-πεδίου. Π. χ. , παρακάτω δίνεται  ο πίνακας 1, στον οποίο 
απεικονίζεται η δύναμη επιδράσεως των πλανητών σχετικά με  τα ζώδια, συγκροτημένος βάση 
των δεδομένων του βιβλίου [6]. 
 
 
 
 



 9

 
 

Κυριαρχία    Έξαρση               Αδυναμία    Πτώση           

Ήλιος           Λέων Κριός Υδροχόος Ζυγός 
Σελήνη        Καρκίνος Ταύρος Αιγόκερος Σκορπιός 
Ερμής Δίδυμοι Παρθένος Τοξότης Ιχθύς 
Αφροδίτη  Ζυγός Ιχθύς Κριός Παρθένος 
Άρης Κριός Αιγόκερος Ζυγός Σκορπιός 
Δίας Τοξότης Σκορπιός Δίδυμοι Αιγόκερος 
Κρόνος Αιγόκερος Ζυγός Σκορπιός Κριός 
Ουρανός Υδροχόος Σκορπιός Λέων Ταύρος 
Ποσειδώνας Ιχθύς Λέων Παρθένος Υδροχόος 
Πλούτωνας Σκορπιός Άγνωστο Ταύρος Άγνωστο 
 
Πίνακας 1. Η δύναμη επίδρασης των πλανητών, του Ήλιου, της Σελήνης σε εξάρτηση από την 
θέση στα ζώδια. 

 
Οι διάφοροι μελετητές-αστρολόγοι δίνουν τα δεδομένα τού πίνακα 1 με κάποια παραλλαγή. Εν 
τούτοις, δεν διαταράσσεται η αρχή τής αντίθεσης των ζωδίων.  
 
Θα ονομάσουμε ως ΧS την τμηματική συνιστώσα τού Χ-πεδίου, που πραγματοποιεί την 
επίδραση ανάλογα με τη ζωδιακή θέση τής πηγής του Χ-πεδίου. Την άλλη συνιστώσα τού ίδιου 
Χ-πεδίου, που πραγματοποιεί επιρροή ανάλογα με την θέση τής πηγής στους οίκους τού 
ωροσκοπίου, θα την ονομάσουμε ΧD . Εκτός αυτού, σύμφωνα με την αστρολογία, εντοπίζονται 
οι κάθε αυτού ιδιότητες των πλανητών, που εκδηλώνονται σε οποιεσδήποτε θέσεις τους σχετικά 
με την Γη (το ίδιο ισχύει για τον Ήλιο και την Σελήνη). Για να διευκρινίσω τι εννοείται, θα 
αναφέρω ένα  απόσπασμα του Ουϊλιαμ Χιουήτ [7]: «Ο κάθε πλανήτης διαθέτει τα δικά του, τα 
μοναδικά χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως σε ποίον οίκο ή ζώδιο εμφανίζεται. Βεβαίως, η επίδραση 
τού κάθε πλανήτη έχει παραλλαγές, διότι η επίδραση του αναμιγνύεται με  αυτό που επιδρά στον  
ίδιο τον πλανήτη, δηλαδή, με την δράση του ανάλογου ζώδιου και οίκου. Οι όψεις στις οποίες 
βρίσκονται οι πλανήτες μεταξύ τους επίσης αλλάζουν την κάθε αυτού δική του χαρακτηριστική 
επιρροή τού πλανήτη. Και όμως, τα βασικά χαρακτηριστικά τού κάθε πλανήτη παραμένουν αρκετά 
ισχυρά, ώστε να εκδηλωθούν ολοφάνερα σε κάθε ωροσκόπιο, ανεξαρτήτως της επίδρασης των 
ζωδίων, οίκων και όψεων». Σημαίνει , ότι υπάρχει και τρίτη συνιστώσα του Χ-πεδίου, η 
επίδραση τού οποίου δεν εξαρτάται ούτε απ’ την ζωδιακή θέση τού πλανήτη, ούτε απ’ τις θέσεις 
στους οίκους τού ωροσκοπίου. Θα την ονομάσουμε Χ0. Απ’ την φυσική άποψη η συνιστώσα Χ0 
δεν είναι τμηματικής δομής πεδίο, αλλά ισότροπο πεδίο (τουλάχιστον στην επίπεδη της 
εκλειπτικής). Και έτσι, προηγουμένως είχε εκτυπωθεί σε σύντομη μορφή η θεωρία μόνο τής 
συνιστώσας ΧC . 

 
Θα δώσουμε μια σύνοψης για το μέλλον, το τι μπορεί να περιμένει  κανείς απ’ τον πλήρη 
δέκτη τού Χ-πεδίου, όσο αφορά την συνιστώσα ΧС. Ας υποθέσουμε ότι ο δέκτης βρίσκεται 
τοποθετημένος στην επιφάνεια τής Γης. Τότε ο πλήρης δέκτης θα πρέπει να καταγράψει 
κυκλικές μεταβολές τού πεδίου ΧC  περιόδων: ενός αστρικού σεληνιακού μήνα, ενός αστρικού 
έτους (365 μέσον όρου ηλιακού 24-ωρου 6 ωρών και 9 λεπτών) και περιόδων επανάληψης 
αμοιβαίων διατάξεων Γης και πλανητών. Ο δέκτης, με την τοποθέτηση του στα αντίθετα ζώδια, 
θα πρέπει να  εντοπίσει την αντισυμμετρικότητα  των επιδράσεων πάνω στην Γη  τού Χ-πεδίου 
έκαστου ουράνιου σώματος (Ηλίου, Σελήνης, πλανητών). Η αντισυμμετρία και η τμηματική 
δομή τού ίδιου πεδίου τής Γης μπορεί να παρατηρηθεί μόνο απ’ τους αρκετά απόμακρους 
δορυφόρους και πλανήτες, δηλαδή, μόνο έξω απ’ την εγγύς ζώνη. Αναμένεται ο δέκτης να 
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καταγράψει κάποια μικρή μεταβολή τής συνιστώσας ΧC  κατά μήκος των τμημάτων και μια 
απότομη μεταβολή κατά την διάσχιση των ορίων των τμημάτων, επίσης, τη συμβολή των 
τμημάτων σε κάποιο ενιαίο σύνολο κοντά τού άξονα των τμημάτων. Εκτός αυτού, ο δέκτης 
αναμένεται να σημειώσει κάποια σχεδόν αμετάβλητη στα όρια τής Γήινης τροχιάς επίδραση τής 
σταθερής συνιστώσας Χ0 των Χ-πεδίων των ουράνιων σωμάτων τού ηλιακού συστήματος, συν 
κάποια επίδραση τής συνιστώσας ΧCΒ  του Χ-πεδίου τού σύμπαντος, δηλαδή, των απόμακρων 
αστέρων και γαλαξιών, εξίσου σχεδόν αμετάβλητης στα πλαίσια τού ηλιακού συστήματος. Ο 
δέκτης θα επιβεβαιώσει ότι τα Χ-πεδία δεν εμποδίζονται από την Γη.   

 
ΤΜΗΜΑ 3. Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΧD ΠΑΝΩ ΣΕ 
ΚΑΠΟΙΟ ΥΛΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΟ  ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΠΗΓΗ ΤΟΥ  
ΠΕΔΙΟΥ (ΠΛΑΝΗΤΗ) – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ . 

 
Θα ονομάσουμε ως ΧD  το Χ-πεδίο οποιουδήποτε πλανήτη, η επίδραση τού οποίου 
προσδιορίζεται απ’ την θέση αυτού τού πλανήτη στους οίκους τού ωροσκοπίου. Τον επιλεγμένο 
πλανήτη θα το συμβολίζουμε με Π και το πεδίο του - ΧDΠ  . Θα ονομάζουμε, όπως συνηθίζεται 
στην αστρολογία, τον Ήλιο και την Σελήνη επίσης πλανήτες, για να μην επαναλαμβάνουμε κάθε 
φορά την φράση «επίσης ο Ήλιος και η Σελήνη». Από την αστρολογία είναι γνωστό, ότι η 
επίδραση τού πλανήτη εξαρτάται από το σε ποιο οίκο του ωροσκοπίου βρίσκεται αυτός ο 
πλανήτης. Οι διάφοροι οίκοι τού ωροσκοπίου βρίσκονται γύρω απ’ τα σημεία  ανατολής και 
δύσης των πλανητών την χρονική στιγμή γεννήσεως τού ατόμου, επίσης στην μέση τού 
ουράνιου θόλου, δηλαδή, γύρω απ’ τα σημεία  μεσουρανείς των πλανητών (ανώτερων και 
κατώτερων σημείων των πλανητών) τη στιγμή γέννησης , κ.τ.λ. Είναι απόλυτα εμφανείς, ότι εκ 
τής φυσικής απόψεως αυτό σημαίνει την αμοιβαία μονοσήμαντη αντιστοιχία τής εξάρτησης 
επιδράσεως ΒDΠ τής συνιστώσας ΧDΠ τού πλανητικού Χ-πεδίου απ’ τον προσανατολισμό τής 
κατεύθυνσης προς τον πλανήτη σχετικά με το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα P, δηλαδή , μόνο 
απ’ τον αμοιβαίο προσανατολισμό τού διανύσματος R και του επίπεδου P, και μόνο απ’αυτό 
(υπενθυμίζουμε , R – είναι το διάνυσμα , εξερχόμενο απ’ το σημείο παρακολούθησης προς το 
κέντρο τού πλανήτη). Πως, όμως, μπορεί να εγείρεται μια τέτοια φυσική εξάρτηση; Θα 
παρακολουθήσουμε την οδό τής λογικής, ξεκινώντας απ’ τα εμπειρικά αστρολογικά δεδομένα 
προς τον καθορισμό τού φυσικού μηχανισμού εμφάνισης και επίδρασης τής συνιστώσας ΧDΠ .  

 
Θα παριστάνουμε τον προσανατολισμό τού διανύσματος R ως προς το επίπεδο P με το σύμβολο 
ΟRP . Στην βάση τού συλλογισμού θα βάλουμε το γεγονός : Η επιρροή ΒDΠ  εξαρτάτε μόνον  
απ’ τον  προσανατολισμό  ΟRP . Το γεγονός αυτό, σαφώς, είναι ισοδύναμο τού ισχυρισμού: Η 
επίδραση ΒDΠ εξαρτάται  μόνον απ’ τον προσανατολισμό ΟRP τού διανύσματος R ως προς ένα 
τέτοιο διάνυσμα  Y, ο προσανατολισμός ΟΥP τού οποίου ως προς το επίπεδο P, είναι 
αμετάβλητος, δηλαδή, ανεξάρτητος τού χρόνου.  Με άλλα λόγια, το διάνυσμα  Υ είναι στερεά 
συνδεμένο με το σημείο παρατήρησης, ενώ  ο προσανατολισμός του ως προς το επίπεδο τού 
τοπικού ορίζοντα είναι σταθερά προσδιορισμένος.  

 
Επεξήγηση: Ο προσανατολισμός τού διανύσματος  R   καθορίζεται   από το ύψος τού πλανήτη 
πάνω στο τοπικό ορίζοντα και από το αζιμούθιο του. Αναλογικά, και ο αμοιβαίος 
προσανατολισμός δύο διανυσμάτων a και b καθορίζεται  όχι μόνον από την γωνία  α  μεταξύ 
τους, αλλά  και από το αζιμούθιο της στροφής τού διανύσματος b γύρω απ’ το διάνυσμα a. Το 
αζιμούθιο τού διανύσματος b μετριέται στο επίπεδο, κάθετο προς το διάνυσμα  a, από κάποιο 
σημείο αναφοράς. Η τιμή τού τελευταίου αζιμούθιου μονοσήμαντα δίνεται με την κατεύθυνση 
τού διανυσματικού πολλαπλασιασμού [a , b ] διανυσμάτων a και b. Εάν οι απόλυτες τιμές των 
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διανυσμάτων a και b δεν μεταβάλλονται, τότε η τιμή τού διανυσματικού πολλαπλασιασμού τους 
καθορίζεται με την γωνία  α .  

 
Όμως, το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα είναι καθαρά μαθηματικό αντικείμενο, και καμία 
φυσική εξάρτηση δεν είναι δυνατών να παρουσιάζεται. Για αυτόν τον λόγο, θα ψάξουμε κάποιο 
φυσικό διάνυσμα Υ, σταθερά συνδεμένο με το επίπεδο P . Ποιο είναι αυτό το διάνυσμα; Ποια 
είναι η φυσική του έννοια ;  

 
Για καλύτερη κατανόηση θα μελετήσουμε ένα υλικό σημείο Μ πάνω στην επιφάνεια τής Γης. 
Υπό το υλικό σημείο εννοούμε ένα νοητικά διαχωρισμένο κομμάτι Γης, μικρό σε κλίμακα  τής 
Γης . Μπορεί να είναι και  ο παρατηρητής, βρισκόμενος στην επιφάνεια τής Γης την δεδομένη 
στιγμή. Δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν καμία απ’ τις εσωτερικές και εξωτερικές 
παραμέτρους του σημείου Μ, εκτός από εκείνες, που μπορούν να εκφραστούν  μέσω 
διανύσματος, στερεωμένου στο επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα. Θα  χρησιμοποιήσουμε μια 
υπαγόρευση, συνεπαγόμενη απ’ το αστρολογικό γεγονός: οι επιδράσεις τού πλανήτη στην 
ανατολή του και στην δύσει είναι εντελώς διαφορετικές. Και εδώ αμέσως συνεπάγεται το εξής: 
η επίδραση ΒDΠ τής συνιστώσας ΧDΠ κάπως συσχετίζεται με την περιστροφή  τής Γης. Διότι, 
εάν η Γη σταματήσει να περιστρέφεται, οι έννοιες «ανατολή» και «δύση» χάνουν το νόημα. 
Επομένως, το διάνυσμα Υ με κάποιον τρόπο συσχετίζεται με την περιστροφή τής Γης . Και θα 
επιχειρήσουμε να  βρούμε αυτό το ζητούμενο διάνυσμα Υ .  

 
Θα μελετήσουμε δύο περιπτώσεις. Και στις διό περιπτώσεις θα παρατηρούμε ένα και το ίδιο 
υλικό σημείο τής Γης (π.χ. του παρατηρητή). Και στις διό περιπτώσεις θα πάρουμε απολύτως τις 
ίδιες αμοιβαίες τοποθεσίες των πλανητών (εκτός του πλανήτη Π) σχετικά με την Γη και με το 
επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα. Η μοναδική διαφορά θα είναι η εξής: στην μία περίπτωση ο 
πλανήτης Π ανατέλλει, στην άλλη – δύει. (Ή και μπορούμε νοητικά να θεωρήσουμε, ότι δεν 
υπάρχουν άλλοι πλανήτες εκτός τού πλανήτη Π). Σύμφωνα με την αστρολογία, οι επιρροές τού 
πλανήτη Π σ’ αυτές τις διό περιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά, δηλαδή, διαφέρουν οι επιδράσεις 
τού πεδίου ΧDΠ . Οι εσωτερικές και εξωτερικές παράμετροι τού υλικού σημείου Μ είναι ίδιες 
και στις διό περιπτώσεις. Άλλαξε  μόνον ο προσανατολισμός ΟVMΠ  τής ταχύτητας και ο 
προσανατολισμός ΟΑMΠ  τής επιτάχυνσης ΑΜ  τού σημείου Μ σχετικά με την κατεύθυνση R 
προς τον πλανήτη Π. Επομένως, η επίδραση τού πεδίου ΧDΠ εξαρτάται ή απ’ τον  
προσανατολισμό  ΟVMΠ  τής ταχύτητας VΜ ως προς την κατεύθυνση για τον πλανήτη R ή απ’ 
τον  προσανατολισμό  ΟΑMΠ τού διανύσματος  ΑΜ  ως προς το διάνυσμα  R .  

 
Η επίδραση τού πεδίου ΧDΠ δεν μπορεί να εξαρτάται απ’ τον προσανατολισμό ΑVMΠ.  ¨Όντως, 
το διάνυσμα  VΜ  αποτελείται από την ταχύτητα VΜC περιστροφής τής Γης γύρω απ’ τον Ήλιο 
και απ’ την ταχύτητα VΜЗ περιστροφής τού σημείου Μ γύρω απ’ τον άξονα  τής Γης VΜ  =  VΜЗ 

+ VΜC . Η ταχύτητα περιστροφής γύρω απ’ τον άξονα τής Γης είναι περίπου 1,66 χιλιάδες 
χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η απόλυτη τιμή τής ταχύτητας VΜC  περιστροφής τής Γης  γύρω απ’ 
τον Ήλιο - περίπου 107  χιλιάδες χιλιόμετρα  την ώρα . Βλέπουμε, ότι η πρώτη ταχύτητα είναι 
μηδαμινή  σχετικά με την δεύτερη. Επομένως, το αθροιστικό διάνυσμα VΜ περίπου ισούται με  
το VΜC. Αυτές οι εκτιμήσεις δείχνουν σαφές, ότι το διάνυσμα  VΜ  παραμένει  σχεδόν σταθερό 
στην διάρκεια της ημερήσιας περιστροφής τής Γης γύρω απ’ τον άξονα της (αισθητά 
μεταβάλλεται  μόνο στο χρονικό διάστημα, συγκρίσιμο με χρονική διάρκεια μερικών μηνών), 
ενώ ο τοπικός ορίζοντας στο ίδιο ημερήσιο διάστημα εκτελεί περιστροφή 360 μοιρών γύρω απ’ 
το γήινο άξονα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο προσανατολισμός τού διανύσματος VΜ ως προς το 
επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα, όχι μόνον δεν είναι στερεά εδραιωμένος, αλλά ουδείς είναι 
στερεωμένος και μεταβάλλεται στα ευρύτερα όρια κατά την διάρκεια κάθε 24-ωρου. Επομένως, 
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το διάνυσμα  VΜ  δεν ταιριάζει καθόλου στο ρόλο τού διανύσματος Υ. Αυτός ο συλλογισμός, 
βεβαίως, αναφέρεται ως υποβοηθητικός. Το βασικό είναι άλλο. Απ’ αυτές τις εκτιμήσεις είναι 
εύκολο να δει κανείς, ότι κατά την διάρκεια τού έτους ο προσανατολισμός ΟVMΠ τού 
διανύσματος VΜ ως προς την κατεύθυνση προς τον πλανήτη Π, μεταβάλλεται σε ευρύς όρια και 
στις ανατολές και στα ηλιοβασιλέματα τού πλανήτη Π, ενώ οι αντίστοιχες επιδράσεις τού πεδίου 
ΧDΠ , σύμφωνα με την αστρολογία, παραμένουν αμετάβλητες (η εξάρτηση απ’ τους οίκους τού 
ωροσκοπίου αποτελεί ημερήσιο  κύκλο , αμετάβλητο  από μέρα σε μέρα). Επομένως, η 
επίδραση τού πεδίου ΧDΠ  εξαρτάται μόνο απ’ τον προσανατολισμό ΟΑMΠ  τής επιτάχυνσης ΑΜ  

ως προς το διάνυσμα R .  
  

Ας δούμε πως έχει η υπόθεση με τον προσανατολισμό τού διανύσματος της επιτάχυνσης ΑΜ  ως 
προς το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα Ρ. Αντίστοιχα με το προαναφερόμενο, η  επιτάχυνση ΑΜ 
αποτελείται από την κεντρομόλα επιτάχυνσης ΑΜС προς τον Ήλιο και την κεντρομόλα 
επιτάχυνσης ΑΜЗ προς τον άξονα τής Γης, ΑΜ  =  ΑΜС + ΑΜЗ . Η συνεισφορά τής επιτάχυνσης 
προς τον Ήλιο στην συνολική επιτάχυνση είναι μικρή, διότι η πρώτη απ’ αυτές είναι μια τάξη 
μεγέθους μικρότερη από την κεντρομόλο επιτάχυνση ΑΜЗ προς τον άξονα τής Γης (εξαίρεση  
αποτελούν οι γύρω πολικές περιοχές). Για λόγους απλότητας, θα αγνοήσουμε, προς το παρόν, 
την επιτάχυνση προς τον Ήλιο και θα θεωρούμε  την συνολική επιτάχυνση ίση με την 
επιτάχυνσης  προς τον άξονα τής  Γης, ΑΜ  =ΑΜЗ . Τότε το διάνυσμα τής επιτάχυνσης είναι 
στερεά και μόνιμα  προσανατολισμένο ως προς το επίπεδο Ρ. Και η επίδραση ΒDΠ τού πλανήτη 
Π  ισόμορφα  εξαρτάται απ’ την θέση τού πλανήτη στον έναστρο ουρανό σχετικά με το επίπεδο 
τού τοπικού ορίζοντα, όπως και αναμένεται, σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα τής 
αστρολογίας. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα  με το μοντέλο μας, πρέπει ολίγον να επιδρά  και 
η κεντρομόλα επιτάχυνσης ΑΜС προς τον Ήλιο, που δεν λαμβάνει υπ’ όψιν η σύγχρονη 
αστρολογία.  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τυπικά, με την αντικατάσταση ανατολής με δύση, αλλάζει ο 
προσανατολισμός ως προς κάθε παράγωγο τής επιτάχυνσης ΑΜ  ως προς το χρόνο και ως προς 
κάθε διανυσματικό συνδυασμό αυτόν τον παράγωγων. Κάθε ένας συνδυασμός, σύμφωνα με τον 
ορισμό, εκπροσωπεί κάποια συνάρτηση-διάνυσμα F(ΑΜ) τής επιτάχυνσης ΑΜ . Όπως συνήθως 
στις ανάλογες φυσικές καταστάσεις, όταν η αρχική υπόθεση δεν αρκεί για  την πλήρως 
μονοσήμαντη επιλογή, ο ερευνητής επιλέγει αρχικά για το μοντέλο του την απλούστατη εκδοχή 
των συνδυασμών, δηλαδή  F(ΑΜ) = ΑΜ . Και μάλιστα, αυτή η επιλογή πρέπει να ελέγχεται, και 
στην ανάγκη, να διορθώνεται με τα εμπειρικά δεδομένα.     

 
 

ΤΜΗΜΑ 4. ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. 
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ  ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ  ΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ Χ-ΠΕΔΙΩΝ.  

 
Η κεντρομόλο επιτάχυνση απ’ την φυσική άποψη δεν ξεχωρίζει από κάθε άλλη επιτάχυνση. 
Επομένως, οι ιδιότητες των συνιστωσών ΧD είναι οι ίδιες ως προς οποιαδήποτε επιτάχυνση. 
‘Όμως, εφόσον το πεδίο ΧD επιδρά στο επιταχυνόμενο σώμα, τότε, σύμφωνα με την αρχή 
τής αμοιβαιότητας, το  επιταχυνόμενο σώμα παράγει πεδίο ΧD .   Και εφόσον η αστρολογική 
επίδραση ΒDΠ  τού πλανητικού πεδίου ΧDΠ    πάνω στο υλικό σημείο Μ καθορίζεται από τον 
αμοιβαίο προσανατολισμό των διανυσμάτων R  και  ΑΜ (ΑΜ – επιτάχυνση του σημείου Μ, R – 
το διάνυσμα προερχόμενο απ’ το σημείο Μ προς το κέντρο τού πλανήτη), τότε, όπως είναι 
φυσιολογικά να ειπωθεί, η αναφερόμενη επίδραση επίσης εξαρτάται και από το μέγεθος τής 
επιτάχυνσης ΑΜ και εξαφανίζεται εάν ΑΜ =0. Θα δεχτούμε την τελευταία υπόθεση ως εντελώς 
φυσιολογική απ’ την άποψη τής φυσικής. Και είναι απαραίτητο να ερευνηθεί μέσα απ’ τα 
πειράματα, χρησιμοποιώντας τον δέκτη Χ-πεδίων, και μέσα  απ’ τα πειράματα να μελετηθεί 
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ποσοτικά η εξάρτηση τής επιρροής τού πεδίου  ΧD απ΄ το μέγεθος και τον προσανατολισμό τής 
επιτάχυνσης ΑΜ. Η εξάρτηση  απ’ το μέγεθος τής  επιτάχυνσης  ΑΜ , φαίνεται, παραλείφθηκε 
απ’ την σύγχρονη αστρολογία και  έχει να μελετηθεί μελλοντικά. Πιθανόν, η «δύναμη» των 
πεδίων ΧD εξαρτάται, επίσης, και απ’ την μάζα τού σώματος, που τα προξενεί, διότι η 
επιτάχυνση  στα όρια κενού σημείου τού διαστήματος δεν θα πρέπει να παράγει κανένα πεδίο.  

 
Και έτσι, τα μη ενεργειακά πεδία ΧD - είναι  πεδία επιταχυνόμενων  σωμάτων, που  επιδρούν 
μόνο στα έχοντα  επιτάχυνση αντικείμενα. Με άλλα λόγια, το ΧD είναι  ένα  μη ενεργειακό 
πεδίο, αναφυόμενο μόνο με την παράβαση τής αδρανειακής κίνησης, και το οποίο επιδρά 
μόνο στα αντικείμενα, κινούμενα μη αδρανειακά. Για αυτό το λόγο είναι λογικό να 
ονομαστούν ως πεδία μη αδρανειακά. Η  περίπτωση  πειραματικής επιβεβαίωσης τής ύπαρξης 
τους θα σημαίνει μια εφεύρεση νέου τύπου, προλεγόμενη απ’ την αστρολογία. Πιστεύω, πως η 
αστρολογία είναι ένα θησαυροφυλάκιο μελλοντικών ανακαλύψεων. Εδώ αγγίξαμε μόνο το 
μικρότερο σύνολο των εμπειρικών δεδομένων της αστρολογίας. 

 
Τα  ΧD πεδία δημιουργούνται σε οποιεσδήποτε χωρικές κατανομές επιταχύνσεων των 
υλικών σημείων. Οι κινήσεις μπορούν να είναι  παλμικές, κυματώδες, χορευτικές, κινήσεις 
αυτοκινήτων, αεροπλάνων, περιπτώσεις πτώσεως και κτυπήματος κ.τ.λ. Με άλλα λόγια, τα μη 
αδρανειακά πεδία είναι πανταχού παρών πεδία, αναφυόμενα σε αυτοπροαίρετες ανισομερές (μη 
αδρανείς) εσωτερικές και εξωτερικές κινήσεις, και τα οποία επιδρούν στα  αντικείμενα έχοντα 
αυτοπροαίρετες ανισομερές εσωτερικές και εξωτερικές κινήσεις. Η επίδραση τού μη 
αδρανειακού πεδίου ΧD πάνω στο υλικό σημείο Μ, εξαρτάται απ’ τον αμοιβαίο 
προσανατολισμό τού διανύσματος επιτάχυνσης ΑΜ τού σημείου και απ’ την κατεύθυνση 
προς την πηγή τού πεδίου ΧD. Για αυτόν το λόγο, στις μελλοντικές μελέτες των αστρολογικών 
επιρροών, είναι αναγκαίο να παίρνονται υπ’ όψιν οι πανταχού παρόν μη αδρανείς (ανώμαλες) 
κινήσεις των αντικειμένων επιρροής. Ενώ για την μελέτη δημιουργίας των αστρολογικών 
πλανητικών πεδίων έχει ιδιαίτερη σημασία η μεμονωμένη περίπτωση των μη αδρανειακών 
πεδίων – τα μη αδρανειακά πεδία περιστροφής. Αφού κάθε περιστροφή είναι μη αδρανής 
κίνηση. 

 
Θα σημειώσουμε την ομοιότητα των Χ-πεδίων με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η επιτάχυνση 
μιας μάζας φέρνει την δημιουργία του πεδίου ΧD. Όταν κινείται ένα ηλεκτρικό φορτίο, 
εμφανίζεται μαγνητικό πεδίο. Το ακίνητο φορτίο δεν δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Το 
αντικείμενο, που δεν κινείται με επιτάχυνση, δεν δημιουργεί  πεδίο ΧD. Εδώ η μάζα παίζει το 
ρόλο κάποιου φορτίου. Θα το ονομάσουμε αυτό το φορτίο μαζικό φορτίο μη-υλικότητας. Ο 
ρόλος τής επιτάχυνσης της μάζας είναι παρόμοιος με το ρόλο τής ταχύτητας τού ηλεκτρικού 
φορτίου. Όταν ένα  ηλεκτρικό φορτίο κινείται στο μαγνητικό πεδίο, δημιουργείται δύναμη 
κάθετη και στην ταχύτητα τού φορτίου και στο μαγνητικό πεδίο (σύμφωνα με το κανόνα 
διανυσματικού πολλαπλασιασμού, και, επομένως, ανάλογα με το αμοιβαίο προσανατολισμό τού 
διανύσματος της ταχύτητας και τού διανύσματος του μαγνητικού πεδίου). Εάν περιστρέφουμε 
την  ταχύτητα τού ηλεκτρικού φορτίου γύρω απ’ την κατεύθυνση τού μαγνητικού πεδίου, η 
δύναμη που ασκείται  πάνω στο φορτίο, επίσης θα περιστρέφεται, όπως και η ταχύτητα. Θα 
αλλάζει η  κατεύθυνση επίδρασης τού πεδίου πάνω στο φορτίο. Παρομοίως, η επίδραση τού 
πεδίου ΧD τού μακρινού πλανήτη εξαρτάται από τον αμοιβαίο προσανατολισμό των 
διανυσμάτων R και   ΑΜ στο χώρο. Δεν μπορούμε αυτήν την στιγμή να  εισάγουμε την έννοια 
κατεύθυνσης τής επίδρασης τού πεδίου ΧD , όμως η αναλογία υπάρχει. Μήπως, το βαρυτικό 
φορτίο και το μαζικό φορτίο αϋλότητας είναι ένα και το ίδιο, και το πεδίο ΧD – είναι μια 
παραλλαγή τού βαρυτικού  πεδίου; Η τελευταία υπόθεση δεν δικαιώνεται. Πρώτον, το πεδίο  ΧD 
είναι  μη υλικό, μη ενεργειακό, αντιθέτως προς το μαγνητικό πεδίο. Δεύτερον, η επίδραση τής 
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βαρύτητας σε κάποιο σωματίδιο, όπως είναι γνωστό, εξαρτάται από την κατεύθυνση τής 
ταχύτητάς του (βλέπε  παράδειγμα , τμήμα 4, βιβλίο [1]) και όχι από την επιτάχυνση. Η 
επίδραση τού πεδίου ΧD , αντιθέτως, εξαρτάται ακριβώς απ’ την επιτάχυνση. Για αυτόν το λόγο, 
το πεδίο ΧD μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως πεδίο, που αντιδρά στις μη αδρανείς κινήσεις 
και όχι ως βαρυτικό πεδίο. Η επιστήμη  δεν γνωρίζει κανένα φυσικό πεδίο, που να αντιδρά στην 
επιτάχυνση. Η επίδραση κάθε γνωστού πεδίου εξαρτάται απ’ την θέση και την ταχύτητα τού 
υλικού σημείου, ενώ η επιτάχυνση είναι το αποτέλεσμα τής επίδρασης τού πεδίου. Και έτσι, η 
αστρολογία καθιστά την ύπαρξη ενός μοναδικού πεδίου, η δράση του οποίου ανταποκρίνεται 
στην επιτάχυνση. Αν συνεχίσουμε περαιτέρω την προαναφερθείσα αναλογία, η μεταβολή τής 
επιτάχυνσης του σώματος στο χρόνο θα πρέπει να προκαλέσει την ακτινοβολία τού πεδίου ΧD. 
Η ομοιότητα αυτή μας οδηγεί στην σκέψη, ότι η επιρροή τού ΧD πεδίου απουσιάζει, όταν η  
επιτάχυνση είναι παράλληλη τής κατεύθυνσης προς την πηγή τού Χ-πεδίου. Η ομοιότητα μάς 
υπαγορεύει την πιθανότητα ύπαρξης κυμάτων των μη υλικών πεδίων και την δυνατότητα τής 
αμοιβαίας αλληλοδιαδοχικής μετάγγισης μιας συνιστώσας τού Χ-πεδίου σε άλλη κατά την 
διάρκεια τής διάδοσης των κυμάτων, ομοίως με την μεταλλαγή ηλεκτρικής και μαγνητικής  
συνιστώσας στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Εξίσου σημαντικό είναι και άλλο. Η αναλογία μας 
λέει ότι: τα πεδία ΧD και ΧС είναι συνιστώσες ενιαίου Χ-πεδίου, η μεταβολή μιας απ’ αυτές 
δημιουργεί την άλλη (όπως στα  ηλεκτρομαγνητικά  φαινόμενα). Πιο συγκεκριμένα: το 
ηλεκτρικό φορτίο κινούμενο με σταθερή ταχύτητα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Όταν η 
ταχύτητα μεταβάλλεται, μεταβάλλεται  και το μαγνητικό πεδίο. Ως αποτέλεσμα τής τελευταίας 
μεταβολής, έχουμε την δημιουργία ξανά τού ηλεκτρικού πεδίου. Παρομοίως έχουμε: η 
μεταβολή τής επιτάχυνσης τού υλικού αντικειμένου δημιουργεί πεδίο ΧС .  

 
Όταν ένα σώμα περιστρέφεται, τότε όλα του τα σημεία έξω απ’ τον άξονα έχουν επιτάχυνση  
(κεντρομόλα) και δημιουργούν την συνιστώσα ΧD . Τα στοιχειώδεις πεδία όλων των σημείων 
συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο πεδίο ΧD τού περιστρεφόμενου σώματος - μη αδρανειακό πεδίο 
περιστροφής. Εάν περιστρέφεται μια σφαίρα, αποτελούμενη από ομοιογενείς σφαιρικά 
στρώματα (η πυκνότητα εξαρτάται μόνο απ’ την απόσταση απ’ το κέντρο), τότε ο συλλογισμός 
περί τής  συμμετρίας μάς οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι το πεδίο ΧD είναι  συμμετρικό ως προς 
τον άξονα περιστροφής. Με άλλα λόγια, δεν μεταβάλλεται επί του αζιμούθιου και  
μεταβάλλεται μόνο επί τού πλάτος. Εδώ εννοείται μια εισαγωγή τού  αζιμούθιου και τού πλάτος  
ως προς τον άξονα περιστροφής, όπως συνηθίζεται στο σύστημα σφαιρικών συντεταγμένων. 
Αυτό θα έδινε, ας πούμε, στην Γη ένα δίκτυο μεσημβρινών και παράλληλων, ακίνητο ως προς 
τα άστρα. Ο άξονας περιστροφής της σφαίρας συμπίπτει με τον άξονα συμμετρίας τού πεδίου 
ΧD ,  το οποίο θα ονομάσουμε  άξονα τού πεδίου ΧD . Κάθε πλανήτης σε μια προσέγγιση μπορεί 
να θεωρείται ως σφαιρικό συμμετρικό σώμα. Ο πλανήτης ως περιστρεφόμενη σφαίρα, 
δημιουργεί το αναφερόμενο προηγουμένως μη αδρανειακό πεδίο περιστροφής. Παρόμοια, η 
αξονική συμμετρία τού πεδίου ΧD παρουσιάζεται και με την περιστροφή τού δίσκου, εάν ο 
δίσκος αποτελείται από ομοιόμορφα δακτύλια, και περιστρέφεται  γύρω απ’ τον άξονα, κάθετων 
προς το επίπεδο του δίσκου και διερχόμενο απ’ το κέντρο τού δίσκου. Σύμφωνα με τους νόμους 
της κλασικής μηχανικής, ένα αντικείμενο μπορεί να περιστρέφεται, στην ουσία, επί άπειρον 
χρόνο και χωρίς απώλειες ενέργειας. Μαζί μ’ αυτό, συνεχώς θα δημιουργεί πεδίο ΧD . Κάθε 
υλικό σημείο, περιστρέφοντας, συνεχώς αλλάζει την κατεύθυνση τής κεντρομόλο επιτάχυνσής 
του. Από την άποψη τής φυσικής, αυτό σημαίνει μια συνεχόμενη μεταβολή τής επιτάχυνσης. 
Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική αναλογία, η εν λόγο μεταβολή δημιουργεί κάποιο 
στοιχειώδης πεδίο ΧC τού σημείου αυτού. Και το άθροισμα των στοιχειωδών πεδίων δημιουργεί 
το ενιαίο πεδίο ΧC τού περιστρεφόμενου σώματος. Μαζί μ’ αυτό, και οι δύο συνιστώσες ΧC  και  
ΧD έχουν την μια και ίδια πηγή – την περιστροφή τού σώματος. Τότε γίνεται κατανοητό, γιατί οι 
πλανήτες έχουν δυο συνιστωσών Χ-πεδίο. Και τα δύο πεδία έχουν τον ίδιο άξονα – τον άξονα 
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περιστροφής. Και έτσι, κάθε περιστροφή δημιουργεί ένα τμηματικό πεδίο ΧC και ένα 
συμμετρικό ως προς τον  άξονα πεδίο ΧD. Είναι μια ιδική περίπτωση των μη αδρανειακών 
πεδίων.  

 
Αυτά τα πεδία δεν είναι εκείνα τα μυθικά πεδία που προέρχονται από τις στροφές τού 
διαστήματος, αλλά τα πραγματικά μη αδρανειακά πεδία, που δημιουργούνται από την 
ύπαρξη τής επιτάχυνσης και τής μεταβολής της. Για μεγαλύτερη κατανόηση, θα επεξηγήσω 
χειροπιαστά την έννοια της «στρέψης του χώρου». Η στρέψη τού διαστήματος είναι καθαρά 
τυπική μαθηματική ιδιότητα των καμπυλόγραμμων χώρων  (ακριβέστερα, affine connection 
spaces). Εκφράζοντας παραστατικά, το στρίψιμο τού διαστήματος μπορεί να εξηγηθεί με τον 
εξής τρόπο. Έστω κάποιο διάνυσμα μεταφέρεται επί τής κλειστής γραμμής παράλληλα τού 
εαυτού του και επιστρέφει στο ίδιο σημείο Κ, απ’ όπου άρχισε την διαδρομή του. Στα 
διαστήματα περιέχοντα στρέψη, το διάνυσμα μετά την επιστροφή του στο σημείο Κ θα βρεθεί 
μη παράλληλο τής αρχικής του κατεύθυνσης, ενώ στα διαστήματα  χωρίς στρέψη – παράλληλο. 
Ο βαθμός τής μη παραλληλότητας αντιπροσωπεύει το μέτρο στρέψης τού χώρου. Ο δείκτης 
στρέψης σε ένα σημείο στο διάστημα επιτυγχάνεται συμπιέζοντας το περίγραμμα μεταφοράς σε 
ένα μεμονωμένο σημείο και με την πραγματοποίηση της οριακής μετάβασης. Όπως και αν 
φαίνεται παράδοξο, αποδείχνεται, ότι είναι δυνατόν να κατασκευαστεί, με μη αντιφατικό 
εσωτερικά τρόπο, μια γεωμετρία των χώρων με στρέψης. Όμως για μας τώρα άλλο είναι 
σημαντικό. Το στρέψιμο τού χώρου και η περιστροφή  τού σώματος είναι  εντελώς διαφορετικά 
πράγματα. Τα δικά μας μη αδρανειακά πεδία προέρχονται απ’ τις ρεαλιστικές επιταχύνσεις των 
σημείων τού σώματος και όχι από τις φορμαλιστικές στρέψεις τού χώρου. Τα μη αδρανειακά 
μας πεδία είναι απλώς το άθροισμα των στοιχειωδών ΧD και ΧC πεδίων κάθε επιταχυνόμενο 
κομματιού τού σώματος και με κανέναν τρόπο ως ζήτημα αρχής δεν συσχετίζονται με 
περιστροφή (στριψίματα) και πιθανή συστροφή τού χώρου, όπως ακριβώς το μαγνητικό 
πεδίο δεν συσχετίζεται με την περιστροφή των ηλεκτρικών φορτίων στην κυκλική τροχιά, 
παρόλο που υπάρχουν μαγνητικά πεδία κυκλικού ρεύματος. Ο όρος «πεδίο στρέψης» ή 
«περιστροφικό πεδίο» είναι άσκοπος ως έννοια πεδίου, διότι τίποτα δεν λέει για την φύση τού 
πεδίου. Οι περιστροφές μπορούν να δημιουργούν πλέον διάφορα  πεδία (μαγνητικά, ηλεκτρικά, 
βαρυτικά  ή μη αδρανειακά), ανάλογα με το τι περιστρέφεται. Πιθανόν είναι κατάλληλος ο όρος 
με συγκεκριμένη υπόδειξη τού είδους πεδίου, π.χ. περιστροφικά μαγνητικά πεδία, ή μη 
αδρανειακά περιστροφικά πεδία κ.τ.λ. Αναγκάστηκα  να σταθώ σ’ αυτό  λεπτομερώς, διότι, 
πρώτον, o όρος  «πεδίο στρίψης» ευρέως χρησιμοποιείται χωρίς κατανόηση τού περί τίνος 
πρόκειται, και δεύτερον, διότι η ομοιότητα των λέξεων «συστροφή» και «περιστροφή» μπορεί 
να φέρει ορολογικό μπέρδεμα και λανθασμένη αντίληψη στους ανθρώπους, οποίοι ποτέ δεν 
ασχολήθηκαν με την γεωμετρία των πολύπλοκων χώρων και οι οποίοι αποτελούν την 
συντριπτική πλειοψηφία. Ο Ρουμπακόβ Β.Α. στο περιοδικό «Οι επιτυχίες των φυσικών 
επιστημών», Ν 3, τόμος 170 , 2000 , απολύτως δίκαια είχε υποβάλλει σε συντριπτική κρητική το 
βιβλίο του Σίποβ Γ.Η. Το χρησιμοποιήσανε ως φύλλο της συκής για την θεωρητική κάλυψη .  
Και όμως, ενδεχόμενο, υπήρχαν  και υπάρχουν άτομα, τα οποία πραγματικά, μέσα απ’ τα 
πειράματα παρατήρησαν τις ενδιαφέρον ασυνήθιστες ιδιότητες τής επιτάχυνσης και τής 
περιστροφής των αντικειμένων. Ακριβώς τέτοια συγκεκριμένα, σαφές και αξιόπιστα  
πειραματικά δεδομένα θα ήθελα να  βρω και να μην τα αντλώ μόνον απ’ την αστρολογία. 
Επιπλέον, στις θεωρίες, τύπου γενικής θεωρίας της σχετικότητας, η σχέση των πραγματικών 
προτσές με την γεωμετρία του χώρου πραγματοποιείται διαμέσου του τανυστή (tensor) 
ενέργειας-ορμής. Ενώ στην δικιά μας περίπτωση, για την περιγραφή των ΧD και  ΧC πεδίων θα 
πρέπει να υπάρχει  σχέση, τουλάχιστο, με κάποιον τανυστή, το οποίο χαρακτηρίζει την 
κατανομή των επιταχύνσεων στο χώρο, ή , που είναι το ίδιο, με κάποιον τανυστή κατανομής στο 
χώρο κανονικών φυσικών δυνάμεων αδράνειας .  
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Εάν, μια  περιστρέφουμε την σφαίρα (ή τον δίσκο) και μια σταματάμε την περιστροφή της, τότε 
το Χ-πεδίο, πότε θα εμφανίζεται και πότε θα εξαφανίζεται. Είναι άκρως ενδιαφέρων να 
καταγραφτεί αυτό το φαινόμενο με το δέκτη του Σνολ, και να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά 
τού Χ-πεδίου, η σχέση του με την περιστροφή, εάν, βέβαια, ο δέκτης τού Σνολ θα φανεί αρκετά 
ευαίσθητος. Αφού η μάζα τού σώματος στο εργαστήριο είναι ακαταμέτρητα μικρή σε σχέση με 
την μάζα των πλανητών. Και εδώ ο ίδιος ο δέκτης, όπως δείξαμε παραπάνω, πρέπει να έχει 
επιτάχυνση. Υπάρχει πειρασμός να δημιουργήσουμε επιτάχυνση του δέκτη εγκατασταίνοντας 
του στο ίδιο το περιστρεφόμενο σώμα. Τότε ο δέκτης θα αποκτήσει κεντρομόλα επιτάχυνση 
προς τον άξονα περιστροφής. Και όμως διαισθητικά και από παρομοίωση με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία νοιώθουμε, ότι η επίδραση του ΧD πεδίου εκμηδενίζεται, όταν το 
διάνυσμα τής επιτάχυνσης είναι παράλληλο στον άξονα τού Χ-πεδίου. Για αυτό καλύτερα, 
τουλάχιστον προς το παρόν, να αποφύγουμε αυτόν τον πειρασμό.  

 
Ο ίδιος ο άνθρωπος, όπως και όλα στο περίγυρο μας, αποτελούνται από σπίν (spin) σωματίδια 
(σπίν – μηχανική ροπή περιστροφής). Κάθε σπιν γεννά δικό του στοιχειώδεις πεδίο ΧD. Για 
αυτό το λόγο όλα τα σώματα κατέχουν κάποιο μη υλικό πεδίο ΧD, αποτελούμενο από τα 
στοιχειώδης πεδία ΧD. Πιθανών, η πόλωση των σπίν  αποτελεσματικότερα δημιουργεί το Χ-
πεδίο, παρά η περιστροφή των ράβδων στο εργαστήριο. Διαμέσου των ΧD πεδίων τα 
αντικείμενα μπορούν να ασκούν λεπτές αόρατες επιρροές το ένα στο άλλο, παρομοίως τής 
επιρροής των πλανητών στις γήινες  διαδικασίες. Είναι απαραίτητη  η μελέτη όλων αυτών των 
λεπτών επιρροών διαμέσου τού δέκτη Χ-πεδίου, για το συμφέρον, πρώτα από όλα, τού ίδιου τού 
ανθρώπου, διότι οι αναφερόμενες αόρατες επιρροές μπορούν να φανούν πολύ επιζήμιες , όπως 
και πολύ χρήσιμες ανάλογα με τις περιστάσεις .  

 
Ας επιστρέψουμε τώρα στην μελέτη των αστρολογικών και φυσικών επιρροών των πλανητών. 
Επαναλαμβάνω: το ζητούμενο διάνυσμα Υ αποδείχτηκε η επιτάχυνση ΑΜ των σημείων Μ τής 
γήινης επιφάνειας. Η αστρολογικές επιδράσεις τού πλανήτη, συσχετίζονται με τον 
προσανατολισμό τής κατεύθυνσης  R προς τον πλανήτη σε σχέση με το διάνυσμα τής 
κεντρομόλο επιτάχυνσης ΑΜЗ προς τον άξονα τής Γης στο σημείο παρατήρησης. Πώς να 
σχηματίσουμε εποπτική αντίληψη περί του αναφερόμενου προσανατολισμού; Πολύ απλά, 
κατευθύνουμε το αριστερό χέρι προς το πολικό αστήρ. Τότε η κατεύθυνση τού χεριού είναι 
παράλληλη τού γήινου άξονα. Αντιθέτως, η κεντρομόλο επιτάχυνσης ΑΜЗ είναι κάθετη τού 
άξονα και βρίσκεται στo κατακόρυφο επίπεδο. Και έτσι, κατευθύνοντας το δεξί χέρι λοξά προς 
τα κάτω στο κατακόρυφο επίπεδο και κάθετα τού αριστερού χεριού, κατευθύνουμε το δεξί μας 
χέρι επί της επιτάχυνσης ΑΜЗ. Η αστρολογική επίδραση τού πλανήτη, τότε, εξαρτάται από τον 
προσανατολισμό τής κατεύθυνσης τού πλανήτη ως προς το δεξί  χέρι. Η σχετικά μικρή 
κεντρομόλο επιτάχυνση προς τον Ήλιο ολίγο θα περιστρέφει το διάνυσμα της ολικής 
επιτάχυνσης προς τον Ήλιο, ιδιαιτέρως, την ημέρα προς την μια πλευρά και την νύχτα προς 
στην αντίθετη. Με άλλα λόγια, την ημέρα το δεξί χέρι πρέπει  λίγο να ανεβάζεται σχετικά με την 
κάθετη προς το αριστερό χέρι, ενώ την νύχτα , αντίθετα – να κατεβάζεται.  

 
Η τιμή της επιτάχυνσης ΑΜ στην επιφάνεια τής Γης  δεν είναι μεγάλη.  
| ΑΜ | = 3.37 x 10 -5  ημ φ  km/sec2 ,          (1) 
όπου φ – το γεωγραφικό πλάτος τού παρατηρητή. Όμως, όπως συνεπάγεται απ’ την αστρολογία, 
ακόμα και η τόση μικρή επιτάχυνση αρκεί να κάνει τόσο αισθητή την επίδραση  τού Χ-πεδίου 
τού πλανήτη. Ο άνθρωπος καθημερινά και επαναληπτικά κινείται με αρκετά μεγαλύτερες 
επιταχύνσεις. Π. χ., ο άνθρωπος απ’ το κατώφλι κατορθώνει να αναπτύξει πεζοπορώντας 
ταχύτητα 4 km/h μόλις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και η επιτάχυνση του δεκαπλάσια 
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υπερβαίνει την επιτάχυνση ΑΜЗ προς τον άξονα τής Γης. Επομένως, οι καθημερινές επιδράσεις 
πάνω μας τού ΧD πεδίου είναι αισθητές, προπαντός στις κινήσεις μέσον αυτοκίνητων και 
αεροπλάνων. Βέβαια, ο προσανατολισμός των επιταχύνσεων τού ίδιου του ανθρώπου χαοτικά 
μεταβάλλεται στην διάρκεια της ημέρας. Επομένως, η αναφερόμενη επίδραση κάπως 
εξομαλύνεται κατά μέσο όρο ανά ημέρα τού 24-ωρου, όμως η κινητικότητα τού τρόπου ζωής 
προκαλεί την ενίσχυση των αστρολογικών επιρροών μετά την γεννά τού ανθρώπου. Ίσως για 
αυτόν το λόγο τα βρέφη τόσο αγαπούν να τα εκθέτουν και να  τα λικνίζουν, αφού το σύστημα 
του οργανισμού τους δεν δυνάμωσε ακόμα και είναι ιδιαίτερα ευάγωγο ως προς των διαφόρων 
επιρροών. Από αυτήν την έννοια και οι γρήγοροι χοροί μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμοι. 
Τώρα αυτό μπορεί να φαίνεται κάπως φανταστικό, και, όμως, είναι αρκετά σοβαρό, και κοινώς 
θα αναγνωριστεί μετά από την αξιόπιστη επιβεβαίωση των αστρολογικών επιδράσεων μέσον 
τον φυσικών επιστημονικών πειραμάτων. Θα θελα να κινήσω την προσοχή τού αναγνώστη στην 
σημαντικότητα και αναγκαιότητα των επιστημονικών ιατρικών ερευνών πάνω στις 
περιγραφόμενες αστρολογικές επιδράσεις, συσχετιζόμενες με τις επιταχυνόμενες μετακινήσεις 
τού ανθρώπου.  

 
Στις ημέρες των εαρινών και φθινοπωρινών ισημεριών, το μεσημέρι, οι επιταχύνσεις ΑΜС και 
ΑΜЗ έχουν ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση, και η συνολική επιτάχυνση ΑΜ απεδείχθη μηδέν 
περίπου στις  80 μοίρες τού γεωγραφικού πλάτους. Και τότε εξαφανίζεται η επίδραση των ΧD 
πεδίων όλων των πλανητών συγχρόνως.  

 
Όλα τα λεγόμενα έχουν πραγματική έννοια μόνον εάν η ύπαρξη δύο διαφορετικών συνιστωσών 
τού Χ-πεδίου των πλανητών αποτελεί πραγματικότητα και όχι απλώς επινόηση. Το συμπέρασμα 
περί της ύπαρξης τους προέκυψε απ’ την υπόθεση ορθότητας των γενικού χαρακτήρα 
αστρολογικών κανόνων τής επίδρασης των πλανητών ανάλογα με τις θέσεις  τους στα ζώδια και 
στους οίκους τού ωροσκοπίου. Για αυτόν το λόγο, η πειραματική επιβεβαίωση τής ύπαρξης των 
αναφερόμενων συνιστωσών θα σημαίνει την επιβεβαίωση της αστρολογίας μέσον των φυσικών 
πειραμάτων. Τι έδειξαν σχετικά με αυτό τα πειράματα με τον δέκτη του Σνολ;  

 
Προς το παρόν, με τα εν λόγο πειράματα μελετήθηκε μόνο η ομοιότητα των σχημάτων τού 
ιστογράμματος (η ομοιότητα ΣΛΔΙ), όχι, όμως, η μεταβολή των σχημάτων και των παραμέτρων 
του στο χώρο και στο χρόνο. Με άλλα λόγια, καταγράφτηκε μόνο η επανάληψη και η ομοιότητα 
των επιδράσεων και όχι τα χαρακτηριστικά των μεταβολών. Για την μελέτη των 
χαρακτηριστικών των επιδράσεων απαιτείται πολύ πιο αυξημένη κατανάλωση δυνάμεων και 
μεγαλύτερες δαπάνες για της πειραματικές εργασίες. Για να συγκρίνουμε τα συμπεράσματα της 
θεωρίας με τα αποτελέσματα των πειραμάτων χρειάζεται να διευκρινίσουμε απ’ την θεωρία  
τους κύκλους επανάληψης των επιδράσεων των Χ-πεδίων και να τους συγκρίνουμε με τους 
κύκλους επανάληψης, που προκύπτουν απ τα πειράματα. Σύμφωνα με τον τύπο (1), η 
επιτάχυνση ΑΜЗ εξαφανίζεται  στους πόλους τής Γης (η γωνία φ=900 ), και μαζί με αυτήν, 
πλησίον των πόλων εξαφανίζεται η επίδραση τής συνιστώσας τού Χ-πεδίου τού πλανήτη. 
Επομένως, θα μελετήσουμε οποιοδήποτε, αλλά φιξαρισμένο σημείο Μ στην επιφάνεια τής Γης, 
απομακρυσμένο απ’ τους πόλους. Έστω ΧDΠ - πεδίο ΧD κάποιου πλανήτη. Η επίδραση τού 
πλανήτη αυτού πάνω στο σημείο Μ θα πρέπει να έχει κυκλικό χαρακτήρα, δηλαδή, θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται ανά τέτοια χρονικά διαστήματα Τ, με την λήξη των οποίων επαναλαμβάνεται 
ο προσανατολισμός τής κεντρομόλο επιτάχυνσης ΑΜЗ τού σημείου Μ ως προς την κατεύθυνση 
R απ’ τον παρατηρητή προς τον πλανήτη. Το τελευταίο ισοδυναμεί με την επανάληψη τού 
προσανατολισμού τού τοπικού ορίζοντα ως προς την κατεύθυνση τού πλανήτη. Το πείραμα 
αυτό έχει πραγματοποιηθεί  προς το παρόν μόνο σχετικά με τον Ήλιο. Ο προσανατολισμός τής 
επιτάχυνσης ΑΜЗ ως προς την κατεύθυνση τού Ήλιου επαναλαμβάνεται ανά κάθε ηλιακό 24-
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ωρο και ανά 365 ηλιακών 24-ωρων, όχι όμως, ανά αστρικό έτος (365 ηλιακές ημέρες 6 ώρες 9 
λεπτά), δηλαδή, έχει δύο περιόδους Τ1 = 24 ώρες, Τ2  = 365 ημέρες. Σύμφωνα με την θεωρία, η 
επίδραση τής συνιστώσας  ΧDС  οφείλει να επαναλαμβάνεται και να δίνει κύκλους  ΣΛΔΙ 
περιόδων Τ1  και Τ2 . Εν’ το μεταξύ, όπως σημειώθηκε στο δεύτερο μέρος τού άρθρου, το 
τμηματικό πεδίο ΧСС  του Ήλίου οφείλει να δίνει μόνο έναν κύκλο επανάληψης  περιόδου Τ1 = 
365 ημερών 6 ωρών 9 λεπτών, που ισοδυναμεί με την επανάληψη τής θέσης τού Ηλίου στα 
ζώδια και με την ακριβής  επανάληψη των θέσεων τής Γης πάνω στην τροχιά περιστροφής της 
γύρω απ’ τον Ήλιο. Τα πειραματικά αποτελέσματα με το δέκτη τού Σνολ  είναι τα εξής [9] 
(αναφέρω αποσπάσματα [9]):  
«Ερευνώντας τις πιθανότητες πραγματοποίησης ομοίων ιστογραμμάτων στις ίδιες ημερομηνίες με 
ακρίβεια ενός λεπτού, μετά από ένα έτος, δύο και τρία έτη, εντοπίστηκαν δύο επακριβής περίοδοι. 
Η μία περίοδος αποδείχτηκε ίση με 525 599 λεπτά – ένα λεπτό μικρότερη απ’ το «μέσο ηλιακό 
έτος» (365 μέσου όρου ηλιακές ημέρες). Μετά από δύο έτη η διαφορά με την διάρκεια των 
ακέραιου αριθμού ηλιακών ημερών αποτελεί δύο λεπτά. Στα τρία έτη η διαφορά αυτή γίνεται τρία 
λεπτά .  

 
Η δεύτερη περίοδος αποδείχτηκε ίση με 535 969 λεπτά, ή 365 ημέρες 6 ώρες και 9 λεπτά. Αυτή η 
διαφορά απ’ την διάρκεια ακέραιου αριθμού ηλιακών ημερών είναι παρόμοια με την επακολουθία 
τής δίσεκτης χρονιάς. Αυτή η επακολουθία, όπως είναι γνωστό, επανορθώνεται με την εισαγωγή 
επιπρόσθετης ημέρας την δίσεκτη χρονιά» . 

 
Εκτός αυτού, εντοπίζεται ένας επακριβής κύκλος επανάληψης ανά κάθε ηλιακή ημέρα [10]. (Η 
διαφορά ενός λεπτού, που σημείωσε ο Σνολ, δεν είναι, βέβαια τυχαία και η κατανόηση της θα 
φέρει νέα αποτελέσματα. Αλλά προς το παρόν, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό.) Τα φυσικά 
πειράματα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ακριβώς εκείνων των περιόδων επανάληψης, οι 
οποίες συνεπάγονται απ’ την θεωρία των Χ-πεδίων διό συνιστωσών. Το τελευταίο δεν 
αποκλείει την τυχαία σύμπτωση των συμπερασμάτων τής θεωρίας και των εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων. Όμως, επιβεβαιώνονται  και πολλά άλλα συμπεράσματα τής θεωρίας : ο 
χρονικός συγχρονισμός ως προς το μεσημβρινό, ο συγχρονισμός ως προς την τοπική ώρα, η 
περίοδος ίση με την ηλιακή ημέρα και η εξήγηση τής έλλειψης της στα  ιδικά  πειράματα, 
η έκλειψη των επιδράσεων πλησίον πόλων τής Γης, ο μηνιαίος σεληνιακός κύκλος τού μη 
υλικού πεδίου. Το τυχαίο τόσον συμπτώσεων μάλλον δεν πρέπει να είναι δεκτό. Για αυτό  
πρέπει να παραδεχτούμε, ότι στις γενικές γραμμές το φυσικό πείραμα επιβεβαιώνει την 
θεωρία των Χ-πεδίων, και μαζί μ’ αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα των γενικότερων 
αρχών τής αστρολογίας. Ιδιαιτέρως, τα πειράματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δύο 
διαφορετικών συνιστωσών ΧDС και ΧCС τού μη υλικού Χ-πεδίου τού Ήλιου, που 
εκπληρώνουν  τις αστρολογικές επιρροές. Αυτό σημαίνει, ότι  για πρώτη φορά το φυσικό 
πείραμα συγκεκριμένα επιβεβαίωσε την αστρολογική επίδραση τού Ηλίου σε δύο 
υποστάσεις : εξαρτώμενο απ’ την θέση του στα ζώδια (το πεδίο ΧCС )  και  εξαρτώμενο απ’ 
την θέση του στους οίκους τού ωροσκοπίου  (το πεδίο ΧDС ) , δηλαδή , σε εξάρτηση απ’ την 
θέση τού Ηλίου σχετικά με το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα. Προξενεί έκπληξη η 
καταπληκτική ακρίβεια ενός λεπτού τής καταγραφής των στιγμών επαναλήψεως μετά από ένα 
έτος, δηλαδή από 529 969 λεπτά. Στην πραγματικότητα , η ακρίβεια μπορεί να αποδειχτεί ακόμα 
μεγαλύτερη, διότι το ένα λεπτό είναι απλώς ο χρόνος λήψης ενός ιστογράμματος στα σημερινά 
πειράματα. Η υπερύψηλη ακρίβεια τής λειτουργίας τού δέκτη τού Σνολ περιμένει την εξήγηση 
της. Ως πλήρη επιβεβαίωση τής αστρολογίας θα ήταν η εντόπιση ανάλογων επιρροών των 
πλανητών.  
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Ο δέκτης τού Σνολ απέδειξε μία ανισοτροπία τού χώρου [10]: Τα ΣΛΔΙ των α-σωματιδίων, 
εξαγόμενων από ένα δείγμα και διασκορπισμένων σε διάφορες κατευθύνσεις, είναι διαφορετικά. 
Εγγράφονται εκείνα τα α- σωματίδια, τα οποία είτε πέφτουν πάνω στην πλάκα  (τα πειράματα  
με την πλάκα), είτε περνάνε από στενά σωληνοειδείς κολλημάτορ (πειράματα  με κολλημάτορ). 
(βλ. λεπτομερής ανάλυση των πειραμάτων με τον δέκτη τού Σνολ στο Παράρτημα). 
Αποτέλεσμα – στο δεδομένο σημείο της δεδομένης στιγμής, τα ΣΛΔΙ μεταβάλλονται με την 
περιστροφή τής πλάκας ή τού κατευθυντήρα (κολλιμάτορ). Τίθεται η ερώτηση, ποία απ’ τις 
συνιστώσες τού Χ-πεδίου δημιουργεί την ανισοτροπία;  Μα ενδέχεται, να μην δημιουργούν την 
ανισοτροπία  τα Χ-πεδία, ενώ η ύπαρξη της να οφείλεται σε κάποιο άλλο πεδίο, σταθερό στα  
πλαίσια  όλου τού ηλιακού συστήματος, το οποίο επιδρά ανεξάρτητα απ’ το προσανατολισμό 
τής επιτάχυνσης  ΑΜ τού υλικού σημείου παρατήρησης. Θα το ονομάσουμε αυτό το πεδίο με 
σύμβολο Ν. Βασίζοντας στα υπάρχοντα (μάλλον, στα ευπρόσιτα για τον ερευνητή) πειραματικά 
δεδομένα, στέκει αδύνατον να βγάλεις μονοσήμαντα συμπεράσματα, διότι στις εργασίες  όσο με 
την πλάκα, τόσο και με το κολλιμάτορ, καταγράφεται η επίδραση άμεσα πολλών πεδίων, ενώ τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των πεδίων ξέχωρα  δεν μελετήθηκαν ακόμα 
πειραματικά. Και επιπλέον, ο χαρακτήρας τής ανισοτροπίας, ακόμα και τής συνολικής 
επίδρασης, προς το παρόν, επίσης είναι άγνωστος. Και όμως, μερικά σημαντικά συμπεράσματα 
σχετικά με τα Χ-πεδία μπορούν να γίνουν, και ήδη τώρα. Τα  συμπεράσματα αυτά είναι σωστά 
ανεξαρτήτως τής  ύπαρξης ή μη τού πεδίου Ν.  Γιατί ; Το ζήτημα είναι, ότι το πεδίο Ν μπορεί να 
δώσει κύκλο μόνο μιας περιόδου, ανά χρονικά διαστήματα, στα οποία επαναλαμβάνεται ο 
προσανατολισμός τής πλάκας ή τού κολλιμάτορ ως προς τα ακίνητα άστρα, δηλαδή μόνο 
περιόδου μιας αστρικής ημέρας (23 λεπτά 56 δευτερόλεπτα). Ενώ εμείς παντού στηριζόμαστε 
μόνο στις περιόδους που δεν ισούνται με  τις αστρικές ημέρες ή του ακέραιου αριθμού αυτών. 
Π. χ. , η προαναφερόμενη ετήσια περίπου περίοδο των 365 μέσων ηλιακών ημερών 6 ωρών και 
9 λεπτών  ισούται  με 366 αστρικές ημέρες και 6 ώρες 33 λεπτά. Η ηλιακή ημέρα έχει διάρκεια 
μιας αστρικής ημέρας συν 4 λεπτά. Έτσι θα λειτουργούμε παντού σε αυτό το άρθρο .  

 
Τα υπάρχοντα ήδη πειράματα μαρτυρούν υπέρ τής ισοτροπίας της επιδράσεως τής τμηματικής 
συνιστώσας ΧC. Η δεδομένη συνιστώσα αλλάζει τις ιδιότητες τού χώρου, αλλά τις αλλάζει 
ισότροπα. Πράγματι, ας υποθέσουμε το αντίθετο, ότι το πεδίο ΧC δημιουργεί την ανισοτροπία 
τού χώρου. Ο δέκτης τού Σνολ εντόπισε έναν κύκλο τού πεδίου όχι ανά ακέραιο αριθμό ημερών 
– 365 ημέρες, αλλά ανά 365  ημέρες και 6 ώρες 9 λεπτά. Σημαίνει, ότι την στιγμή καταγραφής 
τής επανάληψης τού πεδίου ΧC, η πλάκα (το πείραμα έγινε με την πλάκα) ήταν 
προσανατολισμένη ως προς τον Ήλιο διαφορετικά απ’ ότι ένα χρόνο πριν. Λόγο της 
ανισοτροπίας των επιδράσεων τού πεδίου ΧC , οι ενδείξεις του δέκτη θα έπρεπε να αλλάζανε  με  
την περιστροφή τής πλάκας. Για αυτό οι επαναλήψεις των ΣΛΔΙ δεν θα έπρεπε να 
παρακολουθούνται . Και όμως υπήρχαν. Επομένως , το πεδίο ΧC επιδρά στο χώρο ισότροπα .  

 
Χρησιμοποιώ την λέξη «μαρτυρούν» και όχι «αποδεικνύουν» διότι, είναι παράτολμο να βγάζει 
κανείς τελικά συμπεράσματα  βάσει των μη ολοκληρωμένων πειραμάτων. Μπορεί  ίσα-ίσα με 
την περιστροφή περίπου σε ένα τέταρτο στροφής να επαναλαμβάνονται  ξανά οι ιδιότητες τού 
χώρου. Τότε το συμπέρασμα δεν θα είναι σωστό. Όμως η συγκεκριμένη εξάρτηση τής 
ανισοτροπίας απ’ τις περιστροφές δεν μελετήθηκε ακόμα. Από αυτήν την έννοια το πείραμα δεν 
ολοκληρώθηκε. Και, δυστυχώς, αυτό παρακολουθείται στα πάντα. Λόγο δυσκολιών 
επεξεργασίας εκατομμυρίων ιστογραμμάτων ή, στην ουσία, έλλειψης μέσων για τις 
επιστημονικές αναζητήσεις, τα πειράματα παραμένουν ατελείωτα. Αναμένει πληθώρα 
πολυτιμότατων ερευνών, αλλά όλα στηρίζονται στο σκέτο ενθουσιασμό . Για τον αναφερόμενο 
λόγο, τα υπάρχοντα πειράματα  συχνότερα μόνο «μαρτυρούν» .  
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Θα αποδείξουμε τώρα, ότι το πεδίο ΧD προξενεί κάποια ανισοτροπία τού χώρου. Θα 
μελετήσουμε στο σημείο Μ τής γήινης επιφάνειας τα πεδία ΧCС και ΧDC τού Ήλιου. Θα 
τοποθετήσουμε στο ένα και ίδιο σημείο δύο κατευθυντήρες (κολλιμάτορ) Κ1 και Κ2, παράλληλα 
ένα στο άλλο και έτσι, ώστε να κατευθύνονται, στην αρχική στιγμή, ευθεία στο κέντρο τού 
Ήλιου. Θα κρατήσουμε  τον προσανατολισμό τού πρώτου κολλιμάτορ ακινητοποιημένο ως προς 
το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα (ως προς την  επιτάχυνση  ΑΜЗ) και τον προσανατολισμό τού 
δεύτερου ως προς τα άστρα. Μετά από μια ηλιακή ημέρα ΤС , επαναλαμβάνεται ο 
προσανατολισμός  τής επιτάχυνσης ΑΜЗ ως προς το διάνυσμα R, που συνδέει το σημείο Μ με 
τον Ήλιο. Επομένως, ακριβώς  επαναλαμβάνεται η επίδραση τού πεδίου ΧDС στο σημείο Μ. 
Στην διάρκεια ενός 24-ωρου η Γη έστω και λίγο μετακινείται επί τής τροχιάς της γύρω απ’ τον 
Ήλιο. Ως αποτέλεσμα, αλλάζει λίγο και ο προσανατολισμός τού διανύσματος R ως προς τα 
ακίνητα άστρα. Για αυτό, μετά από την ηλιακή ημέρα το κολλιμάτορ Κ1 , όπως και πριν, κοιτάει 
ακριβώς στο κέντρο τού Ήλιου, ενώ το κολλιμάτορ Κ2 – λίγο στο πλάι απ’ το κέντρο. Εάν το  
ΧDС πεδίο δεν θα  προκαλούσε ανισοτροπία τού χώρου, θα ήταν ένα και το ίδιο. Και τα δύο 
κολλιμάτορ θα έδειχναν το ίδιο. Στην διάρκεια τής ημέρας η ομοιότητα των ΣΛΔΙ θα παρέμενε 
σε ίδιο επίπεδο, και δεν θα υπήρχε ο κύκλος με περίοδο  ίση τής αστρικής ημέρας. Παρόμοια, το  
ΧCС πεδίο, το οποίο επιδρά  ισότροπα, δεν προσθέτει τίποτα στο δεδομένο πείραμα. Όταν όμως, 
το ΧDС πεδίο προκαλεί ανισοτροπία τού χώρου, τότε το πρώτο κολλιμάτορ, θα πρέπει να δώσει 
την επανάληψη τού ΧDС πεδίου με περίοδο ΤС. Διότι, ο προσανατολισμός τού πρώτου 
κολλιμάτορ Κ1  ως προς το διάνυσμα  R  στην διάρκεια τής ημέρας συνεχώς  αλλάζει , και μετά 
από περίοδο  ΤС ο προσανατολισμός του ως προς τα διανύσματα R, ΑΜЗ και τής ανισοτροπίας 
τού χώρου επαναφέρεται με ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, το  κολλιμάτορ Κ2 δεν οφείλει να 
καταγράψει κύκλο περιόδου ΤС , διότι κατόπιν ημέρας  έχει διαφορετική κατεύθυνση απ’ ότι το 
κολλιμάτορ Κ1. Τα πειράματα με το δέκτη τού Σνολ επιβεβαίωσαν [11] την δεύτερη έκδοση: Το 
κολλιμάτορ Κ1 καταγράφει κύκλο περιόδου ΤС , ενώ το κολλιμάτορ Κ2 δεν δείχνει τέτοιον 
κύκλο. Επομένως, το πεδίο ΧD δημιουργεί ανισοτροπία τού χώρου. (Ο αρχικός 
προσανατολισμός των κολλιμάτορ στο κέντρο τού Ήλιου, δεν παίζει κανένα ρόλο και δόθηκε 
αποκλείσθηκα για μια καταφανής εξήγηση.) Ο βαθμός της ανισοτροπίας, προκαλούμενης απ’ το 
πεδίο ΧDС, φαίνεται, είναι αρκετός, εφόσον η πολύ μικρή μεταβολή τού προσανατολισμού τού 
κολλιμάτορ, εντελώς απορυθμίζει τον κύκλο.  

 
Τα Χ-πεδία των πλανητών, ενδεχομένως να είναι σημαντικά ασθενέστερα τού ηλιακού Χ-
πεδίου, διότι η μάζα των πλανητών είναι αμελητέα σε σχέση με την μάζα τού Ηλίου. Αλλά και η 
εμπειρία τής αστρολογίας μάς λέει για την υπερίσχυση τής επιρροής τού Ηλίου [7], [8]. Θα 
καθιερώσουμε μια χρήσιμη στο εξής έννοια τής πλανητικής ημέρας. Θα ονομάσουμε  πλανητική 
ημέρα το χρόνο ΤΠ  , ανά το οποίο ο πλανήτης επαναλαμβάνει την θέση του ως προς τον τοπικό 
ορίζοντα της Γης. Η διάρκεια αυτής τής πλανητικής ημέρας είναι διαφορετική για κάθε πλανήτη 
και μεταβάλλεται με το χρόνο, επειδή η γωνιακή μετατόπιση τού πλανήτη σχετικά με την Γη 
γίνεται ανισόμετρα στο χρόνο. Για τους απόμακρους πλανήτες η ημέρα πρακτικά ισούται με την 
αστρική ημέρα ΤЗВ . Εάν το διάνυσμα R με κατεύθυνση προς τον Ήλιο, δεν θα άλλαζε την  
κατεύθυνσή του στην διάρκεια τής ηλιακής ημέρας, τότε και τα δύο κολλιμάτορ θα εντοπίζανε 
ένα ηλιακό κύκλο περιόδου ΤС . Εντελώς παρομοίως, εάν το διάνυσμα R με κατεύθυνση προς 
τον πλανήτη, δεν θα άλλαζε την κατεύθυνσή του στη διάρκεια της ημέρας ΤΠ  , τότε και τα δύο 
κολλιμάτορ θα εντοπίζανε ένα κύκλο περιόδου ΤΠ . Θα θεωρούσε κανείς, ότι στην χρονική 
διάρκεια ΤΠ  , το διάνυσμα  R, με κατεύθυνση προς το μακρινό πλανήτη, μεταβάλλεται  εντελώς 
ανεπαίσθητα, και ότι θα έπρεπε να εμφανιστεί στις ενδείξεις και των δύο κολλιμάτορ ένας 
κύκλος περιόδου, σχεδόν, ίσος του ΤЗВ . Και όμως , απουσιάζει από το κολλιμάτορ Κ2 , παρόλο 
που παρακολουθείται στο κολλιμάτορ Κ1 . Στην πραγματικότητα, το ποιο πιθανό είναι, ότι ούτε 
και στο κολλιμάτορ Κ1 καταγράφεται, όπου είναι αδύνατο να  διακριθεί από τον κύκλο περιόδου  
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ΤЗВ , δημιουργούμενου από το εξωτερικό πεδίο Ν, η επίδραση τού οποίου δεν συσχετίζεται με 
την επιτάχυνση ΑΜЗ . Εδώ  προς το παρόν, έχουμε μια ασάφεια: είτε η ευαισθησία του δέκτη με 
κολλιμάτορ είναι χαμηλή (ο δέκτης με  πλάκα είναι πολύ ποιο ευαίσθητος)  για την καταγραφή 
των πλανητικών πεδίων, είτε αντίστροφα, είναι πολύ υψηλή η ευαισθησία όσον αφορά τις 
μεταβολές των κατευθύνσεων, είτε το ίδιο το πεδίο ΧD είναι υπέρ ανισοτροπικό, έτσι, ώστε και 
η ανεπαίσθητες μεταβολές τού αμοιβαίου προσανατολισμού τού διανύσματος R και τού 
κολλιμάτορ καταρρίπτει τον κύκλο. Είναι απαραίτητα τα απώτερα πειράματα προς αυτήν την 
κατεύθυνση και, πρώτα απ’ όλα  με  τις πλάκες.  

 
Το ιδιόκτητο πεδίο ΧDЗ της Γης στα ίδια της τα σημεία, σύμφωνα με την ήδη αναφερόμενη 
ομοιότητα  με το μαγνητικό πεδίο, πολύ πιθανόν να ισούται με το μηδέν, δηλαδή να απουσιάζει 
για το εξής λόγο: η κατεύθυνση τής κεντρομόλο επιτάχυνσης ΑΜЗ παντού πάνω στην Γη 
συμπίπτει με την κατεύθυνση προς τον άξονα περιστροφής τής Γης, δηλαδή προς τον άξονα τού 
ίδιου Χ-πεδίου τής Γης. Δεν υπάρχει πλήρη πεποίθηση σε αυτό. Όμως, και αν το πεδίο ΧDЗ δεν 
«μηδενίζεται», αυτό κατέχει αξονική συμμετρία ως προς τον άξονα περιστροφής τής Γης. 
Επομένως , η επίδραση του πάνω στους κατοίκους, περιστρεφόμενους μαζί με την Γη, δεν 
μεταβάλλεται στην διάρκεια τής ημέρας. Ιδιαιτέρως, τότε η δεδομένη επίδραση με κανέναν 
τρόπο δεν συσχετίζεται με τις αλλαγές των προσανατολισμών τού τοπικού ορίζοντα ως προς τον 
άξονα τής Γης κατά την διάρκεια τής ημέρας. Σημαίνει, η επίδραση αυτή δεν έχει καμία σχέση 
με τους οίκους τού ωροσκοπίου και δεν οφείλει να απεικονίζεται στον ωροσκόπιο. Το ιδιόκτητο 
τμηματικό πεδίο ΧСЗ τής ίδιας τής Γης, πολύ πιθανόν, συμβάλλεται σε κάποιο  ενιαίο πεδίο στα 
όρια τής Γης, διότι η ακτίνα τής Γης είναι μικρότερη τής χαρακτηριστικής ακτίνας της εγγύς 
ζώνης. Τότε η αστρολογική επίδραση τής Γης πάνω στους κατοίκους της υπάρχει, αλλά δεν 
εξαρτάται απ’ το χρόνο και είναι δύσκολα ξέχωρα να διακριθεί απ’ την πληθώρα άλλων 
αστρολογικών επιρροών.  

 
Πολύν καιρό έμενε ακατανόητο το πείραμα με την παρακολούθηση σε διάφορα σημεία τού 
γεωγραφικού μεσημβρινού τής Γης [12]. Ο δέκτης τού Σνολ με την πλάκα (ελασματοειδής 
δέκτης) έδειξε μια ομοιότητα των ΣΛΔΙ στην μεσημβρινή σε όποια τυχών προσδιορισμένη 
χρονική στιγμή t. Αυτό το φαινόμενο καλείται από το Σνολ «συγχρονισμός προς το 
μεσημβρινό». Επιπλέον, ο δέκτης έδειξε, ότι αυξάνονται οι δυσκολίες παρακολούθησης τού 
ημερήσιου κύκλου καθώς πλησιάζουμε στο βόριο πόλο τής Γης. Στους διάφορους μεσημβρινούς 
στην δεδομένη στιγμή, τα ΣΛΔΙ είναι διαφορετικά. Οι απρόβλεπτες ιδιότητες τής συνιστώσας 
ΧD επιτρέπουν να προχωρήσουμε μπροστά στην κατανόηση των παρατηρούμενων φαινομένων.  

 
Όντως, θα  προσδιορίσουμε μια χρονική στιγμή  t. Θα περάσουμε ένα επίπεδο P1 από τον άξονα 
περιστροφής τής Γης και κάποιο γεωγραφικό μεσημβρινό L1. Σε όλα τα σημεία τού 
μεσημβρινού  L1 , η κεντρομόλα επιτάχυνση ΑΜЗ προς τον άξονα τής Γης βρίσκεται στο επίπεδο 
P1  και είναι κάθετη τού άξονα τής Γης. Επομένως, τα διανύσματα ΑΜЗ σε όλα τα σημεία τού 
μεσημβρινού L1  είναι παράλληλα μεταξύ τους. Το μέγεθος τής Γης είναι αμελητέο σε σχέση με 
τις διαπλανητικές αποστάσεις. Για αυτόν το λόγω, το διάνυσμα R, εισερχόμενο απ’ τον 
παρατηρητή προς το κέντρο ενός πλανήτη, είναι ίδιο στην δεδομένη στιγμή t για όλα τα σημεία 
τής Γης. Επομένως, ο προσανατολισμός τού διανύσματος ΑΜЗ  ως προς το διάνυσμα R, είναι 
αμετάβλητος σε όλο το μεσημβρινό L1  . Σαν αποτέλεσμα, σε όλα τα σημεία τού μεσημβρινού 
L1, η επίδραση τού πλανητικού πεδίου ΧDΠ θα ήτανε απολύτως ίδια, εάν το μέγεθος τής 
επιτάχυνσης ΑΜЗ δεν μεταβαλλότανε ως προς το μεσημβρινό. Όμως , το τελευταίο μεταβάλλεται 
σύμφωνα με τον τύπο (1). Είναι μέγιστο στον ισημερινό, και βαθμιαίως ελαττώνεται καθώς 
απομακρύνεται από το ισημερινό και μηδενίζεται στους πόλους τής Γης, ενώ ο χαρακτήρας τής 
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επίδρασης ΧDΠ , ο οποίος εξαρτάται από τον αμοιβαίο προσανατολισμό διανυσμάτων R και 
ΑΜЗ, είναι ίδιος επί τού μεσημβρινού L1  .  

 
Από εδώ προκύπτει, πρώτον, ότι  η δύναμη των αστρολογικών επιδράσεων, καθοριζόμενων απ’ 
την θέση τού πλανήτη στους οίκους τού ωροσκοπίου, είναι μέγιστη στο ισημερινό, βαθμιαίως 
ελαττώνεται, και καθώς πλησιάζει στους πόλους τής Γης εξαφανίζεται. Αυτό ισχύει για κάθε 
πλανήτη. Έτσι γίνεται κατανοητό, γιατί στην αστρολογία ο γενέθλιος χάρτης χάνει κάθε νόημα 
στους πόλους τής Γης, και γιατί δυσκολεύεται η εντόπιση του περί ημερήσιου κύκλου κοντά 
στους πόλους.  

 
Δεύτερον, ο πλήρης δέκτης των Χ-πεδίων οφείλει να καταγράψει κατά κάποιον τρόπο τον ίδιο 
χαρακτήρα των πεδίων ΧDΠ όλων των πλανητών κατά μήκος τού μεσημβρινού την χρονική 
στιγμή  t. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχει συγχρονισμός ως προς το μεσημβρινό τής Γης, 
παρόλο που επιδρά ένα πεδίο εντελώς αλλότριο προς την Γη. Οι ενδείξεις τού ελασματοειδής 
δέκτη Σνολ εξαρτώνται απ’ τον προσανατολισμό τής πλάκας, εάν το πεδίο ΧD στην 
πραγματικότητα δημιουργεί ανισοτροπία τού χώρου. Συνάμα, η πλάκα στα εν λόγο πειράματα 
τής ομάδας τού Σνολ, πάντα εγκαθίσταται στο επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα και, επομένως, 
αλλάζει τον προσανατολισμό της καθώς μετατοπίζεται κατά μήκος τού μεσημβρινού L1 . Ο 
δέκτης τού  Σνολ μπορεί να δείξει συγχρονισμό ως προς το μεσημβρινό μόνο εάν το πεδίο ΧD 
είτε καθόλου δεν προκαλεί ανισοτροπία, είτε προκαλεί ανισοτροπία, όμως στο επίπεδο P1  η 
ανισοτροπία είναι αρκετά μικρή, είτε εντελώς απουσιάζει. Και όμως, ο δέκτης έδειξε τον 
συγχρονισμό ως προς το μεσημβρινό. Δεν θα συνάξουμε οριστικώς συμπεράσματα (υπάρχει ή 
όχι ανισοτροπία, είτε λείπει μόνο στην επίπεδη P1), ώσπου δεν μελετηθούν λεπτομερώς οι 
ιδιότητες της ανισοτροπίας τού Χ-πεδίου. Όμως, γενικώς, ο συγχρονισμός ως προς το 
μεσημβρινό στα πειράματα τής ομάδας Σνολ αρχίζει να βρίσκει κατανόηση. Το πρόβλημα είναι, 
ότι ο δέκτης τού Σνολ δεν είναι προς το παρόν πλήρης δέκτης.  

 
Κατά την στιγμή  t + Δt  ο μεσημβρινός L1 θα περιστρέψει γύρω απ’ τον άξονα της Γης και θα 
πιάσει στο χώρο μια άλλη θέση. Ενώ την προηγούμενη του θέση θα την πάρει άλλος 
γεωγραφικός μεσημβρινός L2 . Εκ τούτου, στο μεσημβρινό L2  στην χρονική στιγμή  t + Δt  θα 
έχουμε το ίδιο πεδίο, το οποίο υπήρχε στο μεσημβρινό L1  την στιγμή  t ( εάν στο διάστημα Δt ο 
πλανήτης δεν θα προλάβει να αλλάξει ορατά την θέση του). Αυτό θα πρέπει να καταγράψει και 
ο πλήρης δέκτης και ο δέκτης του Σνολ. Το Δt αποτελεί την διαφορά του τοπικού αστρικού 
χρόνου μεταξύ μεσημβρινών L1 και L2 . Για αυτό το λόγο, είναι φυσιολογικό το αναφερόμενο 
φαινόμενο να καλείται συγχρονισμός ως προς το τοπικό αστρικό χρόνο (η έκφραση της ομάδας 
του Σνολ). Ο προαναφερόμενος συγχρονισμός επιβεβαιώθηκε πειραματικά [1],[2] με τα 
ιστογράμματα διάρκειας μιας ώρας. Στην περίπτωση μεγαλύτερης ευκρίνειας στο χρόνο πρέπει 
να εκδηλωθούν οι  μεταβολές του προσανατολισμού τού διανύσματος R στο διάστημα Δt . Κάθε 
πλανήτης Π πρέπει να προκαλεί συγχρονισμό ως προς το τοπικό «πλανητικό» χρόνο. Π. χ. , ο 
Ήλιος πρέπει να προκαλεί συγχρονισμό ως προς το  τοπικό «ηλιακό», και όχι αστρικό χρόνο. Τα 
ανάλογα πειράματα με τα μονόλεπτα ιστογράμματα για τον ερευνητή είναι άγνωστα. Για τους 
απόμακρους πλανήτες η «πλανητική» ημέρα πλησιάζει, όπως προαναφέρθηκε, στην αστρική 
ημέρα πολύ πιο καλύτερα, παρά η ηλιακή. Είναι χρήσιμο να υπολογιστούν οι «πλανητικές» 
ημέρες και να συγκριθούν με τους εντοπισμένους κύκλους. Αυτό ίσως προσφέρει την 
δυνατότητα να καθοριστεί σε ποιόν πλανήτη οφείλεται το παρακολουθούμενο γεγονός . Για 
αυτό το πράμα θα χρειαστεί να αυξηθεί απότομα η ευκρίνεια στο χρόνο των εργασιών με τον 
δέκτη του Σνολ. Παρόμοια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχετικά με την μετάθεση  Δt .  

 
Σύμφωνα με τα πειράματα, οι επιδράσεις που καταγράφηκαν από τον ανιχνευτή Schnoll δεν 
προστατεύονται από τη Γη, όπως και αναμένεται βάσει των αστρολογικών δεδομένων που 
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αφορούν τις αστρολογικές επιδράσεις των πλανητών. Τα Χ-πεδιά δεν εμποδίζονται απ’ την Γη. 
Θα διατυπώσουμε σε απλοποιημένη μορφή τα βασικά συμπεράσματα της θεωρίας, επίσης και 
τα συμπεράσματα, υπέρ των οποίων μαρτυρούν οι πειραματικές εργασίες με το δέκτη Σνολ. 
Είναι χρήσιμο να δοθεί η δυνατότητα καλύτερα να προσανατολιστεί κανείς, με την πρώτη 
ανάγνωση,  μέσα  στην πληθώρα αποτελεσμάτων τής παρούσας μελέτης. Μεταξύ τούτου, θα 
διατυπώσουμε επιπλέον αυτά τα συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να δοθούν με απολύτως 
καταφανής τρόπο .      

 
 ΤΜΗΜΑ 5.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ .  

 
Οι αστρολογικές επιδράσεις των πλανητών πραγματοποιούνται διαμέσου επιρροής των Χ-
πεδίων τους στα γήινα προτσές. Στο δεδομένο άρθρο για πρώτη φορά παρουσιάζεται η 
περιγραφή των πεδίων αυτών και στις αστρολογικές και στις φυσικές συντεταγμένες. Τα 
πειράματα με τον δέκτη του Σνολ, εξακριβώνουν τον τύπο της φυσικής επίδρασης των Χ-
πεδίων. Σύμφωνα με τα δεδομένα των πειραμάτων, τα άυλα Χ-πεδία επιδρούν μη ενεργειακά, 
με μη δυναμικό τρόπο, συγχρόνως σε όλα τα φυσικά προτσές, διαμέσου μεταβολής των 
ιδιοτήτων του χώρου-χρόνου, ιδιαιτέρως, δημιουργώντας την ανισοτροπία του χώρου. Όμως 
πιθανόν, το θέμα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Στα πειράματα της ομάδας του Σνολ, 
μελετούνταν μόνο οι επιδράσεις του Ήλιου και της Σελήνης.  

 
Η θεωρία των Χ-πεδίων στηρίζεται στην γενική υπόθεση περί τής ορθότητας μερικών (μόνο των 
κυριοτέρων) θέσεων της αστρολογίας. Όπως συνηθίζεται στην αστρολογία, στην παρούσα 
εργασία, για λόγους συντομίας, ονομάζουμε τον Ήλιο και την Σελήνη επίσης πλανήτες. 
Σύμφωνα με την θεωρία, το Χ-πεδίο καθενός πλανήτη κατέχει μια τμηματική συνιστώσα ΧC και 
μη τμηματική συνιστώσα ΧD . Τα τμήματα των Χ-πεδίων δεν περιστρέφονται. Η τμηματική 
συνιστώσα ΧC  πραγματοποιεί τις αστρολογικές επιδράσεις, οι οποίες καθορίζονται με το σε 
ποιο τμήμα του πλανητικού πεδίου πετυχαίνει η Γη. Η στοχεύσει σε κάποιο τμήμα ισάξια 
απεικονίζεται (είναι ισόμορφη) με τον προσανατολισμό ως προς τα ακίνητα άστρα τού 
διανύσματος R , που συνδέει  την Γη με τον πλανήτη.  Για αυτό το λόγο, η στοχεύσει  στο  
τμήμα είναι ισόμορφη1 με τη στοχεύσει τού πλανήτη στο ζώδιο. Η συνιστώσα ΧD  
πραγματοποιεί αστρολογικές επιδράσεις, που καθορίζονται απ’ τον προσανατολισμό τής 
κατεύθυνσης R σχετικά με το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα (ΕΤΟ). Αυτός ο προσανατολισμός 
καθορίζει την θέση τού πλανήτη στον έναστρο ουρανό σε σχέση με την ΕΤΟ. Στην αστρολογία 
ο έναστρος ουρανός διαμερίζεται σε περιοχές ισόμορφες των οίκων τού ωροσκοπίου. Η 
κατεύθυνση R σχετικά με το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα ισόμορφα αντιστοιχείται με την θέση 
τού πλανήτη στους οίκους. Εντούτοις, ούτε τα ζώδια και ούτε οι οίκοι με κανέναν τρόπο δεν 
ασκούν επιρροή στους πλανήτες, απλά  υποδύονται το αστρολογικό σύστημα συντεταγμένων. 
Οποιοδήποτε  σύστημα συντεταγμένων δεν ασκεί επιρροή, απλώς βοηθάει στην περιγραφή τής 
κατάστασης. Για αυτόν το λόγο, ποιο σωστό θα ήταν να λέμε, όχι για την επίδραση των οίκων 
και ζωδίων, αλλά για την επίδραση τού ίδιου τού πλανήτη ανάλογα με την θέση του στα  ζώδια 
και στους οίκους. Εντυπωσιάζει, πόσο σοφά είχε επεξεργαστεί η αστρολογία το σύστημα 
συντεταγμένων, κατέχοντας πλήρη ακατανοησία  περί των μηχανισμών επιδράσεως. Επιπλέον, 
υπάρχει τρίτη συνιστώσα Χ0 των ισχυρών ιδιοτήτων τού ίδιου τού πλανήτη, η επιρροή τής 
οποίας δεν εξαρτάται από τις θέσεις των πλανητών ούτε στα ζώδια, ούτε στους οίκους τού 
ωροσκοπίου.  

                                            
1 Ισομορφία στη δεδομένη περίπτωση σημαίνει ίδια αντιστοιχία (σχέση) μεταξύ αντικείμενων σε 
διαφορετικά σύνολα αντικείμενων. Ο όρος  «ισομορφισμός» απεικονίζει  την έννοια με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, παρά οι λέξεις «ομοιότητα των σχέσεων», «ισοδυναμία των σχέσεων» κ.τ.λ.  
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Γιατί η επίδραση του πλανήτη πάνω στους κατοίκους τής Γης εξαρτάται από τον 
προσανατολισμό τού διανύσματος R (κατεύθυνση προς τον πλανήτη) σε σχέση με το επίπεδο 
τού τοπικού ορίζοντα; Ποιος είναι ο φυσικός μηχανισμός δημιουργίας τού πεδίου ΧDΠ τού 
πλανήτη Π; Από τι εξαρτάται ο χαρακτήρας τής επιρροής; Αφού το επίπεδο τού τοπικού 
ορίζοντα (ΕΤΟ) είναι μαθηματικό και όχι φυσικό αντικείμενο. Απ’ αυτό τίποτα δεν μπορεί να 
εξαρτάται . Η ΕΤΟ μπορεί μόνο  ισόμορφα  να ανταποκρίνεται σε κάτι-τι φυσικό, από το οποίο 
εξαρτάται, στην πραγματικότητα, ο χαρακτήρας τής επίδρασης τού πεδίου ΧDΠ . Τι είναι, λιπών, 
αυτό το κάτι-τι φυσικό; Θα το μελετήσουμε με την σειρά.   

 
Στο άρθρο αυτό σχεδιάσθηκε ένα φυσικό μοντέλο των αστρολογικών επιδράσεων. Είναι σωστό 
το μοντέλο ή όχι, αυτό δεν θα το κρίνει ούτε ο ερευνητής και ούτε ο αντίπαλός του. Στην τελική 
ανάλυση, το ζήτημα αυτό θα το λύσει το φυσικό πείραμα. Στα πλαίσια τού μοντέλου δείξαμε, 
ότι τα μη-ενεργειακά πεδία ΧD ασκούν επίδραση μόνο στα επιταχυνόμενα υλικά σημεία. Εάν 
ένα πεδίο ΧD επιδρά στο επιταχυνόμενο σώμα, τότε βάση τής αρχής αμοιβαιότητας, το 
επιταχυνόμενο σώμα δημιουργεί ένα πεδίο ΧD (θα ήταν χρήσιμο να εντοπιστεί πειραματικά με 
το δέκτη του Σνολ). Έτσι, λοιπόν, τα μη-ενεργειακά πεδία ΧD – είναι πεδία  επιταχυνόμενων 
σωμάτων, τα οποία επιδρούν μόνο πάνω στα  επιταχυνόμενα αντικείμενα. Με άλλα λόγια, ΧD –   
είναι μη-ενεργειακά πεδία, τα οποία δημιουργούνται  μόνο με την διαταραχή τής αδράνειας 
τής κίνησης, και επιδρούν μόνο στα αντικείμενα κινούμενα αδρανειακά. Για αυτό είναι 
λογικό να καλούνται μη αδρανειακά πεδία. Τα  ΧD πεδία  δημιουργούνται σε οποιαδήποτε 
διανομή επιταχύνσεων των υλικών σημείων στο χώρο. Μπορούν να είναι  παλμικές, 
κυματώδες, χορευτικές κινήσει , κινήσεις αυτοκινήτων, αεροπλάνων, περιπτώσεις πτώσεως και 
κτυπήματος κ.τ.λ. Με άλλα λόγια, τα μη αδρανειακά πεδία είναι πανταχού παρών πεδία, 
αναφυόμενα  σε  αυτοπροαίρετες ανισομερές (μη αδρανείς) εσωτερικές και εξωτερικές κινήσεις, 
και τα οποία επιδρούν στα αντικείμενα έχοντα αυτοπροαίρετες ανισομερές εσωτερικές και 
εξωτερικές κινήσεις. Η επίδραση τού μη αδρανειακού πεδίου ΧD πάνω στο υλικό σημείο Μ, 
εξαρτάται απ’ τον αμοιβαίο προσανατολισμό τού διανύσματος επιτάχυνσης ΑΜ τού 
σημείου και απ’ την κατεύθυνση προς την πηγή τού πεδίου ΧD. Για αυτόν το λόγο, στις 
μελλοντικές μελέτες των αστρολογικών επιρροών, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 
πανταχού παρόν μη αδρανείς  (ανώμαλες) κινήσεις των αντικειμένων επιρροής.    

 
Ποιος είναι, λοιπόν, ο μηχανισμός  δημιουργίας τού πεδίου ΧD απ τον πλανήτη; Για την μελέτη 
δημιουργίας των αστρολογικών πλανητικών πεδίων έχει ιδιαίτερη σημασία η μεμονωμένη 
περίπτωση των μη αδρανειακών πεδίων – των μη αδρανειακών πεδίων περιστροφής. Μα κάθε 
περιστροφή είναι μη αδρανής κίνηση. Όταν ένα σώμα περιστρέφεται, τότε όλα του τα σημεία 
έξω απ’ τον άξονα κατέχουν επιτάχυνση  (κεντρομόλα) και δημιουργούν την συνιστώσα ΧD . Τα 
στοιχειώδεις πεδία όλων των σημείων συμβάλλουν σε ένα ενιαίο πεδίο ΧD τού περιστρεφόμενου 
σώματος - μη αδρανειακό περιστροφής. Εάν περιστρέφεται μια σφαίρα, αποτελούμενη από 
ομοιογενείς σφαιρικά στρώματα (η πυκνότητα εξαρτάται μόνο απ’ την απόσταση απ’ το 
κέντρο), τότε το πεδίο ΧD είναι  συμμετρικό ως προς τον άξονα περιστροφής. Με άλλα λόγια, 
δεν μεταβάλλεται επί του αζιμούθιου ως προς τον άξονα περιστροφής και  μεταβάλλεται μόνο 
επί τού πλάτος. Κάθε πλανήτης σε μια προσέγγιση μπορεί να θεωρείται ως σφαιρικά 
συμμετρικό σώμα. Ο πλανήτης ως περιστρεφόμενη σφαίρα, δημιουργεί το αναφερόμενο 
προηγουμένως άξονα-συμμετρικό, πεδίο ΧD σφαίρας. Αυτό ισχύει και για το περιστρεφόμενο  
δίσκο. Το περιστρεφόμενο σώμα είναι κατάλληλη γεννήτρια του πεδίου ΧD. Είναι μη 
αδρανειακό πεδίο περιστροφής. 

 
Λοιπόν, το μη αδρανειακό πεδίο ΧDΠ  ενός  πλανήτη  δημιουργείται από την περιστροφή του.  
Το πεδίο ΧDΠ όχι μόνο δεν είναι τμηματικό, αλλά γενικώς δεν μεταβάλλεται επί τού αζιμούθιου, 
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καθοριζόμενου  ως προς τον άξονα περιστροφής (αξονική συμμετρία). Ο χαρακτήρας επίδρασης 
τού μη ενεργειακού πεδίου ΧDΠ  πάνω στο υλικό σημείο Μ τής Γης (π.χ., στον άνθρωπο) 
καθορίζεται απ’ τον προσανατολισμό τής κατεύθυνσης στο πλανήτη όχι  ως προς το επίπεδο του 
τοπικού ορίζοντα (ΕΤΟ), αλλά ως προς το φυσικό διάνυσμα της κεντρομόλου επιτάχυνσης ΑΜЗ  
τού σημείου Μ προς τον άξονα περιστροφής τής Γης. Το διάνυσμα ΑΜЗ είναι ακίνητα 
τοποθετημένο ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα, ο αμοιβαίος προσανατολισμός τους δεν 
αλλάζει στην πορεία τής  ημερήσιας περιστροφής. Για αυτό ο  προσανατολισμός ως προς το 
διάνυσμα  αυτό είναι  ισόμορφος (ισότιμος) του προσανατολισμού ως προς το επίπεδο του 
τοπικού ορίζοντα . Κάθε 24-ωρο το διάνυσμα ΑΜЗ εκτελεί κυκλική περιστροφή 360 μοιρών. 
Ενώ η κατεύθυνση για τον πλανήτη ως προς τα ακίνητα άστρα  σχεδόν δεν αλλάζει στο 24-ωρο. 
Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ημερήσιος κύκλος επίδρασης τού πλανητικού  πεδίου  ΧDΠ  στο 
σημείο Μ. Αυτό αντανακλάται στην  καθημερινή μετακίνηση τού πλανήτη μέσα από όλους τους 
οίκους τού ωροσκοπίου. Παράδοξο, αλλά όλα αυτά τα φυσικά αποτελέσματα έχουν τεκμηριωθεί 
σε επίπεδο φυσικής, στηρίζοντας μόνο στις κυριότερες θέσεις τής ίδιας τής αστρολογίας. 
 
 Η επιστήμη δεν γνωρίζει κανένα φυσικό πεδίο, που να αντιδρά στην επιτάχυνση. Και έτσι, η 
αστρολογία καθιστά  την ύπαρξη μοναδικού πεδίου, η επίδραση τού οποίου αντιδρά στην 
επιτάχυνση. Αυτό το πεδίο αντιδρά στην μη αδρανειακή κίνηση. Το συμπέρασμα περί τής 
ύπαρξης τού πεδίου μη αδρανείας ΧD  είναι αποτέλεσμα τής θεωρίας των Χ-πεδίων και  τής 
προαναφερόμενης βασικής υπόθεσης. Η αστρολογία είναι ένα θησαυροφυλάκιο μελλοντικών 
φυσικών ανακαλύψεων και αυτό το γεγονός δεν μπορεί να το αντιληφθεί η παραδοσιακή 
επίσημη επιστήμη. Μα η αστρολογία κατέχει μια πληθώρα  διαπιστωμένων, παράξενων για την 
φυσική, αποτελεσμάτων παρατηρούμενων εδώ και χιλιετίες, ενώ εμείς εδώ αγγίξαμε μόνο πολύ 
ελάχιστα εμπειρικά αστρολογικά δεδομένα .  

 
Βάσει τής συγκροτημένης θεωρίας και των ενδείξεων τού δέκτη Σνολ έχει αποδειχτεί, ότι 
ακριβώς η συνιστώσα  ΧDΠ  φέρνει την ανισοτροπία τού χώρου. Τότε γίνεται  κατανοητό, γιατί 
υπάρχει εξάρτηση απ’ την κατεύθυνση τής επιτάχυνσης. Στην διάρκεια τού ημερονύχτιου το 
πεδίο  ΧDΠ   και η αναφερόμενη ανισοτροπία , στην ουσία , δεν αλλάζουν στα όρια της Γης , ενώ 
το ΑΜЗ , περιστρέφοντας στο ανισοτροπικό χώρο δέχεται μαζί με το σημείο Μ διάφορες 
επιδράσεις σύμφωνα με  την εξάρτηση των ιδιοτήτων του χώρου από την κατεύθυνση (σύμφωνα  
με το χαρακτήρα της κατευθυνότητας της ανισοτροπίας του χώρου). Τώρα θα στερεώσουμε 
νοητικά το διάνυσμα ΑΜЗ και θα περιστρέφουμε το διάνυσμα R. Το σκεπτικό περί τής 
συμμετρίας δείχνει σαφές, ότι μαζί με την περιστροφή τής κατεύθυνσης προς το πλανήτη, 
επίσης θα περιστρέφεται και ο χαρακτήρας κατεύθυνότητας τής ανισοτροπίας . Οπότε είναι ένα 
και το ίδιο τι περιστρέφεται : η επιτάχυνση ή η κατεύθυνση προς τον πλανήτη. Όλα εξαρτώνται 
μόνο απ’ τον αμοιβαίο προσανατολισμό. Σύμφωνα με την αστρολογία, όταν ο πλανήτης κινείται 
δια μέσο των οίκων, η επίδρασή του απότομα αλλάζει διασχίζοντας τα όρια των οίκων, 
παραμένοντας αρκετά  σταθερή μέσα σε κάθε οίκο. Όμως οι 12 οίκοι, όπως είπαμε, 
απεικονίζουν τα 12 διαμερίσματα  αμοιβαίων προσανατολισμών των διανυσμάτων R  και  ΑΜЗ  . 
Επομένως, με την περιστροφή τού διανύσματος της επιτάχυνσης ΑΜЗ στο ανισότροπο χώρο, 
έχουμε απότομες μεταβολές των επιρροών καθώς διασχίζονται τα όρια των διαμερισμάτων, και 
αρκετά σταθερή επιρροή μέσα σε κάθε διαμέρισμα. Με λίγα λόγια, η ανισοτροπία, 
δημιουργούμενη από το πεδίο μη αδρανειακής περιστροφής, έχει τμηματικό χαρακτήρα. Ο 
ερευνητής παρουσίασε στον αναγνώστη  μια  πολύπλοκη εικόνα, η οποία όμως, δεν είναι 
ένα μύθευμα, αλλά μια λογική συνέπεια των εμπειρικών δεδομένων της αστρολογίας και 
της θεωρίας των Χ-πεδίων.   
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Υπάρχει μια βαθιά ομοιότητα μεταξύ των ηλεκτρομαγνητικών και των Χ-πεδίων. Το 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο διαθέτει δύο συνιστώσες: μαγνητική και ηλεκτρική. Το  μαγνητικό και 
ηλεκτρικό πεδία αλληλοσυμπληρώνονται. Το μη ενεργειακό (άυλο) Χ-πεδίο επίσης  διαθέτει 
δύο συνιστώσες, οι οποίες συμπληρώνουν τις ιδιότητες μια της άλλης. Το πεδίο ΧD δεν 
δημιουργεί τμηματικότητα τού χώρου (είναι άξονα-συμμετρικό), όμως προξενεί τμηματηκότητα 
της ανισοτροπίας τού χώρου.  Το πεδίο ΧС , αντιθέτως,  δημιουργεί τμηματικότητα τού χώρου, 
όμως δεν δημιουργεί τμηματηκότητα τής ανισοτροπίας του. Επιδρά  ισότροπα, όπως και 
μαρτυρούν οι ενδείξεις τού δέκτη Σνολ. Το  μαγνητικό πεδίο ασκεί επίδραση στο κινούμενο 
ηλεκτρικό φορτίο αναλόγως τού αμοιβαίου προσανατολισμού τής ταχύτητας τού φορτίου και 
την κατεύθυνση τού μαγνητικού πεδίου (σύμφωνα με τον κανόνα διανυσματικού 
πολλαπλασιασμού). Το πεδίο  ΧD  επιδρά στο υλικό σημείο που έχει επιτάχυνση  ΑΜЗ , ανάλογα 
με το αμοιβαίο προσανατολισμό τής επιτάχυνσης και τής κατεύθυνσης προς την πηγή τού Χ-
πεδίου.  Το πεδίο  ΧD  επιδρά μόνο στα έχοντα επιτάχυνση υλικά σημεία . Εδώ η επιτάχυνση 
παίζει το ρόλο τής ταχύτητας τού ηλεκτρικού  φορτίου, και κάθε υλικό σώμα διαθέτει κάποιο 
φορτίο, το οποίο θα καλούμαστε φορτίο αϋλότητας (μη υλικότητας). Στην σταθερή κυκλική 
κίνηση τού ηλεκτρικού φορτίου (κυκλικό ρεύμα) εμφανίζεται σταθερό μαγνητικό πεδίο. Στην 
σταθερή κυκλική κίνηση τού φορτίου αϋλότητας των υλικών σημείων τού πλανήτη (περιστροφή 
του πλανήτη), δημιουργείται σταθερό περιστροφικό  μη αδρανειακό πεδίο ΧD . Η ομοιότητα με 
το μαγνητικό πεδίο, μοιάζει να επεκτείνεται μακριά . Ιδιαιτέρως, η ομοιότητα οδηγεί στη σκέψη 
ότι, η επίδραση τού πεδίου ΧD απουσιάζει, όταν η επιτάχυνση ΑΜ , είναι παράλληλη τής 
κατεύθυνσης προς την πηγή τού Χ-πεδίου. Η ομοιότητα μάς υπαγορεύει την πιθανότητα 
ύπαρξης κυμάτων αύλων πεδίων και την δυνατότητα τής αμοιβαίας αλληλοδιαδοχικής 
μετατροπής μιας συνιστώσας τού Χ-πεδίου σε άλλη κατά την διάρκεια τής διάδοσης των 
κυμάτων, ομοίως με την μεταλλαγή ηλεκτρικής και μαγνητικής συνιστώσας στα 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Εξίσου  σημαντικό είναι και άλλο. Η αναλογία  μας λέει : τα πεδία  
ΧD και ΧС  είναι συνιστώσες ενιαίου Χ-πεδίου, η μεταβολή μιας απ’ αυτές δημιουργεί την άλλη 
(όπως στα  ηλεκτρομαγνητικά  φαινόμενα). Πιο συγκεκριμένα : το ηλεκτρικό φορτίο κινούμενο 
με σταθερή ταχύτητα  δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Όταν η ταχύτητα μεταβάλλεται, 
μεταβάλλεται  και το μαγνητικό πεδίο. Ως αποτέλεσμα τής τελευταίας μεταβολής, έχουμε την 
δημιουργία ξανά τού ηλεκτρικού πεδίου. Παρομοίως έχουμε : η μεταβολή τής επιτάχυνσης τού 
υλικού αντικειμένου δημιουργεί το μη ενεργειακό ( άυλο) πεδίο ΧС .  

 
Κάθε υλικό σημείο τού περιστρεφόμενου σώματος, συνεχώς αλλάζει την κατεύθυνση τής 
κεντρομόλο επιτάχυνσής του. Από την άποψη τής φυσικής, αυτό σημαίνει μια συνεχόμενη 
μεταβολή τής επιτάχυνσης. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική αναλογία, η εν λόγο μεταβολή 
δημιουργεί κάποιο στοιχειώδης πεδίο ΧC τού σημείου αυτού. Και το άθροισμα των στοιχειωδών 
πεδίων δημιουργεί το ενιαίο πεδίο ΧC τού περιστρεφόμενου σώματος. Μαζί μ’ αυτό, και οι δύο 
συνιστώσες ΧC και  ΧD έχουν την μια και ίδια πηγή – την περιστροφή τού σώματος. (Το βασικό, 
όμως, πεδίο ΧC του πλανήτη, όπως προαναφέρθηκε, δημιουργείται απ’ το φορτίο αϋλότητας των 
σημείων του πλανήτη και δεν συσχετίζεται με την περιστροφή του). Και τα δύο πεδία έχουν τον 
ίδιο άξονα – τον άξονα περιστροφής. Και έτσι, κάθε περιστροφή δημιουργεί ένα τμηματικό 
πεδίο ΧC , το οποίο επιδρά ισότροπα στο χώρο, και ένα συμμετρικό ως προς τον  άξονα πεδίο 
ΧD , το οποίο δημιουργεί τμηματική ανισοτροπία  του χώρου.  

 
Αυτά τα πεδία δεν είναι εκείνα τα μυθικά πεδία που προέρχονται από τις στροφές τού 
διαστήματος, αλλά τα πραγματικά μη αδρανειακά πεδία, που δημιουργούνται από την 
ύπαρξη τής επιτάχυνσης και τής μεταβολής της. Για μεγαλύτερη κατανόηση, θα επεξηγήσω 
χειροπιαστά την έννοια της «στρέψης του χώρου». Η στρέψη τού διαστήματος είναι καθαρά 
τυπική μαθηματική ιδιότητα των καμπυλόγραμμων χώρων. Εκφράζοντας παραστατικά, το 
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στρίψιμο τού διαστήματος μπορεί να εξηγηθεί με τον εξής τρόπο. Έστω κάποιο διάνυσμα 
μεταφέρεται επί τής κλειστής γραμμής παράλληλα τού εαυτού του και επιστρέφει στο ίδιο 
σημείο Κ, απ’ όπου άρχισε την διαδρομή του. Στα διαστήματα περιέχοντα στρέψη, το διάνυσμα 
μετά την επιστροφή του στο σημείο Κ θα βρεθεί μη παράλληλο τής αρχικής του κατεύθυνσης, 
ενώ στα διαστήματα  χωρίς στρέψη – παράλληλο. Ο βαθμός τής μη παραλληλότητας 
αντιπροσωπεύει το μέτρο στρέψης τού χώρου. Ο δείκτης στρέψης σε ένα σημείο στο διάστημα 
επιτυγχάνεται συμπιέζοντας το περίγραμμα μεταφοράς σε ένα μεμονωμένο σημείο και με την 
πραγματοποίηση της οριακής μετάβασης. Όπως και αν φαίνεται παράδοξο, αποδείχνεται, ότι 
είναι δυνατόν να κατασκευαστεί, με μη αντιφατικό εσωτερικά τρόπο, μια γεωμετρία των χώρων 
με στρέψης. Όμως για μας τώρα άλλο είναι σημαντικό. Το στρίψιμο τού χώρου και η 
περιστροφή  τού σώματος – είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τα δικά μας μη αδρανειακά 
πεδία προέρχονται απ’ τις ρεαλιστικές επιταχύνσεις των σημείων τού σώματος και όχι από 
φορμαλιστικά στριψίματα τού χώρου. Τα μη αδρανειακά μας πεδία είναι απλώς το άθροισμα 
των στοιχειωδών ΧD και  ΧC πεδίων  κάθε επιταχυνόμενο κομματιού τού σώματος και με 
κανέναν τρόπο ως ζήτημα αρχής δεν συσχετίζονται με την περιστροφή (περιστροφικό) και 
πιθανό στρίψιμο τού χώρου, όπως ακριβώς το μαγνητικό πεδίο δεν συσχετίζεται με την 
περιστροφή των ηλεκτρικών φορτίων στην κυκλική τροχιά, παρόλο που υπάρχουν μαγνητικά 
πεδία κυκλικού ρεύματος. Μελετήστε, π.χ., ένα επιταχυνόμενο και ευθύγραμμα κινούμενο 
υλικό σημείο. Το μη αδρανειακό του πεδίο δεν συσχετίζεται με  τις περιστροφές τού υλικού 
σώματος γύρω απ’ τον άξονά του (στροβιλισμό), ούτε και με το στρίψιμο του χώρου. 
Εύκολα , π.χ. , μπορεί να αποδειχθεί  [14] , ότι τρεις πλανήτες του ηλιακού συστήματος  - 
Ερμής, Αφροδίτη και η Σελήνη – προκαλούν το πεδίο ΧD όχι χάρη στην περιστροφή τους 
γύρω από τον άξονά τους. Ο όρος «πεδίο στρέψης» είναι άσκοπος ως έννοια πεδίου, διότι 
τίποτα δεν λέει για την φύση τού πεδίου. Οι περιστροφές μπορούν να δημιουργούν πλέον τα 
ποιο  διάφορα πεδία (μαγνητικά, ηλεκτρικά, βαρυτικά  ή  μη αδρανειακά πεδία), ανάλογα με το 
τι περιστρέφεται. Πιθανόν είναι κατάλληλος ο όρος με συγκεκριμένη υπόδειξη τού είδους 
πεδίου, π.χ. περιστροφικά μαγνητικά πεδία, ή μη αδρανειακά  περιστροφικά πεδία κ.τ.λ. 
Αναγκάστηκα να σταθώ σ’ αυτό  λεπτομερώς, διότι, πρώτον, o όρος  «πεδίο στρέψης» ευρέως 
χρησιμοποιείται χωρίς κατανόηση τού περί τίνος πρόκειται, και δεύτερον, διότι η ομοιότητα των 
λέξεων «στρίψιμο» και «περιστροφή» μπορεί να φέρει ορολογικό μπέρδεμα και λανθασμένη 
αντίληψη στους ανθρώπους, οποίοι ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την γεωμετρία των πολύπλοκων 
χώρων και οι οποίοι αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία. Ο Ρουμπακόβ Β.Α. στο περιοδικό 
«Οι επιτυχίες των φυσικών επιστημών», Ν 3, τόμος 170, 2000, απολύτως δίκαια είχε υποβάλλει 
σε συντριπτική κρητική το βιβλίο του Σίποβ Γ.Η. Το χρησιμοποιήσανε ως φύλλο της συκής για 
την θεωρητική κάλυψη. Και όμως, ενδεχομένως, υπήρχαν και υπάρχουν άτομα, τα οποία 
πραγματικά  μέσα απ’ τα πειράματα παρατήρησαν τις ενδιαφέρον ασυνήθιστες  ιδιότητες τής 
επιτάχυνσης και τής περιστροφής των αντικειμένων. Ακριβώς τέτοια συγκεκριμένα, σαφές και 
αξιόπιστα  πειραματικά δεδομένα θα ήθελα να βρω και να μην τα αντλώ μόνον απ’ την 
αστρολογία.   

 
Η δύναμη της επιρροής τού πεδίου  ΧD  τού πλανήτη Π στο σημείο Μ τής Γης εξαρτάται από το 
μέγεθος τής επιτάχυνσης ΑΜЗ (για μεγαλύτερη ακρίβεια, εν μέρει ασκεί επίδραση και η 
επιτάχυνση προς τον Ήλιο). Για αυτό το λόγο η δύναμη τής αστρολογικής επίδρασης τού 
πλανήτη, καθοριζόμενη απ’ την θέση τού πλανήτη στους οίκους τού ωροσκοπίου, είναι μέγιστη 
στο ισημερινό, βαθμιαίως ελαττώνεται, και καθώς πλησιάζει στους πόλους τής Γης 
εξαφανίζεται. Έτσι γίνεται κατανοητό, πρώτον, γιατί στην αστρολογία ο γενέθλιος χάρτης χάνει 
κάθε νόημα στους πόλους τής Γης. Και δεύτερον, από εδώ προκύπτει, ότι οι λαοί του άκρου 
βορρά σε μικρότερο βαθμό είναι εκτεθειμένοι εις των επιρροών, συσχετιζόμενων με τους οίκους 
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τού ωροσκοπίου, και σε μεγαλύτερο βαθμό «επιρροής» των οίκων εκθέτονται  οι λαοί της 
Ισημερινής ζώνης. Θα ήταν ενδιαφέρον η παρατήρηση αυτού τού φαινομένου στην πράξη.  

 
Σύμφωνα με την θεωρία και τα εμπειρικά δεδομένα τής  αστρολογίας, το πεδίο ΧD των 
πλανητών αισθητά επιδρά σε όλα τα ζωντανά ον τής Γης, κινούμενα μέχρι και με μικρές 
επιταχύνσεις μεγέθους 10-5 km/h . Π. χ. , ο άνθρωπος απ’ το κατώφλι κατορθώνει να αναπτύξει 
πεζοπορώντας ταχύτητα 4  km/h μόλις σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Και η επιτάχυνση του 
δεκαπλάσια υπερβαίνει την επιτάχυνση ΑΜЗ προς τον άξονα τής Γης. Επομένως, οι καθημερινές 
επιδράσεις πάνω μας τού ΧD πεδίου είναι αισθητές, προπαντός στις κινήσεις μέσον αυτοκίνητων 
και αεροπλάνων. Βέβαια, ο προσανατολισμός των επιταχύνσεων τού ίδιου τού ανθρώπου 
χαοτικά μεταβάλλεται στην διάρκεια τής ημέρας. Επομένως, η αναφερόμενη επίδραση κάπως 
μεσοποιήται (υπολογίζεται κατά μέσο όρο) στην διάρκεια τού 24-ωρου, όμως η κινητικότητα 
τού τρόπου ζωής προκαλεί  την ενίσχυση των αστρολογικών επιρροών μετά την γέννα τού 
ανθρώπου. Ίσως για αυτόν το λόγο τα βρέφη τόσο αγαπούν να τα εκθέτουν και να  τα λικνίζουν, 
αφού το σύστημα τού οργανισμού τους δεν δυνάμωσε ακόμα και είναι ιδιαίτερα ευάγωγο ως 
προς των διαφόρων επιρροών. Από αυτήν την έννοια και οι γρήγοροι χοροί μπορούν να φανούν 
πολύ χρήσιμοι. Τώρα αυτό μπορεί να φαίνεται κάπως φανταστικό, και, όμως, είναι αρκετά 
σοβαρό, και κοινώς θα αναγνωριστεί  μετά από την αξιόπιστη επιβεβαίωση των αστρολογικών 
επιδράσεων μέσον τον φυσικών επιστημονικών πειραμάτων. Στις ημέρες των εαρινών και 
φθινοπωρινών ισημεριών, το μεσημέρι, οι επιταχύνσεις ΑΜС και ΑΜЗ έχουν ακριβώς την 
αντίθετη κατεύθυνση, και η συνολική επιτάχυνση ΑΜ προκύπτει μηδέν  περίπου στην  80 μοίρες 
τού γεωγραφικού πλάτους . Εκεί το μεσημέρι, στις ημέρες των ισημεριών, εξαφανίζεται η 
επίδραση των ΧD πεδίων όλων των πλανητών συγχρόνως και συνάμα εκείνη την στιγμή  
εξαφανίζεται και η επίδραση των οίκων τού ωροσκοπίου.  

 
Σύμφωνα με την θεωρία των Χ-πεδίων, στην προσδιορισμένη χρονική στιγμή t σε διάφορα 
σημεία τού γεωγραφικού μεσημβρινού τής Γης, η «δύναμη» τής επιρροής τού πεδίου ΧD τού 
πλανήτη είναι διαφορετική, ο χαρακτήρας όμως τής επίδρασης είναι ίδιος. Το τελευταίο 
προκύπτει από την αμεταβλητότητα τού αμοιβαίου προσανατολισμού τής κατεύθυνσης προς τον 
πλανήτη και τής κατεύθυνσης τής επιτάχυνσης ΑΜЗ την στιγμή t σε όλα τα σημεία τού 
γεωγραφικού μεσημβρινού. Για αυτό το λόγο, ο πλήρης δέκτης των Χ-πεδίων οφείλει να 
καταγράψει έναν ίδιο χαρακτήρα της επίδρασης τού πεδίου ΧDΠ σε διάφορα σημεία τού 
μεσημβρινού την δεδομένη στιγμή (συγχρονισμός επί του μεσημβρινού τής Γης). Κατά την 
θεωρία, σε διάφορους μεσημβρινούς αναμένεται η παρακολούθηση μιας ομοιότητας των 
επιδράσεων τού πλανήτη σε εκείνες τις στιγμές που αντιστοιχούν σε ένα και το ίδιο τοπικό 
«πλανητικό» χρόνο (συγχρονισμός ως προς το τοπικό «πλανητικό» χρόνο). Αυτό ισχύει για 
όλους τους πλανήτες. Π. χ. , Ο Ήλιος πρέπει να προκαλεί συγχρονισμό ως προς το τοπικό 
ηλιακό και όχι αστρικό χρόνο. Είναι παράξενο, ότι οι επιδράσεις πάνω στα σημεία τής Γης των 
εντελώς αλλότριων πεδίων αποδείχνονται συντονισμένα με τής ιδιότητες τής Γης – τους 
γεωγραφικούς μεσημβρινούς της. Και όμως, ο δέκτης τού Σνολ μαρτύρησε υπέρ τού 
συγχρονισμού ως προς το μεσημβρινό και επιβεβαίωσε το συγχρονισμό ως προς το τοπικό 
χρόνο.  

 
Πως η ίδια η Γη επιδρά στους κατοίκους της; Σε ποιο σημείο τού ωροσκοπίου πρέπει να  
βρίσκεται η Γη; Κατά την μαρτυρία του Δ . Κουταλέβ : «Εδώ είναι έννομα και οι τρεις ορισμοί, 
απλώς απεικονίζουν τρεις διαφορετικές απόψεις περί τής Γης. Πρώτον, όταν στεκόμαστε πάνω 
στην Γη, τότε η κατεύθυνση προς το κέντρο τής Γης  δίνει το ναδίρ, η προβολή τού οποίου στην 
εκλειπτική συμπίπτει με το IC (αν και , για την ακρίβεια , το εκλειπτικό μήκος τού ίδιου τού ναδίρ, 
ως τέτοιου , ισούται με  ASC + 900 , που συνήθως δεν συμπίπτει με την συντεταγμένη τού IC). Από 
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την άλλη πλευρά, όταν μιλάμε όχι για το κέντρο τής Γης, αλλά για ΌΛΟ τού αυτού καθ’ εαυτού 
πλανήτη, τότε αυτή όντως παρουσιάζεται στο ωροσκόπιο μας με όλες τις έξι της υπόγειες οικίες. 
Τέλος, αν κοιτάξουμε την Γη απ την θέση τού Ηλίου, θα την δούμε τοποθετημένη στο αυστηρώς 
αντίθετο σημείο τής εκλειπτικής ως προς το σημείο,  στο οποίο βρίσκεται ο Ήλιος , όταν τον 
κοιτάμε από την Γη ». – τέλος του αποσπάσματος. Εν’ το μεταξύ, η αστρολογική επιρροή τής 
Γης πρέπει να είναι εντελώς οριστική. Απ το φυσικό χαρακτήρα αυτής τής επίδρασης με 
μοναδικό τρόπο έπεται η τοποθεσία τής Γης στο ωροσκόπιο. Μόνο λόγο τής αβεβαιότητας του 
αναφερόμενου χαρακτήρα αναγκαζόμαστε να στηριχτούμε σε διάφορους γεωμετρικούς 
συσχετισμούς. Η θεωρία των Χ-πεδίων αποκαλύπτει τον χαρακτήρα των αστρολογικών 
επιρροών και, επομένως, διαθέτει το κλειδί για την επίλυση τού προβλήματος  που τέθηκε.  

 
Η Γη, όπως και όλοι οι πλανήτες, κατέχει δική της τμηματική ΧСЗ και αξονικά συμμετρική ΧDЗ 
συνιστώσες. Ας δούμε στην αρχή  την επίδραση τής πρώτης συνιστώσας. Το σημείο Μ τής 
γήινης επιφάνειας, περιστρέφοντας μαζί με την Γη  διασχίζει στην διάρκεια του 24-ωρου όλα τα 
τμήματα τού ΧСЗ πεδίου. Ανά κάθε δύο ώρες αλλάζει το τμήμα, στο οποίο βρίσκεται το σημείο 
Μ. Άρα  κάθε δύο ώρες αισθητά αλλάζει η αστρολογική επίδραση τής Γης. Τότε, οι αστρολόγοι 
αναπόφευκτα θα έπρεπε να εντοπίζουν ευκρινές αλλαγές των αστρολογικών επιδράσεων τής 
Γης ανά κάθε δύο ώρες, και να δώσουν την σαφή περιγραφή τους σε εξάρτηση από τα ζώδια (τα 
τμήματα τής Γης μπορούν να καλούνται με τα ονόματα των ζωδίων). Εμείς, όμως, βρισκόμαστε 
σε  άμεση γειτνίαση από την Γη, δηλαδή από την πηγή τού πεδίου ΧСЗ . Πλησίον τού άξονα τής 
τμηματικής συνιστώσας (ενιαίας ακμής των τμημάτων), τα πεδία διαφόρων τμημάτων 
συμβάλουν σε κάποιο ενιαίο πεδίο. Την περιοχή συμβολής την ονομάσαμε εγγύς  ζώνη του 
πεδίου ΧС . Σε διαπλανητικές αποστάσεις η Γη επιδρά τμηματικά, όπως και οι άλλοι πλανήτες. 
Στην  εγγύς  ζώνη τα τμήματα διαγράφονται. Εάν οι διαστάσεις τής Γης ολοκληρωτικά  χωρούν 
στην εγγύς ζώνη τού Χ-πεδίου της, τότε η αστρολογική επίδραση τής Γης  είναι παρόν, αλλά δεν 
μεταβάλλεται στο χρόνο, και δύσκολα εντοπίζεται στο φόντο άλλων μεταβαλλόμενων επιρροών. 
Η αστρολογία δεν μας δίνει καμία περιγραφή των επιρροών τής Γης ανάλογα με τα ζώδια, τα 
οποία διαδέχονται για τους κατοίκους τής Γης κάθε δύο ώρες. Δεν ήταν δυνατόν να χάσει  η 
αστρολογία αυτή τη στιγμή. Άρα η Γη ολοκληρωτικά χωράει στην εγγύς ζώνη τού Χ-πεδίου της, 
και η αστρολογική επίδραση τής Γης  στους κατοίκους της υπάρχει, αλλά δεν μεταβάλλεται στο 
χρόνο. Και εφόσον η αστρολογική επίδραση τής Γης  είναι σταθερή, τότε δεν εξαρτάται από τα 
ζώδια, ούτε, ακόμα περισσότερο, από τους οίκους του ωροσκοπίου. Αλλά πρέπει να υπάρχει η 
αστρολογική περιγραφή τής αμετάβλητής επίδρασης της, η οποία, όμως, δύσκολα εντοπίζεται 
ακριβώς λόγο τής αμεταβλητότητας. Λιγότερο πιθανή, αλλά δεν αποκλείεται η περίπτωση  τής 
ενδιάμεσης εκδοχής - της μερικής συγκάλυψης των τμημάτων. Τότε πρέπει να υπάρχει η 
αστρολογική περιγραφή τής ομαλής μεταβολής των επιδράσεων αμυδρών  τμημάτων τής Γης. 
Όταν ο δέκτης θα καταγράψει το Χ-πεδίο τής ίδιας τής Γης, τότε θα γίνει η τελική μονοσήμαντη 
επιλογή μεταξύ δύο αναφερόμενων εκδοχών.  

 
Και πως επιδρά η δεύτερη συνιστώσα ΧDЗ; Σε όλα τα σημεία τής Γης η κατεύθυνση τής 
κεντρομόλο επιτάχυνσης συμπίπτει με την κατεύθυνση προς τον άξονα περιστροφής τής Γης. 
Κατ’ αναλογία  με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είναι φυσιολογικό να περιμένει κανείς, ότι η 
επίδραση του ιδίου πεδίου τής Γης σε όλα της τα σημεία απουσιάζει. Και αν όμως δεν 
απουσιάζει, είναι σταθερή λόγο της αξονικής συμμετρίας τού ΧDЗ πεδίου. Επομένως, η 
αστρολογική επίδραση τού  ΧDЗ πεδίου τής Γης  πάνω στους κατοίκους της είτε ολότελα λείπει, 
το ποιο πιθανό, είτε είναι σταθερό. Από την άποψη τής αστρολογικής συμβολικής, αυτό ακόμα 
μια φορά μαρτυράει υπέρ τής λυσιτέλειας  της απουσίας τής ίδιας τής Γης στο ωροσκόπιο, αν 
και θα έλεγε κανείς, ότι η Γη θα έπρεπε πρωτίστως να βρίσκεται εκεί.   
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Τι συμβαίνει από την άποψη της φυσικής στην περίπτωση τοποθέτησης διό πλανητών στις  
αμοιβαίες όψεις; Έστω R1  και R2 είναι διανύσματα με κατεύθυνση από το σημείο Μ προς τους 
πλανήτες Π1 και Π2 , αντίστοιχα. ΧD1 , ΧC1 , και ΧD2 , ΧC2 είναι  τα Χ-πεδία αυτών των 
πλανητών, αντίστοιχα, και  α – η γωνία μεταξύ των διανυσμάτων, δηλαδή – η όψη κατά την 
αστρολογική ωρολόγια. Τα συγκεκριμένα διανύσματα βρίσκονται, στην πράξη, σε ένα επίπεδο – 
στην επιφάνεια τής εκλειπτικής. Στο σημείο Μ συμβαίνει υπέρθεση των Χ-πεδίων διό 
πλανητών. Σύμφωνα με την αστρολογία, η συνολική επίδραση των πλανητών εξαρτάται από την 
γωνία α, όπως και το άθροισμα των διανυσμάτων εξαρτάται από την γωνία  μεταξύ τους. 
Συνάμα, υπάρχει κβαντωμένη συλλογή  διακριτών γωνιών αn  (α = 0, 30 ,45, 60, 90, 120, 135, 
150, 180  μοίρες, = 1, 2, 3,…9) με ιδιαίτερες ιδιότητες. Έξω από αυτήν την συλλογή γωνιών, 
κάθε πλανήτης επιδρά ανεξάρτητα απ’ τον άλλον, με άλλα  λόγια  λαμβάνει χώρα το γραμμικό 
άθροισμα των επιδράσεων. Όταν το  α =  αn  , η κατάσταση ριζικά αλλάζει  -  το     γραμμικό 
άθροισμα των επιδράσεων αισθητά διακρίνεται από το απλό άθροισμα των επιδράσεων του κάθε 
πλανήτη ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, παρατηρείται ένα μη γραμμικό εφέ αθροίσματος των 
επιδράσεων. Διάφοροι αστρολόγοι μπορεί να ερμηνεύουν διαφορετικά την δράση της 
κβαντωμένης συλλογής  των όψεων, όμως, η μη γραμμικότητα τής πρόσθεσης  πάντα υποδύεται 
ως αξιόπιστα εγκαθιδρυμένο γεγονός. Στην όψη συνόδου πλανητών (α = 00), συμβαίνει 
συγχρόνως η αμοιβαία υπέρθεση των ομώνυμων τμημάτων, όπως τής συνιστώσας ΧС , έτσι και 
των ομώνυμων τμημάτων τής ανισοτροπίας τού χώρου, δημιουργούμενης από την συνιστώσα 
ΧD . Εδώ πρέπει να εκδηλωθεί η πιο ισχυρή  επιρροή τής όψης. Στην όψη αντίθεσης (α = 1800), 
επιθέτονται ένα πάνω στο άλλο τα αντικρινά τμήματα. Τα τμήματα, όμως, τού ΧС πεδίου 
κατέχουν ιδιότητες κάποιας αντισημίτριας  (βλ. άρθρο). Είναι φυσιολογικό, τότε, να περιμένει 
κανείς μια αντισημίτρια και των τμημάτων ανισοτροπίας. Για αυτόν τον λόγο, στην όψη 
αντίθεσης θα πρέπει να συμβαίνει κάτι το πολύπλοκο σαν αποτέλεσμα  πρόσθεσης αντίθετων, 
κατά κάποια έννοια, πεδίων. Το αποτέλεσμα τής πρόσθεσης εξαρτάται από το συσχετισμό 
δυνάμεων των πεδίων δύο πλανητών. Στην όψη ημιεξαγώνου (300)  σαν να προσθέτονται δύο 
κύκλοι τμημάτων με αμοιβαία μετατόπιση ανά τμήμα. Στην όψη εξαγώνου (600) 
πραγματοποιείται αμοιβαία μετατόπιση ανά δύο τμήματα κ.τ.λ. Στις όψεις 450 και 1350 
πραγματοποιείται υπέρθεση με μετατόπιση ανά ενάμιση ή τεσσεράμισι τμήματα. Παρόμοιες 
«ήμισεις» μετατοπίσεις υπάρχουν πολλές, αλλά η αστρολογία ξεχωρίζει μόνο δύο από αυτές. 
Εδώ υπάρχει υπόδειξη για κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα των Χ-πεδίων. Η αστρολογία εμπειρικά 
μελέτησε σε λεπτομέρεια  το επακόλουθο των αναφερόμενων  υπερθέσεων των αύλων πεδίων. 
Για αυτόν τον λόγο στα αστρολογικά δεδομένα περιέχεται πολυτιμότατο υλικό για την 
παραδοσιακή επιστήμη ως προς την έρευνα  ιδιοτήτων τής υπέρθεσης  μη υλικών πεδίων. Εδώ 
σημειώνεται μια προοπτική κατεύθυνση μελλοντικών από κοινού έργων των αστρολόγων και 
των αντιπροσώπων θετικών επιστημών, προπαντός, στις πειραματικές εργασίες με τους δέκτες 
των Χ-πεδίων. Ενδέχεται, οι ζωντανοί οργανισμοί να αντιδρούν μη γραμμικά στης μεταβολές 
τού διαγράμματος κατευθύνσεων τής ανισοτροπίας και τής «δύναμης» τού τμηματικού πεδίου. 
Δημιουργείται ένα πολύ ενδιαφέρων και προοπτικό πρόβλημα βιοφυσικών ερευνών τής 
επιρροής τού βαθμού τής ανισοτροπίας και τής μεταβολής τής «δύναμης» τού τμηματικού 
πεδίου στους ζωντανούς οργανισμούς. Στην πράξη, η μη γραμμικότητα  παρακολουθείται και 
στις μικρές αποκλίσεις (orbis) 30-80 από τις τιμές αn  .  

 
Στα φυσικά πειράματα, απ’ όλες τις όψεις, είχαν μελετηθεί [13] μόνο οι όψεις συνόδου του 
Ηλίου και τής Σελήνης – η νουμηνία. Με το δέκτη τού Σνολ πραγματοποιήθηκαν οι 
παρατηρήσεις 34-ων νουμηνιών τής περιόδου από το 1994 μέχρι το 2002. Το εφέ αυτής τής 
όψης συνόδου φανερώθηκε πραγματικά τόσο έντονα και χτυπητά, που ιδιαίτερα  ξεχωρίζει από 
όλα τα άλλα εφφέ με την έντονη εκδήλωση του. Αντί για εκ πιθανότητας ομοιότητα των 
ιστογραμμάτων παρακολουθούτανε η σχεδόν πλήρη σύμπτωση τους. Σύμφωνα με το φυσικό 
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πείραμα, η δεδομένη όψη συνόδου είχε επηρεάσει όχι μόνο τα προτσές διάσπασης των ατομικών 
πυρήνων, αλλά και τα προτσές  κάθε λογής φύσεως. Και έτσι, το φυσικό πείραμα μαρτύρησε  
υπέρ των εμπειρικών αστρολογικών δεδομένων περί τής έντονης ενίσχυσης  των επιδράσεων 
στις όψεις. Εκτός αυτού, ξανά επιβεβαίωσε, ότι η αστρολογική επιρροή δεν εμποδίζεται από την 
Γη – το ίδιο έντονα  παρακολουθείται  η  εντύπωση των νουμηνιών και στην νυχτερινή πλευρά 
τής Γης. Το εφφέ των νουμηνιών παρατηρούτανε ανεξάρτητα  από τον προσανατολισμό τής 
πλάκας καταγραφής ως προς την κατεύθυνση προς τη Σελήνη και τον Ήλιο (η πλάκα πάντα 
βρίσκεται παράλληλη τής επίπεδης τού τοπικού ορίζοντα, περιστρεφόμενου μαζί με την Γη, και 
οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούτανε σε διάφορους χρόνους τού 24-ωρου και σε διάφορα 
γεωγραφικά σημεία). Αυτό σημαίνει, ότι για την επιδείνωση των επιρροών στις όψεις έχει 
ευθύνη ακριβώς η συνιστώσα ΧС του Χ-πεδίου, η οποία δεν δημιουργεί ανισοτροπία  τού 
χωροχρόνου. Εάν θα ευθυνότανε αισθητά η συνιστώσα ΧD, τότε τα  πειραματικά  αποτελέσματα 
θα εξαρτιότανε από τον προσανατολισμό της πλάκας. Επομένως, το συγκεκριμένο πείραμα  
αποκαλύπτει το μηχανισμό επίδρασης της δεδομένης όψης – το μη γραμμικό άθροισμα των  
ΧС  πεδίων τού Ήλιου και τής Σελήνης. Γίνεται αντιληπτό, γιατί το εφφέ των νουμηνιών  
παρατηρείτε το ίδιο καλά και στους υψηλούς γεωγραφικούς πλάτους (82 μοίρες βόριου 
πλάτους), όπου η επίδραση τού ΧD  πεδίου, όπως προαναφέρθηκε, είναι αρκετά εξασθενισμένη. 
Συνάμα, η  επίδραση τού ΧС  πεδίου σε τέτοιο βαθμό ενισχύεται, που υπό το φως του δεν 
ανιχνεύεται η επίδραση τού ΧD  πεδίου, γρήγορα μεταβαλλόμενου επί των μεσημβρινών τής Γης 
( αλλαγή τής κατεύθυνσης τής κεντρομόλο επιτάχυνσης των σημείων τής Γης). Τα πειράματα 
την περίοδο των νουμηνιών αποκαλύπτουν, επιτέλους, σε τι εκδηλώνεται η ενίσχυση τού Χ-
πεδίου. Εδώ παρατηρούμε μια απότομη βραχύς ενίσχυση τού Χ-πεδίου. Η ενίσχυση αυτή 
εκδηλώνεται με την απότομη αύξηση (σχεδόν 100%) της πιθανότητας ανέγερσης ομοίων 
ιστογραμμάτων. Άρα, η ενίσχυση του Χ-πεδίου προκαλεί τη μείωση τής πολυσημίας των 
εμφανιζόμενων μορφών ιστογραμμάτων. Επομένως, ο βαθμός αυτής τής πολυσημίας 
χαρακτηρίζει την δύναμη τού Χ-πεδίου. Εάν το Χ-πεδίο απουσιάζει (η δύναμή της ισούται με το 
μηδέν), τότε αναμένεται μια ίσης πιθανότητας ανέγερση των διάφορων μορφών ιστογραμμάτων. 
Από εδώ, για πρώτη φορά, μπορούμε να δώσουμε έναν τρόπο ποσοτικής εκτίμησης τής δύναμης 
τού Χ-πεδίου. Συγκεκριμένα, την πιθανολογική χαρακτηριστική του βαθμού πολυσημίας  των 
εκδηλώσεων των μορφών  ιστογραμμάτων  μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε ως μέτρο της 
δύναμης των Χ-πεδίων. Όσο λιγότερη είναι η πολυσημία, τόσο ισχυρότερο το Χ-πεδίο. Αυτό 
από την άποψη της φυσικής. Για την αστρολογία, επίσης έπονται από εδώ σημαντικά 
αποτελέσματα. Προηγουμένως είχαμε αναφέρει το στατιστικό χαρακτήρα τής αστρολογίας. 
Σύμφωνα με το αναφερόμενο, τις στιγμές των πλανητικών όψεων,  απότομα ελαττώνεται η 
στατιστική διασκόρπιση και απότομα αυξάνεται ο βαθμός τής μονοσημίας τής 
επακολουθίας  των αστρολογικών επιδράσεων .  

 

Να πως περιγράφεται  το πείραμα στην εργασία [13]: «… δείχνει κατ’ αρχήν σημαντικό το 
καταπληκτικό φαινόμενο: η πραγματοποίηση μιας και ίδιας μορφής ιστογράμματος την στιγμή της 
νουμηνίας, κατά την έρευνα  λογής-λογής διεργασιών, σε διάφορα γεωγραφικά σημεία, μεταξύ τον 
οποίων πάνω στο καράβι στην Αρκτική και Ανταρκτική, ανεξαρτήτως ώρας και θέσης τής Σελήνης 
σε σχέση με τον ορίζοντα σε  διάφορα γεωγραφικά σημεία. Φαίνεται, ότι σε αυτήν την περίπτωση 
η «στοχαστικότητα» σχεδόν εξαφανίζεται και έχουμε σχέση με ευκρινής αιτιακή  εξάρτηση. 
Αυτή η «νουμηνιακή μορφή» των ιστογραμμάτων εμφανίζεται ταυτοχρόνως με ακρίβεια ενός 
λεπτού σε όλη την Γη. Η «νουμηνιακές μορφές» των ιστογραμμάτων παρακολουθούνται σε όλες 
τις περιπτώσεις των νουμηνιών, ανεξαρτήτως ώρας, δηλαδή, ανεξάρτητα από το σε πιο μέρος 
…πέφτει η σκιά του φεγγαριού». Εννοείται, και για την αστρολογία, και για την κατανόηση των 
ιδιοτήτων της υπέρθεσης των Χ-πεδίων, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν οι έρευνες όλων 
των υπόλοιπων όψεων με μη μηδενική γωνία μεταξύ των πλανητών (α = αn ≠ 00 ). ΄Όπως 
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αναφέρθηκε  προηγουμένως, ο δέκτης τού Σνολ  ίσως να μην έχει αρκετή ευαισθησία για την 
καταγραφή των επιδράσεων των απόμακρων πλανητών. Για αυτό το λόγο, είναι σκόπιμο να 
αναζητηθούν οι ανιχνεύσεις των επιρροών των απόμακρων πλανητών με το δέκτη τού Σνολ, 
πρώτα απ’ όλα, στις στιγμές της συνόδου των πλανητών  με τον Ήλιο  ή με τη Σελήνη, όταν η 
εκδήλωση του απόμακρου πλανήτη πολλαπλά ενισχύεται. Η κεντρομόλο επιτάχυνση του 
τεχνικού δορυφόρου της Γης με περίοδο περιστροφής περίπου μιάμιση ώρα, είναι 250 φορές 
μεγαλύτερη από την  κεντρομόλο επιτάχυνση των σημείων τής γήινης επιφάνειας. Για αυτό στο 
δορυφόρο έντονα ενισχύεται η επίδραση τού Χ-πεδίου σε σχέση με τις γήινες συνθήκες. 
Επομένως, στο δορυφόρο πρέπει έντονα να ανέβει η πιθανότητα εμφάνισης ομοίων 
ιστογραμμάτων. Εδώ άρα, είναι ευκολότερη η ανίχνευση τής επίδρασης των απόμακρων 
πλανητών στο άμεσο φυσικό πείραμα. Στο δορυφόρο απότομα ανεβαίνει ο βαθμός τής 
μονοσημίας της επακολουθίας  των αστρολογικών επιδράσεων πάνω στον αστροναύτη.  

 
Πρέπει να παραδεχτούμε – εδώ η αστρολογία παρουσιάζεται ως οδηγό άστρο για τις φυσικές 
αναζητήσεις. Ανακοινώνοντας την αστρολογία ανάξια πας έκαστης επιστημονικής προσοχής και 
εμποδίζοντας κάθε απόπειρα αναζήτησης των επιστημονικών βάσεων της αστρολογίας, οι 
επικεφαλείς τής επίσημης επιστήμης κάνουν στην επιστήμη κακή εκδούλευση. Τώρα η 
επιστήμη έχει  σοβαρούς λόγους να αντιδρά στην  αστρολογία, διότι η αστρολογία με κανέναν 
τρόπο δεν εγγράφεται στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει, ότι 
πρέπει και είναι επιτρεπόμενη η διοικητική παρεμπόδιση των αστρολογικών αναζητήσεων τής 
αστρολογίας. Μα αν ρίξουμε προσεκτικό βλέμμα στην ιστορία ανάπτυξης τής φυσικής, θα 
διαπιστώσουμε ότι: οι ίδιες επιστημονικές αντιλήψεις πολλές φορές και ουσιώδης αλλάζανε και 
επεκτεινότανε. Αυτά  που με τίποτα δεν εγγραφότανε στην φυσική, στο εξής θαυμάσια 
εγγράφηκαν (βλ. [1]). Η σύγχρονη φυσική με σιγουριά απέδειξε  μόνο το εξής [6]: οι επιδράσεις 
των απόμακρων πλανητών δεν μπορούν να μεταδίδονται μέσω των ενεργειακών πεδίων, 
τηρούμενων το νόμο διατήρησης της ενέργειας. Αυτό και μόνο. Και όμως αυτό το συμπέρασμα, 
πάλι  (όπως και άλλα συμπεράσματα πολλές φορές στο παρελθόν), απολυτοποιείται και 
αντικαθίσταται και  με το συμπέρασμα περί του ακατόρθωτων να επιδρούν με οποιοδήποτε 
τρόπο οι απόμακροι πλανήτες. Η απολυτοποίηση τόσο στο παρελθόν όσο και στις ημέρες μας 
πάντα μόνο φρέναρε την προοπτική ανάπτυξη των γνώσεων μας. Η απολυτοποίηση των 
επιστημονικών αντιλήψεων από τους διοικούντες της επιστήμης, παρ’ όλο που κανείς δεν 
κατόρθωσε την απόλυτη αλήθεια, σημαίνει αντικειμενικά, ψευδοεπιστημονική οργάνωση της 
επιστημονικής διαδικασίας σε μερικές ουσιώδεις κατευθύνσεις, και φέρνει κακό και στην 
επιστήμη και στην κοινωνία εν γένει. Ας θυμηθούμε παραδείγματα απολυτοποίησης, 
τουλάχιστον, τής πολιτικής εξουσίας και το επακόλουθο κραχ των κοινωνιών. Στην επιστήμη, η 
επιτακτική απολυτοποίηση των αντιλήψεων τής στιγμής είναι ολέθρια  για την ανάπτυξη των 
θεμελιώδη νέων επιστημονικών κατευθύνσεων .  

 
Υπάρχουν εν τούτοις στην πραγματικότητα τα αναφερόμενα ΧС και ΧD πεδία ή εδώ 
προβάλλεται λανθασμένο συμπέρασμα μιας θεωρίας, βασιζόμενης στην εσφαλμένη βασική 
αστρολογική υπόθεση; Τα φυσικά πειράματα με τον δέκτη του Σνολ επιβεβαίωσαν την 
ύπαρξη εκείνων ακριβώς των περιόδων επανάληψης των επιδράσεων του Ηλίου, οι οποίες 
συνεπάγονται απ’ την θεωρία των Χ-πεδίων διό συνιστωσών. Το τελευταίο δεν αποκλείει 
την τυχαία σύμπτωση των συμπερασμάτων τής θεωρίας και των εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων. Όμως, επιβεβαιώνονται και πολλές άλλες συνέπειες τής θεωρίας και του 
μοντέλου των αστρολογικών επιρροών: ο χρονικός συγχρονισμός ως προς το μεσημβρινό, ο 
συγχρονισμός ως προς τη τοπική ώρα, η περίοδος ίση με την ηλιακή ημέρα και η εξήγηση 
τής έλλειψης της στα  ιδικά  πειράματα, η έκλειψη  των επιδράσεων πλησίον των πόλων 
τής Γης, ο μηνιαίος σεληνιακός κύκλος τού μη υλικού πεδίου. Το τυχαίο των τόσων 
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συμπτώσεων μάλλον δεν πρέπει να είναι δεκτό. Για αυτό  πρέπει να παραδεχτούμε, ότι στις 
γενικές γραμμές το φυσικό πείραμα επιβεβαιώνει την θεωρία των Χ-πεδίων, και μαζί μ’ 
αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα των γενικότερων αρχών τής αστρολογίας και του 
καλλιεργούμενου μοντέλου αστρολογικών επιρροών. Ιδιαιτέρως, τα πειράματα 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δύο διαφορετικών συνιστωσών ΧDС και  ΧCС  τού μη υλικού Χ-
πεδίου τού Ήλιου, που εκπληρώνουν  τις αστρολογικές επιρροές. Αυτό σημαίνει, ότι  για 
πρώτη φορά το φυσικό πείραμα συγκεκριμένα επιβεβαίωσε την αστρολογική επίδραση τού 
Ηλίου σε δύο υποστάσεις : εξαρτώμενο απ’ την θέση του στα ζώδια (το πεδίο ΧCС )  και  
εξαρτώμενο απ’ την θέση του στους οίκους τού ωροσκοπίου  (το πεδίο ΧDС ), δηλαδή, σε 
εξάρτηση απ’ την θέση τού Ηλίου σχετικά με το επίπεδο τοπικού ορίζοντα. Προξενεί 
έκπληξη η καταπληκτική ακρίβεια ενός λεπτού τής καταγραφής των στιγμών επαναλήψεως μετά 
από ένα έτος, δηλαδή από 529 969 λεπτά. Στην πραγματικότητα, η ακρίβεια μπορεί να 
αποδειχτεί ακόμα μεγαλύτερη, διότι το ένα λεπτό είναι απλώς ο χρόνος λήψης ενός 
ιστογράμματος στα σημερινά πειράματα. Η υπερύψηλη ακρίβεια τής λειτουργίας τού δέκτη τού 
Σνολ περιμένει την εξήγηση της. Εκτός αυτού, στο παράδειγμα συνόδου του Ήλιου και της 
Σελήνης, το φυσικό πείραμα για πρώτη φορά επιβεβαίωσε τον αστρολογικό κανόνα της 
απότομης βραχύς  ενίσχυσης των επιδράσεων των Χ-πεδίων στις όψεις των πλανητών. Σύμφωνα 
με τα πειράματα, οι επιδράσεις, που καταγράφονται  με τον δέκτη τού Σνολ δεν εμποδίζονται 
απ’ την Γη, όπως και αναμένεται βάση των αστρολογικών δεδομένων αναφερόμενων περί των 
αστρολογικών επιδράσεων των πλανητών. Επομένως, τα Χ-πεδία δεν κωλύονται από την Γη. 
Η εκδήλωση παρόμοιων επιρροών των πλανητών θα έδινε την πλήρη επιβεβαίωση τής 
αστρολογίας.  

 
Προκύπτει η αναγκαιότητα συνέχισης πολλών ακόμα πειραμάτων για τη διερεύνηση διάφορων 
άλλων αποτελεσμάτων τής εν λόγο θεωρίας. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτά και τα πειράματα με 
τα εργαστηριακά περιστρεφόμενα ή πολωμένα σώματα. Η σημερινή, ιδικά απλοποιημένη λόγο 
έλλειψης μέσων, μέθοδος πειραμάτων με τον δέκτη τού Σνολ, επιτρέπει την καταγραφή μόνο 
τής επανάληψης ομοίων επιρροών των Χ-πεδίων. Ενώ είναι σημαντική η μελέτη πολλών 
παραμέτρων των επιδράσεων τού Χ-πεδίου, και των μεταβολών τους ανάλογα με τις συνθήκες. 
Για την έρευνα των πλανητικών επιδράσεων, είναι επίκαιρη και η αύξηση της διακριτικής 
ικανότητας της μεθόδου, δηλαδή η πέραση στην στατιστικά πλήρη καταγραφή των 
ιστογραμμάτων μικρής διάρκειας (πολύ μικρότερης του ενός λεπτού).  

 
TO ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΛΙΚΟ Χ-ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΧGLOB, πιθανόν, να 
υπάρχει και να αποτελείται από την τμηματική XCGLOB και μη τμηματική XDGLOB συνιστώσες. Η 
περιοχή του διαστήματος, όμως, που καλύπτει το ηλιακό σύστημα με την πάροδο του χρόνου, 
στην ουσία, είναι  ένα μηδαμινό σημείο συγκριτικά με την απόσταση απ’ την πηγή του ΧGLOB   

πεδίου. Για αυτό το λόγο βρισκόμαστε πάντα εντός  ενός και τού ίδιου τμήματος τού Χ-πεδίου 
έκαστης απόμακρης πηγής και, μάλλον, σε ένα καθ’ αυτού σημείο τού τμήματος. Και το πεδίο 

XCGLOB παραμένει για μας σταθερό. Για τους ίδιους λόγους, το πεδίο XDGLOB μας δημιουργεί 
σταθερή παγκόσμια ανισοτροπία τού χώρου. Σε αυτό το φόντο καλά διακρίνονται οι 
μεταβαλλόμενες για μας στο χρόνο επιδράσεις των εγγύτερων αντικείμενων – των πλανητών, 
του Ηλίου, της Σελήνης, των κομητών κ.τ.λ. Πιθανόν, οι ζωντανοί οργανισμοί να 
προσαρμόστηκαν, ώστε  να μη αισθάνονται την αναφερόμενη σταθερά, και να αντιδρούν μόνο 
στην μεταβαλλόμενη συστατική. Ο δέκτης του Σνολ μαρτύρησε υπέρ τής ύπαρξης της 
παγκόσμιας ανισοτροπίας στο σημείο του διαστήματος όπου βρισκόμαστε. Δεν αποκλείεται, η 
πραγματική τελεσφόρα περιοχή επιρροής του σύμπαντος πάνω μας, να καθορίζεται από το πολύ 
μικρό συντελεστή απορρόφησης στην διαγαλαξιακή ευρυχωρία, π.χ. , απ’ την σκοτεινή ύλη ή, 
πιθανόν, από την μικρή εξασθένηση των Χ-πεδίων λόγο διάστασης. Γιατί, η μη ενεργειακή 
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υπόσταση των Χ-πεδίων σημαίνει μόνο, ότι δεν υποβάλλεται καμία υποχρέωση να 
ελαττώνονται όπως τα ενεργειακά πεδία. Η αναφερόμενη σταθερά βραδέως, κβαζιστατικά  
μεταβάλλεται λόγο της μετατόπισης του ηλιακού συστήματος. Στα χιλιάδες έτη το ηλιακό 
σύστημα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο τμήμα του Χ-πεδίου του κοντινότερου άστρου Alpha 
Centauri, που μπορεί να οδηγήσει στις διάφορες αστρολογικές επιδράσεις σε διάφορες 
μακροπερίοδες εποχές.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Για κάποιον που δεν γνωρίζει την κατάσταση στην αστρολογία, η σκληρή 
αγόρευση [6] δεν αφήνει λίθο επί λίθου απ’ την αστρολογία. Δεν συνάντησα πιο λογική 
αγόρευση ενάντια τής αστρολογίας. Και, όμως, μπορεί κανείς να υποβάλλει την αγόρευση 
αυτήν σε κριτική ίσια-ίσια από την επιστημονική άποψη, εάν γνωρίζει την έννοια και την 
κατάσταση τής σύγχρονης αστρολογίας. Κάποια στιγμή θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Τώρα θα 
σημειώσω μόνο, ότι στο άρθρο [6] σκληρά συντρίβεται όχι η αστρολογία, αλλά το ανακριβής 
μοντέλο της, που διαμορφώθηκε στις αντιλήψεις τού σεβαστού αναγνώστη και πολλών άλλων 
σεβαστών επιστημόνων. Τα βέλη εκτοξεύονται, αλλά σε άλλη κατεύθυνση. Λυπάμαι, αλλά αυτή 
η κατάσταση επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ίδια παραδοσιακή επιστήμη και στην πρόοδο 
τής κοινωνίας γενικά. Εάν η σύγχρονη αστρολογία δεν εγγράφεται στην  παραδοσιακή επιστήμη 
(και αυτό είναι γεγονός), τότε οι συνέπειες που συνεπάγονται από την υπόθεση περί τής 
ορθότητας τής αστρολογίας οπωσδήποτε θα δώσουν φυσικούς μηχανισμούς, οι οποίοι με την 
σειρά τους επίσης δεν θα εγγράφονται στην  παραδοσιακή επιστήμη. Επομένως, θα έχουμε να 
κάνουμε με εντελώς νέες για την επιστήμη ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, οι οποίες θα προωθήσουν τις 
γνώσεις μας και την τεχνολογία. Αυτό που χρειάζεται είναι να δοκιμαστούν αυτές οι 
ανακαλύψεις με επιστημονικούς τρόπους. Ταυτοχρόνως θα δοκιμαζότανε και η αστρολογία 
ολότελα με επιστημονικούς τρόπους. Αντί για αυτό η επίσημη επιστήμη  a priori  στέρησε το 
δικαίωμα να έχει έστω και κάποιο ορθολογικό σπόρο, και στην ίδια της διέκοψε την οδό για τις 
πιθανές ανακαλύψεις, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόοδο της κοινωνίας για την 
χρησιμοποίηση καινούργιων τεχνολογιών. Μα μέχρι και η αλχημεία περιείχε πολύτιμη εμπειρία, 
η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην γέννηση τής χημείας, που άλλαξε τόσο τη ζωή μας. Οι 
αντίπαλοι τής αστρολογίας, μαζί με το νερό, μου φαίνεται, πετάξανε και το νεογέννητο βρέφος. 
Παρόλο που η αστρολογία χτίστηκε πάνω στην εμπειρική παρακολούθηση, εκπλήττει η σοφία 
των παρατηρήσεων των αστρολόγων, και η σοφία της ταξινόμησής τους των φαινομένων, 
απολύτως ακατανόητης και πολύπλοκης φύσεως .   

 
Ειλικρινά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προφέσορα Σνολ για το ενδιαφέρον που έδειξε στο 
έργο μου και για την παροχή ακόμα αδημοσίευτων  αποτελεσμάτων τού πειραματικού έργου του 
μέσω του δέκτη του. Επίσης εγκάρδια ευχαριστώ τη μόνιμη συνοδοιπόρο στις  αναζητήσεις μου, 
την σύζυγό μου Ταταρίδου Βιργινία, για τις πολύτιμες συζητήσεις  και την πληθώρα χρήσιμων 
εποικοδομητικών παρατηρήσεων στην πορεία  της μελέτης.   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ. Εφόσον τα ΣΛΔΙ δεν εξαρτώνται από την φύση των φυσικών 
διαδικασιών, η ομάδα του Σνολ  συγκέντρωσε την προσοχή της στην μελέτη των ΣΛΔΙ που 
καταγράφονταν κατά την α-διάσπαση των ατομικών πυρήνων. Με αυτόν τον τρόπο ευκολότερα 
αποκλείονται οι εισερχόμενοι παράγοντες και ευκολότερα καταγράφονται τα ΣΛΔΙ. Στην 
συντριπτική πλειοψηφία των πειραμάτων, ως καταγραφείς των α-σωματιδίων υπήρχε η επίπεδη 
πλάκα, τοποθετημένη πάντα οριζόντια, δηλαδή τοποθετημένη πάντα στο επίπεδο του τοπικού 
ορίζοντα. Τα α-σωματίδια εκπέμπονται από ένα ραδιενεργό δείγμα σε διάφορες κατευθύνσεις. 
Εξ αιτίας τούτου, δημιουργήθηκε η δυνατότητα έρευνας τής ανισοτροπίας τού χώρου (δηλαδή, η 
διάκριση στο δεδομένο σημείο των ιδιοτήτων του χώρου σε διάφορες κατευθύνσεις). Με την 
βοήθεια ιδικών κολλιμάτορ καταγράφονταν τα ΣΛΔΙ των α-σωματιδίων, εκπεμπόμενων σε 
διάφορες κατευθύνσεις. Στα εν λόγο πειράματα μελετούνταν, πότε εμφανίζονται όμοια ΣΛΔΙ σε 
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εξάρτηση από το χρόνο παρατήρησης, από τις γεωγραφικές συντεταγμένες τού σημείου 
παρατήρησης , από την θέση τής Σελήνης και τού Ηλίου. Το δεδομένο παράρτημα  αφιερώνεται 
στην συνεπής ανάλυση και εξήγηση των αποτελεσμάτων της πειραματικής εργασίας με το δέκτη 
τού Σνολ .  

 
Εκθέτω σύντομα τα αποτελέσματα των πειραμάτων σε μια γενικευμένη και συστηματοποιημένη 
μορφή .  
 
Π1. Στο δεδομένο γεωγραφικό σημείο τα όμοια  ΣΛΔΙ εμφανίζονται με περίοδο ίση με την 
αστρική ημέρα (23 ώρες 56 λεπτά) . 
 
Π2. Στο δεδομένο γεωγραφικό σημείο τα όμοια  ΣΛΔΙ εμφανίζονται με περίοδο ίση της ηλιακής 
ημέρας (24 ώρες).  
 
Π3. Στο δεδομένο γεωγραφικό σημείο τα όμοια  ΣΛΔΙ εμφανίζονται με περίοδο ίση με το χρόνο 
μιας ολόκληρης περιστροφής τής Σελήνης γύρω από την Γη (αστρικός σεληνιακός μήνας).  
 
Π4. Στο δεδομένο γεωγραφικό σημείο τα όμοια ΣΛΔΙ εμφανίζονται με περίοδο 525 599 λεπτών, 
που είναι ένα λεπτό λιγότερο από το «μέσο ηλιακό έτος» - 365 μέσα ηλιακά ημερονύχτια. Σε 
δύο έτη η διαφορά από την διάρκεια ακέραιου αριθμού ηλιακών ημερονύχτιων αποτελεί δύο 
λεπτά. Στα τρία έτη η διαφορά αποτελεί τρία λεπτά .  
 
Π5. Στο δεδομένο γεωγραφικό σημείο τα όμοια  ΣΛΔΙ εμφανίζονται με περίοδο 525 969 λεπτών 
(αλλιώς - 365 μέσα ηλιακά ημερονύχτια 6 ώρες και 9 λεπτά). Αυτή η διαφορά με την διάρκεια  
ακέραιου αριθμού ηλιακών ημερονύχτιων αναλογεί στο εφφέ τής δίσεκτης χρονιάς. Αυτό το 
εφφέ, όπως είναι γνωστό, επανορθώνεται με την εισαγωγή επιπρόσθετης ημέρας στα δίσεκτα 
έτη.  
 
Π6. Στα διαφορετικά σημεία των γεωγραφικών μεσημβρινών τα ΣΛΔΙ μεταβάλλονται στο 
χρόνο, αλλά μεταβάλλονται συγχρόνως – συγχρονισμός ως προς το μεσημβρινό.   

 
Π7. Στα διαφορετικά σημεία των γεωγραφικών μεσημβρινών τα  ΣΛΔΙ είναι όμοια μεταξύ τους 
στον  ίδιο τοπικό αστρικό χρόνο - συγχρονισμός ως προς το τοπικό αστρικό χρόνο. Με άλλα 
λόγια, εάν στον πρώτο μεσημβρινό παρατηρήθηκε κάποιο  ΣΛΔΙ, τότε μετά από κάποιο χρόνο 
Τ, ο ίδιος μεσημβρινός, περιστρέφοντας μαζί με τη Γη, θα καταλάβει στο χώρο άλλη θέση. Στην 
προηγούμενη θέση του θα τοποθετηθεί τώρα άλλος  μεσημβρινός. Ακριβώς εκείνη  τη στιγμή, 
δηλαδή μετά από χρόνο Τ, στο άλλο μεσημβρινό παρατηρείται όμοιο ΣΛΔΙ.  
 
Π8. Πλησιάζοντας στο βόρειο πόλο, αυξάνονται οι δυσκολίες παρατήρησης τού 24-ωρου 
κύκλου. Στην 82-η μοίρα βόρειου πλάτους, ο ημερήσιος κύκλος ακόμα παρατηρείται στο 
ιστόγραμμα υψηλής χρονικής διάκρισης  ενός λεπτού, ενώ «πασαλείβεται» στο  ιστόγραμμα  
διακριτικότητας 15 λεπτών. Την στιγμή που στους μέτριους πλάτους  δεν  «πασαλείβεται»  ούτε 
επί της διακριτικότητας 60 λεπτών. Βορειότερα των 82 μοιρών  δεν πραγματοποιήθηκαν  
παρατηρήσεις .  

 
Π9. Στο νότιο ημισφαίριο, νοτιότερα των 35-38 μοιρών του νότιου πλάτους δυσκολεύεται η  
παρατήρηση  του συγχρονισμού ως προς το μεσημβρινό στο σημείο παρατήρησης τοποθετημένο 
στις 82 μοίρες βόρειου πλάτους, παρόλο που τηρούνται εξασθενημένες ενδείξεις συγχρονισμού.  
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Π10. Ένα κολλιμάτορ κατευθύνεται στην ανατολή, το άλλο κολλιμάτορ κατευθύνεται στην 
δύση. Εάν κάποια στιγμή θα καταγράψουμε το ανατολικό και δυτικό ΣΛΔΙ, τότε μετά την 
περιστροφή τής Γης σε 1800 , το δυτικό ΣΛΔΙ θα έχει ομοιότητα με το αρχικό ανατολικό ΣΛΔΙ . 
Εντοπίστηκαν περίημερήσιοι κύκλοι. Το τρίτο κολλιμάτορ είχε σταθερή κατεύθυνση προς το 
πολικό αστήρ, το ΣΛΔΙ δεν δίνει περίημερήσιους κύκλους και διαφέρει από τα ανατολικά και 
δυτικά ΣΛΔΙ .  
 
Π11. Όταν η κατεύθυνση τού κολλιμάτορ είναι σταθερά καθορισμένη ως προς το επίπεδο τού 
τοπικού ορίζοντα, τότε εντοπίζονται κύκλοι, ίσοι της αστρικής και ηλιακής ημέρας.  
 
Π12. Όταν η κατεύθυνση του κολλιμάτορ είναι σταθερά καθορισμένη ως προς τα ακίνητα 
άστρα, δεν εντοπίστηκαν καθόλου περίημερήσιοι κύκλοι .  

 
ΣΧΟΛΙΑ. Τα πειράματα (Π1) - (Π8) πραγματοποιήθηκαν, μπορώ να πω, με την βοήθεια των 
ελασματοειδών δεκτών, αν και στην πραγματικότητα, για τεχνικούς και ιστορικούς λόγους, σε 
κάποιο βαθμό χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα και των κολλιμάτορ. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα  του πειράματος  (Π10), τα πεδία που καταγράφει ο δέκτης τού Σνολ , προκαλούν 
εξάλλου, και την ανισοτροπία τού χώρου. Η ραδιενεργή  πηγή  είναι σημειακή , δηλαδή, μικρή 
σε σχέση με το μέγεθος της πλάκας. Στην πλάκα φτάνουν τα α-σωματίδια, εκτοξευμένα στα 
πλαίσια κάποιας σφαιρικής γωνίας Ω με την κορυφή στην πηγή των α-σωματιδίων. Η γωνία Ω 
καλύπτει την πλάκα. Ας  φαντασθούμε μια συλλογή από ιδανικά, πολύ λεπτά  κολλιμάτορ, που 
σαν ακτίνες, εξερχόμενες από την ραδιενεργή πηγή, γεμίζουν όλη την σφαιρική γωνία Ω. Τότε η 
πλάκα καταγράφει όλα τα α-σωματίδια, που διαβαίνουν μέσα από το αναφερόμενο σύνολο των 
κολλιμάτορ. Η πλάκα ως καταγραφέας ισοδυναμεί με έναν ολοκληρωτή των δεδομένων τού 
συνόλου των κολλιμάτορ. Για αυτό τα αποτελέσματα καταγραφής μέσω πλάκας εξαρτούνται και 
από τον προσανατολισμό τής πλάκας στο χώρο. Η πλάκα μαζί με το επίπεδο τού τοπικού 
ορίζοντα συνεχώς περιστρέφεται γύρω από τον άξονα τής Γης, επομένως, συνεχώς αλλάζει τον 
προσανατολισμό της στον χώρο. Αυτό σημαντικά δυσκολεύει το να διακρίνουμε τα εφέ,  
δημιουργούμενα απ την αλλαγή τής τοποθεσίας τής πλάκας στο χώρο από τα εφέ, 
προκαλούμενα απ’ την αλλαγή τού προσανατολισμού τής πλάκας ως προς τους άξονες τού 
ανισοτροπικού χώρου. Εξ αυτού προκύπτει η αναγκαιότητα  τής πραγματοποίησης στο μέλλον 
των πειραμάτων  όχι μόνο με τα κολλιμάτορ, αλλά και με τέτοια όργανα αναγραφής, οι ενδείξεις 
των οποίων δεν εξαρτώνται από τον προσανατολισμό τους στον χώρο. Ένα από αυτά θα 
μπορούσε να είναι το όργανο με σφαιρικό καταγραφέα των α-σωματιδίων, το οποίο 
καταλαμβάνει την ραδιενεργή πηγή από όλες τις πλευρές. Ο σφαιρικός δέκτης θα βοηθούσε 
στην διάκριση αυτής τής συνιστώσας τού πεδίου, η οποία δεν προκαλεί την ανισοτροπία τού 
χώρου, και θα βοηθούσε στην μελέτη αυτής τής συνιστώσας ξεχωριστά. Πιθανόν, μια καλή 
προσέγγιση τού σφαιρικού καταγραφέα να αποτελεί το σύνολο των διό πλακών, που θα 
καλύπτανε από πάνω και από κάτω την πηγή των α-σωματιδίων, εάν η γωνία Ω κάθε πλάκας θα 
πλησιάζει στα 2π στερακτίνια .    
    Εάν η γεωγραφική θέση παρατήρησης δεν αλλάζει, τότε η πλάκα μαζί με το επίπεδο τού 
τοπικού ορίζοντα κατά την διάρκεια της αστρικής ημέρας (23 ώρες 56 λεπτά) αλλάζει τον 
προσανατολισμό της ως προς τα ακίνητα άστρα. Ανά κάθε  αστρική ημέρα, δηλαδή, ανά κάθε 
πλήρη περιστροφή τής Γης γύρω από τον άξονα της, ο προσανατολισμός τής πλάκας ως προς τα 
ακίνητα άστρα και τον άξονα περιστροφή τής Γης, επαναλαμβάνεται. Κατά την διάρκεια, όμως, 
του 24-ωρου, η Γη μετακινείται πάνω στην περιήλιο τροχιά  της περίπου κατά  δυόμισι 
εκατομμύρια χιλιόμετρα, φέρνοντας σε μια μικρή στροφή το διάνυσμα R, που συνδέει τον 
παρατηρητή με τον Ήλιο. Εκ τούτου, ο προσανατολισμός τής πλάκας ως προς την κατεύθυνση 
προς τον Ήλιο επαναλαμβάνεται όχι ανά αστρική ημέρα, αλλά τέσσερα  λεπτά αργότερα, ανά 
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ηλιακή ημέρα – 24 ώρες. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και για τις άλλες περιπτώσεις. Οι 
πειραματιστές χρησιμοποιούν αυτά τα συμπεράσματα. Και ως πραγματικοί πειραματιστές, 
αποφεύγουν την εμβάθυνση τους στην θεωρία, αλλά μόνο διαπιστώνουν το συμβάν, 
συγκεκριμένα – ότι τα αποτελέσματα  παρατηρήσεων μέσω τής πλάκας  εξαρτώνται :  

     α)  από την εικόνα τού έναστρου ουρανού, ή το ίδιο, από τον προσανατολισμό τής πλάκας    
         και τού τοπικού ορίζοντα ως προς  τα ακίνητα άστρα . 
     β) από τον προσανατολισμό τής πλάκας ως προς την Σελήνη και τον Ήλιο .  
     γ) από την αμοιβαία τοποθέτηση τής Γης και του Ηλίου, τής Γης και Σελήνης ,  
         από τα εξωτερικά φυσικά  πεδία του σύμπαντος.  
 

Χωρίς, όμως, την θεωρητική βάση λαμβάνουμε μια εικόνα ακατανόητη, μέχρι και παράλογη. 
Δεν  παρατηρείται  καμία νομοτέλεια  των παρατηρούμενων δεδομένων. Πράγματι, για ποιον 
λόγο δημιουργείται ο συγχρονισμός ως προς το μεσημβρινό; Εφόσον κατά μήκος τού 
μεσημβρινού αλλάζει ο προσανατολισμός τής πλάκας, ίσια-ίσια, ως προς τους αστέρες, της 
Σελήνης και τον Ήλιο. Που εξαφανίσθηκε η εξάρτηση από τους εν λόγο προσανατολισμούς; 
Γιατί οι δυσκολίες δημιουργούνται συγκεκριμένα κοντά στους πόλους τής Γης; Μήπως 
καταγράφεται κάποιο κοσμοφυσικό πεδίο τής ίδιας τής Γης, και με αυτό εξηγείται ο άστρο-
ημερήσιος κύκλος; Τότε, τι σχέση έχει ο προσανατολισμός ως προς την Σελήνη και τον Ήλιο, 
που είναι η επίδρασή τους κατά μήκος τού μεσημβρινού; Και αν ο συγχρονισμός ως προς το 
μεσημβρινό δημιουργείται από τα εξωτερικά κοσμοφυσικά πεδία, μεταξύ των οποίων τα πεδία 
των απόμακρων αστέρων και γαλαξιών, τότε γιατί η επίδρασή τους βρίσκεται συγχρονισμένη με 
τις ιδιότητες τής Γης, και με ποιόν τρόπο; Ωστόσο, το αποτέλεσμα  (Π12) δείχνει μοιραίο. 
Πραγματικά, μαρτυρεί, πως τα  ΣΛΔΙ εξαρτώνται μόνο από τις κατευθύνσεις τού κολλιμάτορ ως 
προς τα ακίνητα άστρα. Όμως τότε, σύμφωνα με την αναφερόμενη ισοδυναμία τής πλάκας και 
τού συνόλου των κολλιμάτορ, και οι μετρήσεις μέσω πλακών εξαρτώνται μόνο από τον 
προσανατολισμό τους ως προς τα ακίνητα άστρα. Ας τοποθετήσουμε  νοητικά τις πλάκες σε όλα 
τα σημεία τής γήινης επιφάνειας και ας εξασφαλίσουμε ένα αμετάβλητο προσανατολισμό των 
πλακών ως προς τα ακίνητα άστρα. Βγαίνει, ότι σε αυτήν την περίπτωση σε όλη την Γη τα  
ΣΛΔΙ θα μεταβάλλονται συγχρόνως, θα εμφανισθεί ένας συγχρονισμός σε όλη την γήινη 
σφαίρα. Και όλα τα προηγούμενα πειράματα με την πλάκα δίνανε σε διάφορες περιπτώσεις 
διάφορα αποτελέσματα μόνο λόγο τού μη ορθού  προσανατολισμού τής πλάκας, δηλαδή, μόνο 
λόγο αλλαγής τού προσανατολισμού της ως προς τα ακίνητα άστρα. Γι’ αυτό, ιστορικά, χρονικά, 
το τελευταίο αποτέλεσμα (Π12), θα έλεγε  κανείς, ολότελα ακυρώνει τα αποτελέσματα των 
πολύχρονων και δύσκολων παρατηρήσεων μέσω πλάκας σε διάφορες πόλεις, χώρες, στα 
καράβια στη Ισημερινή ζώνη, γύρω στην Ανταρκτική και στο βόρειο πόλο .  

 
Παρόλο αυτά, καμία θεωρία της επίσημης επιστήμης δεν κατάφερε να βοηθήσει στο πρόβλημα, 
να εξακριβώσει και να εξηγήσει την κατάσταση. Νομίζω, πως ούτε και θα μπορέσει να  
εξηγήσει, διότι, κατά την γνώμη μου, οι πειραματιστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις καταγραφές 
των μη υλικών πεδίων, που το γεγονός αυτό αποδεικνύεται με την σύμπτωση των 
συμπερασμάτων της θεωρίας των Χ-πεδίων με τα αποτελέσματα των πειραμάτων, ενώ στην 
επίσημη επιστήμη μέχρι τώρα δεν αναπτύχθηκε καμία αντίληψη και έρευνα περί των μη υλικών 
πεδίων. Αντιθέτως, η θεωρία των Χ-πεδίων επιτρέπει, επιτέλους, να δοθεί η εξήγηση  τι 
φαινόμενο συνάντησαν οι πειραματιστές, πώς να το αντιληφθούμε και πως με το καλύτερο 
τρόπο να το προσεγγίσουμε. Θα δούμε παρακάτω, ποια συμβάν  στα αποτελέσματα  (Π1)-Π12) 
γίνονται κατανοητά υπ’ όψιν της θεωρίας των Χ-πεδίων, και τι ακόμα παραμένει ασαφής .  

 
Θα ρίξουμε  στην αρχή μια ματιά στους περιετήσιους κύκλους. Μετά από 366 αστρικές ημέρες,  
ο προσανατολισμός τής πλάκας ως προς τα άστρα και προς το άξονα τής Γης, φυσικά, επίσης 
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επαναλαμβάνεται. Μετά από 365 ηλιακές ημέρες επαναλαμβάνεται ο προσανατολισμός της 
πλάκας ως προς την κατεύθυνση προς τον Ήλιο - 365 αστρικές ημέρες και 22 λεπτά. Για αυτό 
το λόγο, μετά από 365 ηλιακές ημέρες δεν επαναφέρεται ο προσανατολισμός τής πλάκας ως 
προς τα άστρα, αλλά επαναφέρεται 22 λεπτά πριν αυτήν την προθεσμία. Μετά από μια 
ολόκληρη περιστροφή τής Γης γύρω από τον Ήλιο (αστρικό έτος – 365  ηλιακές ημέρες, 6 ώρες 
και 9 λεπτά), η Γη επιστρέφει στην προηγούμενη θέση σε σχέση με τον Ήλιο, ο  
προσανατολισμός τής πλάκας, όμως, δεν επαναφέρεται διότι σε πάνω από έξι ώρες (λίγο 
παραπάνω από το τέταρτο της ηλιακής ημέρας), η Γη περιστρέφεται λίγο περισσότερο  των 90 
μοιρών, γύρω απ’ τον άξονα της. Έτσι, το αποτέλεσμα (Π5) αντιστοιχεί στην επιστροφή στο ίδιο 
σημείο τού ΧСС πεδίου τού Ήλιου, ενώ το (Π4) αντιστοιχεί στην επανάληψη των 
προσανατολισμών και τής πλάκας, και τής επιτάχυνσης  ΑΜЗ ως προς το διάνυσμα  R και 
εξηγείται με την ύπαρξη τού ηλιακού  ΧDС πεδίου (βλ. τμήμα 4).  Εκτός τούτου, μπορεί να 
σημειωθεί κύκλος 22 λεπτά νωρίτερα, που αντιστοιχεί στην επανάληψη τού προσανατολισμού 
τής πλάκας ως προς τα  ακίνητα άστρα  (ο μελετητής δεν κατέχει περί αυτού καμία 
πληροφορία). Παρόμοια εξηγείται το αποτέλεσμα (Π3) σχετικά με την Σελήνη .  

 
Το τμηματικό πεδίο ΧС τού κάθε πλανήτη δεν μπορεί να προκαλέσει περιημερήσιους  κύκλους, 
διότι κατά την διάρκεια τής ημέρας η Γη, προφανώς, δεν μπορεί να βγει  έξω απ’ τα πλαίσια τού 
τμήματος και μετά να γυρίσει στην ίδια θέση, τού ίδιου τού τμήματος. Το ΧD πεδίο 
οποιουδήποτε πλανήτη μπορεί να προκαλέσει περιημερήσιο κύκλο με περίοδο ίση τής 
«πλανητικής» ημέρας, διότι ύστερα από μια πλανητική ημέρα ο προσανατολισμός τής 
επιτάχυνσης ως προς την κατεύθυνση R προς τον πλανήτη επανέρχεται στα αρχικά της, και 
συνεπώς, επαναφέρεται στην ίδια κατάσταση ο χαρακτήρας τής ανισοτροπίας στο σημείο Μ.  
Επί αυτού, αναπαράγεται  ο προσανατολισμός τής πλάκας ως προς την ανισοτροπία τού χώρου. 
Για αυτόν το λόγο, οι περιημερήσιοι κύκλοι υπάρχουν πολλοί, τουλάχιστο όχι λιγότεροι από τον 
αριθμό των πλανητών, συν αυτού έχουμε κύκλους συσχετιζόμενους με τα εξωτερικά ως προς το 
ηλιακό σύστημα πεδία, τα οποία επίσης μπορούν να δημιουργούν κάποια ανισοτροπία τού 
χώρου. Π. χ. , ο Ήλιος δίνει μια περίοδο ίση με την ηλιακή ημέρα, η Σελήνη – περίοδο, που 
διαφέρει από την αστρική ημέρα περίπου 50 λεπτά, κ.τ.λ. Οι πιο απόμακροι πλανήτες 
προκαλούν περιόδους σχεδόν ίσους με την αστρική ημέρα, ενώ τα αναφερόμενα εξωτερικά 
πεδία – περιόδους ακριβώς ίσους με την αστρική ημέρα. Θα ήταν χρήσιμη η καταγραφή τού 
περιημερήσιου κύκλου τής Σελήνης. Γενικώς, με την υπέρ υψηλή διάκριση στο χρόνο, η 
περιημερήσια, «πασαλειμμένη» τώρα περίοδος, θα πρέπει να διασπασθεί σε ένα φάσμα 
περιόδων, μέσω τον οποίο μπορούμε να κρίνουμε  για τον αριθμό των ουράνιων αντικειμένων, 
που επιδρούν πάνω στην Γη. Η εντόπιση των περιόδων συσχετιζόμενων με τους πλανήτες θα 
βοηθούσε πειραματικά να επιβεβαιωθούν οι αστρολογικές επιδράσεις των πλανητών. Για αυτό 
τα πειράματα (Π1) και (Π2) είναι πλήρως αντιληπτά. Το αποτέλεσμα (Π11) εξηγείται με το 
εντελώς ανάλογο τρόπο.  

 
Τα αποτελέσματα (Π6), (Π7), (Π8) αναλύθηκαν λεπτομερώς στο κύριο κείμενο του άρθρου. 
Εξηγούνται με την καταπληκτική ιδιότητα των πλανητικών πεδίων ΧD να δημιουργούν 
συγχρονισμό ακριβώς κατά μήκος τού γεωγραφικού μεσημβρινού τής Γης. Εδώ, όμως, 
παραμένει μια ασάφεια, διότι οι ιδιότητες τής ανισοτροπίας, προκαλούμενης απ’ τα πεδία ΧD , 
δεν ερευνήθηκαν ακόμα αρκετά. Είναι απαραίτητη η διευκρίνιση: ο συγχρονισμός μεταξύ 
μεσημβρινών πρέπει να είναι σύμφωνα με το τοπικό «πλανητικό» χρόνο (σύμφωνα με τα 
λεγόμενα παραπάνω). Επιπλέον, η επίδραση τού πεδίου που προκαλεί τον συγχρονισμό, 
εξαφανίζεται σιμά των πόλων. Αυτό εξηγεί τις δυσκολίες που σημειώνονται στο (Π8). Οι αιτίες 
των δυσκολιών παρατήρησης τού συγχρονισμού ως προς το μεσημβρινό (Π9) νοτιότερα των 35-
38 μοιρών του νότιου πλάτους μέχρι τώρα δεν έγιναν κατανοητές.  
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Η μετατροπή των δυτικών ιστογραμμάτων σε ανατολικά ιστογράμματα (Π10) μετά την στροφή 
των πρώτων σε 1800 , μπορεί να εξηγηθεί, πρώτον, με την ανισοτροπία του Χ-πεδίου ΧDЗ τής 
ίδιας τής Γης, εάν, βέβαια, αυτό δεν «εκμηδενίζεται» στα όρια τής Γης. Δεύτερων, μπορεί να 
εξηγηθεί, όπως αναφέρανε οι ίδιοι οι πειραματιστές, με την ανισοτροπία της επίδρασης τού 
εξωτερικού πεδίου Ν, διότι η κατεύθυνση προς την δύση κατόπιν στροφής τής Γης σε 1800 
συμπίπτει με την ανατολική κατεύθυνση, όπως ήταν πριν την στροφή. Όμως και τα εξωτερικά 
ως προς την Γη  πεδία  ΧDЗ όλων των πλανητών προκαλούν, στην πράξη , το ίδιο εφφέ (επειδή 
επίσης επιδρούν στις ιδιότητες τού χώρου, δημιουργώντας την ανισοτροπία του) με την μόνη 
διαφορά, ότι πρέπει να δίνουν την αναφερόμενη επανάληψη όχι ανά 1800 , αλλά ανά μισή 
«πλανητική» ημέρα, διότι, για την ακρίβεια , οι πλανήτες λίγο μετατοπίζονται επί της 
εκλειπτικής στην διάρκεια της μισής μέρας. Προς το παρόν λυπεί ο διαχωρισμός αυτών των 
εφφέ. 

 
Ιδικά πειράματα για την καταγραφή των πλανητικών επιδράσεων δεν πραγματοποιήθηκαν, και 
όμως είναι απαραίτητα. Προφανώς, θα ήταν καλύτερα η εκτέλεση των πειραμάτων να γίνει  
στην αρχή με  την πλάκα για την αύξηση τής ευαισθησίας τού δέκτη. Μα , όπως αναφέρθηκε, τα 
Χ-πεδία των πλανητών είναι μικρά σε σχέση  με το Χ-πεδίο τού Ήλιου. Για την καταγραφή τους 
χρειάζεται αρκετά ευαίσθητος δέκτης. Ενώ η πλάκα ως  ολοκληρωτής πολλών κολλιμάτορ στα 
πλαίσια τής σφαιρικής γωνίας Ω αποτελεί ένα πολύ πιο ευαίσθητο στοιχείο παρά ο καταγραφέας 
των α-σωματιδίων στα άκρα τού στενού κολλιμάτορ. Ο δέκτης με το κολλιμάτορ φιξάρει τις 
επιδράσεις τού Ήλιου, αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι η  ευαισθησία του αρκεί για την καταγραφή 
των πλανητικών πεδίων.  

 
Είναι αρκετά κατανοητό, γιατί στο πείραμα (Π12) δεν παρατηρείται μια ευκρινής περίοδο ίση με 
την ηλιακή μέρα, παρόλο που η ευαισθησία τού δέκτη-κολλιμάτορ είναι αρκετή για τον 
εντοπισμό των ηλιακών επιδράσεων. Κατά τα’ άλλα, το πείραμα (Π12) οδηγεί, όπως 
λεπτομερώς είχε αναφερθεί στο άρθρο, σε διάφορες υποθέσεις. Ποια από τις υποθέσεις, όμως, 
στέκει σωστή είναι νωρίς να πει κανείς, λόγο της έλλειψης των πειραματικών δεδομένων. Κατά 
την γνώμη τού ερευνητή, λίαν μοιάζει με αλήθεια η υπόθεση περί της ανεπαρκής ευαισθησίας 
τού δέκτη με το κολλιμάτορ για την καταγραφή των πλανητικών πεδίων. Γι’ αυτόν το λόγο θα 
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και ενδιαφέρον να πραγματοποιηθούν τα πειράματα με την πλάκα, ο 
προσανατολισμός της οποίας ως προς τα άστρα δεν μεταβάλλεται στην διάρκεια της ημερήσιας 
περιστροφής . Δεν αποκλείεται , ότι με την βοήθεια αυτής τής πλάκας θα εντοπιστούν οι κύκλοι, 
προκαλούμενοι από τα ΧD πεδία των απόμακρων πλανητών. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί, ότι η 
κορυφή τής ομοιότητας των ιστογραμμάτων μετά από μια ηλιακή ημέρα μπορεί να αφήνει στην 
θέση της, στο πείραμα (Π12), πολύ αμυδρό ίχνος, το οποίο μπορεί να καλύπτει με τον εαυτό του  
και να σκεπάζει τους πλανητικούς κύκλους, διότι τα τελευταία κατέχουν περιημερήσιους 
κύκλους προσεχής στους  ημερήσιους κύκλους και εξασθενισμένες στην ένταση εκδηλώσεις. 
Με λίγα λόγια, οι ερωτήσεις είναι πολύ περισσότερες  παρά οι απαντήσεις. Τις σωστές 
απαντήσεις θα τις δώσει το πείραμα.  

 
Στο άρθρο [9] με το πείραμα (Π12) δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των ιστογραμμάτων 
διάρκειας μιας ώρας. Η μονόωρη διάκριση στο χρόνο δεν είναι επαρκής και κατάλληλη για το 
πρόβλημα. Από τα προαναφερόμενα γίνεται φανερό, ότι για την λεπτή ανάλυση όλου του 
φάσματος των «πλανητικών» ημερονύχτιων είναι απαραίτητη η έντονη αύξηση τής 
διακριτικότητας στο χρόνο, δηλαδή, η μετατροπή σε ενός λεπτού, δευτερόλεπτο και ακόμα πιο 
μικρότερης διάρκειας  ιστογραμμάτων. Για  κάθε πείραμα χρειάζεται να διαθέτουμε ολόκληρο 
το φάσμα των υπολογισμένων «πλανητικών» ημερονύχτιων. Τα χαρακτηριστικά τού φάσματος 
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θα μας δείξουνε την απαιτούμενη διακριτικότητα στο χρόνο. Παρομοίως, για την 
πραγματοποίηση των πειραμάτων (Π5),(Π6) είναι απαραίτητη η ύπαρξη τής πλήρης συλλογής 
«πλανητικών» ετών, δηλαδή , περιόδων, ανά των οποίων επαναλαμβάνονται οι αμοιβαίες 
τοποθετήσεις τής Γης και των πλανητών. Για να εντοπιστεί η επίδραση των πλανητών, είναι 
καλύτερα αρχικά  να ψαχθούν οι κύκλοι των τμηματικών πεδίων ΧС τού πλανήτη. Αυτά τα 
πεδία δεν δίνουν περιημερήσιους κύκλους, αλλά δίνουν ομοιότητα των ιστογραμμάτων τις 
στιγμές, στις οποίες ο πλανήτης επαναλαμβάνει τις θέσεις του σχετικά με τα άστρα (ίδιες 
αμοιβαίες τοποθετήσεις του πλανήτη σε σχέση με την Γη). Όταν επιτήρησα προσεκτικά την 
αστρολογία, κατάληξα στο συμπέρασμα, ότι η επίδραση των ζωδίων είναι πιο σημαντική, πιο 
ισχυρή παρά η επίδραση των οίκων τού ωροσκοπίου. Για αυτό, πιθανόν, τα τμηματικά πεδία 
είναι ισχυρότερα απ’ τα πεδία ΧD , και ευκολότερα καταγράφονται  με την βοήθεια τού δέκτη 
Σνολ. Για όλα αυτά, είναι απαραίτητη  η επεξεργασία πολλών χιλιάδων ιστογραμμάτων σε 
διάσταση πραγματικού χρόνο. Τότε θα  μπορούσε να προχωρήσει η έντονη συσσώρευση των 
πολυτιμότερων πειραματικών αποτελεσμάτων. Και μετά την αυτοματοποίηση να  περάσει σε 
έρευνα  της τμηματηκότητας των Χ-πεδίων, της χαρακτηριστικής κατεύθυνσης της 
ανισοτροπίας και την «δύναμη» επιδράσεων των Χ-πεδίων. Πιστεύω, αυτό πειραματικά  θα 
δώσει καινούργιες στρατηγικές γνώσεις περί του κόσμου, στον οποίο ζούμε.     
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