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    Η ανάλυση των εργασιών του έργου «Δεύτερη φυσική» [1, 2] οδηγεί σε μερικές 
παρατηρήσεις που είναι χρήσιμο να αναδειχτούν ξεχωριστά σε μια περίληψη. 
Κατά συνέπεια, για κάθε εξεταζόμενο θέμα, παρέχεται ένας ελάχιστος αριθμός 
αναφορών, αλλά έτσι ώστε οι αναφορές που παρέχονται σας επιτρέπουν να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με το θέμα και σας δίνουν την δυνατότητα να εξοικειωθείτε 
με την πλήρη περιγραφή του θέματος εφόσον ανατρέξετε στη αναφερόμενη 
βιβλιογραφία. 
 1. Στο έργο "Δεύτερη Φυσική" ένα μεγάλο μέρος καταλαμβάνει η πειραματική 
μελέτη των πληροφοριακών επιρροών. Πρόκειται για τις πειραματικές εργασίες 
σχετικά με την επίδραση στα φωτογραφισμένα αντικείμενα επιδρόντας στις 
φωτογραφίες αυτών των αντικειμένων, για παράδειγμα εργασίες [3]. Ως 
αποτέλεσμα των επιδράσεων πάνω στη φωτογραφία, οι διαδικασίες στα 
φωτογραφισμένα αντικείμενα αλλάζουν. Οι φωτογραφίες όμως δεν περιέχουν 
αυτά τα φωτογραφισμένα αντικείμενα, περιέχουν μόνο πληροφορίες για αυτά. 
Επομένως, οι πληροφορίες εμφανίζουν την ικανότητα να τροποποιούν τις 
διεργασίες στα φωτογραφισμένα αντικείμενα, δηλαδή παρουσιάζουν την 
ικανότητα να διέπουν τις διεργασίες στον υλικό κόσμο. 
    Βέβαια, αυτό εγείρει το ερώτημα: μήπως στα πειράματα με τις φωτογραφίες δεν 
είναι οι πληροφορίες που επηρεάζουν, αλλά επηρεάζει η αλλαγή της δομής του 
πληροφοριακού στρώματος της φωτογραφίας; Ωστόσο, στα πειράματα με την 
πλήρη αντικατάσταση της δομής του φορέα της εικόνας, όμως με τρόπο ώστε να 
αποθηκεύονται μόνο οι προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, η 
επίδραση στο αντικείμενο διατηρείται. Επομένως, παίζουν ρόλο ακριβώς οι 
πληροφορίες, και όχι το μέσο αποθήκευσης. Σε αυτά υπάγονται τα πειράματα που 
χρησιμοποιούν διαφορετικά χαρτιά για την εκτύπωση της ίδιας φωτογραφίας, 
όπως και η αντικατάσταση του απλού χαρτιού με φωτογραφικό χαρτί, επίσης και 
τα πειράματα με την αντικατάσταση του χάρτινου φωτογραφικού φορέα με 
εικόνισμα της φωτογραφίας σε οθόνη [3].  
    Ομοίως, στις πληροφοριακές επιρροές και στη πληροφοριακή διαχείριση, 
προφανώς, μπορούν να αποδοθούν και τα απροσδόκητα πειράματα σχετικά με την 
επίδραση των προθέσεων που εκφράζονται με κείμενο ή με ψηφιακό κώδικα [4, 

                                         
1 Το δεδομένο άρθρο δημοσιεύεται στη συλλογή εκθέσεων στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας για το 2017 στο 
σεμινάριο "System Planet Earth ", αναφορά: Βασίλιεφ Σ.Α. Σημειώσεις για τις μελέτες του έργου «Δεύτερη 
Φυσική» //  βιβλίο "System Planet Earth ",  Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας,  Μοσχα, ΛΕΝΑΝΤ, 2018, σ.99-110, 
site http://nadisa.org/ . 
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5]. Με απλά λόγια, μπορούν να αποδοθούν και τα πειράματα για τις  επιρροές των 
σημειώσεων με επιθυμίες, καθώς στις σημειώσεις φαίνεται, επίσης, ότι δεν 
υπάρχει τίποτα άλλο παρά η πληροφορία.  
Στις τυπικές σύγχρονες τεχνολογίες, οι πληροφορίες μεταφέρονται από 
ενεργειακά αντικείμενα - ηλεκτρομαγνητικά κύματα, βιβλία, φωτογραφίες, 
σκληρή μνήμη κ.λπ., όμως η ίδια η πληροφορία θεωρείται ως μη ενεργειακό 
αντικείμενο. Σε αυτό θέλω να δώσω ιδιαίτερη προσοχή, αφού από αυτό το σημείο 
απέχουμε ένα βήμα προς την ιδέα [ 6, 7] σχετικά με την ύπαρξη μη ενεργειακών 
αντικειμένων που μπορούν να διευθύνουν τις διεργασίες στον δικό μας κόσμο 
των ενεργειακών αντικειμένων. Εντούτοις, στη «Δεύτερη Φυσική», ως συνήθως 
δεν αναφέρονται οι λέξεις «η ικανότητα των μη ενεργειακών πληροφοριών διέπουν 
τις διεργασίες στον υλικό κόσμο», παραβλέποντας έτσι κάποιες σημαντικές 
ιδιαιτερότητες της πληροφορίας. Συχνά, για παράδειγμα, το έργο [3] μιλά για 
«ενέργοπληροφοριακές» επιρροές, ενδεχομένως έχοντας κατά νου τη μεταφορά 
πληροφοριών μέσω των ενεργειακών πεδίων. Αυτό δεν ταιριάζει καλά, ή μάλλον 
δεν ταιριάζει καθόλου με την εξαιρετικά μακρά  εμβέλεια των επιρροών και την 
ασυνήθιστα υψηλή ικανότητα διείσδυσης ενός πραγματικού φορέα πληροφοριών 
όταν ενεργά αλληλεπιδρά με μια ουσία. Διότι ο φορέας ενέργειας χάνει γρήγορα 
την ενέργεια όταν αλληλεπιδρά ενεργά με την ουσία και η πυκνότητα της 
ενεργειακής ροής του φορέα γρήγορα μειώνεται με την αυξανόμενη απόσταση από 
την πηγή της, δυνάμει του νόμου διατήρησης της ενέργειας. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλέπε [6, 7].  
     2. Πώς ένας ραδιοφωνικός δέκτης επιλέγει από ένα σύνολο ραδιοκυμάτων τα 
ραδιοκύματα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού; - με βάση τον 
ηλεκτρομαγνητικό συντονισμό. Η παράμετρος συντονισμού είναι ο βαθμός 
ομοιότητας μεταξύ της φέρουσας συχνότητας και της συχνότητας συντονισμού 
του δέκτη. Αν υπάρχουν επιδράσεις πληροφοριών, δεν αξίζει να παραβλέπουμε τη 
δυνατότητα ύπαρξης, κατ 'αναλογία, το συντονισμό πληροφοριών. Κατά την 
άποψή μου, σε αυτό το συντονισμό βασίζεται η μετάδοση της επίδρασης [3] από 
τη φωτογραφία στο αντικείμενο, οι πληροφορίες του οποίου συλλαμβάνονται στη 
φωτογραφία. Επιπλέον, ο συντονισμός πληροφοριών είναι τόσο έντονος που το 
σαφείς οπτικό αποτέλεσμα παρατηρείται μόνο στο φωτογραφισμένο αντικείμενο. 
Λένε ότι εμφανίζεται μια σύμπλεκτη κατάσταση (κατάσταση σύμπλεξης) μιας 
φωτογραφίας και ενός φωτογραφισμένου αντικειμένου [3, 6]. Αλλά η 
φωτογραφία, ως υλικό αντικείμενο, δεν έχει καμία σχέση με το  φωτογραφισμένο 
υλικό αντικείμενο, εκτός από ένα πράγμα -   το αντικείμενο και η φωτογραφία του 
περιέχουν μέσα τους κάποιες ταυτόσημες πληροφορίες για το φωτογραφικό 
αντικείμενο (και όχι μόνο οπτικές πληροφορίες).  
   Υποθέτω ότι συμβαίνει το εξής. Ο βαθμός πληροφοριακής ομοιότητας ενός 
ζεύγους αντικειμένων ακριβώς και αποτελεί την πολυδιάστατη παράμετρο τού 
πληροφοριακού τους συντονισμού. Και ο λόγος για την εμφάνιση συμπλεκτών 
καταστάσεων είναι ο συντονισμός πληροφοριών των ζευγαρωτικών αντικειμένων. 
Στη συνέχεια γίνεται σαφές γιατί τα δίδυμα έρχονται σε συνδεδεμένες καταστάσεις 
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[6]. Εξάλλου, αρχικά περιέχουν σημαντικές κοινές πληροφορίες. Επιπλέον, ο 
βαθμός ομοιότητας των δίδυμων είναι πολύ μεγαλύτερος στον κβαντικό κόσμο 
από ό, τι στον μακρόκοσμο. Στον κβαντικό κόσμο, δεν έχουμε απλώς δίδυμα, 
αλλά πανομοιότυπα. Η κβαντική φυσική κυριαρχεί κυριολεκτικά με πανομοιότυπα 
δίδυμα σωματίδια. Επομένως, οι καταστάσεις σύμπλεξης θα πρέπει να 
εκδηλώνονται πολύ πιο έντονα στην κβαντική φυσική σε σύγκριση με τη φυσική 
του μακρόκοσμου. Η κβαντική φυσική σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στους 
συντονισμούς πληροφοριών, στους οποίους με την πάροδο του χρόνου πρέπει να 
έρθει και η ακαδημαϊκή φυσική. 
   Όταν ο εισηγητής μελέτησε τις επιρροές των ουράνιων σωμάτων πάνω στους 
σεισμούς, έμεινε έκπληκτος - ο Άρης επηρεάζει τους σεισμούς ισχυρότερα από τον 
Ήλιο, αν και ο Άρης είναι ένας κόκκος άμμου σε σύγκριση με τον Ήλιο [17]. Από 
τη σκοπιά της αντήχησης πληροφοριών, η εξήγηση είναι απλή. Οι σεισμοί 
εμφανίζονται στο σκληρό φλοιό της Γης. Ο Άρης έχει ένα παρόμοιο φλοιό, ενώ ο 
Ήλιος όχι. Ως εκ τούτου, ο συντονισμός πληροφοριών του φλοιού της Γης με το 
φλοιό του Άρη είναι ισχυρότερος  από το συντονισμό με τα θερμά στρώματα του 
Ήλιου. Με τη σειρά τους, τα στρώματα του Ήλιου είναι πληροφοριακά 
περισσότερο παρόμοια με τα καυτά υποφλοιικά στρώματα της Γης. Δια τούτου, 
είναι λογικό να περιμένουμε μια μεγαλύτερη επιρροή του Ήλιου όχι στο φλοιό της 
Γης, αλλά στην υποφλοιώδη τήξη και στη συνέχεια έμμεσα - στους σεισμούς στο 
γήινο φλοιό. Γιατί οι ύδροαισθητήρες του μη-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (μη-
ΗΜΠ) αποδεικνύονται σχεδόν καθολικοί, αποτελεσματικά ευαίσθητοι 
καταγραφείς των επιρροών του μη-ΗΜΠ μιας ευρείας ποικιλίας αντικειμένων, αν 
και το νερό, ως υλικό αντικείμενο, μπορεί να μην έχει σχεδόν καμία σχέση με τα 
αντικείμενα που ενεργούν πάνω του; Προφανώς, το φαινόμενο της ισχυρής 
επίπτωσης εδώ γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτον, το νερό καταγράφει πληροφορίες 
για το αντικείμενο. (Το νερό αποδεικνύεται σχεδόν καθολικός στερεωτής 
οποιονδήποτε πληροφοριών.) Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται οι πληροφορίες 
κοινές για το νερό και το αντικείμενο. Και μόνο μετά υφίσταται ένας συντονισμός 
πληροφοριών του νερού και του αντικειμένου, αυξάνοντας την ευαισθησία του 
νερού στο μη-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του αντικείμενου. Αυτό στο δεύτερο 
στάδιο είναι παρόμοιο με τη σύμπλεξη καταστάσεων της φωτογραφίας και του 
φωτογραφικού αντικειμένου. 
      Το μοντέλο συντονισμού πληροφοριών επιβεβαιώνεται στα πειράματα των S. 
N. Maslobrod και άλλων [8], τα αποτελέσματα των οποίων σχολιάζουν οι 
εισηγητές ως εξής [9]: "Η φωτογραφία ενός αντικειμένου σε σχέση με το 
αντικείμενο, με την καθαρά πληροφοριακή έννοια, έχει μεγαλύτερου βαθμού 
ομοιότητες απ ότι υπάρχουν  ομοιότητες μεταξύ των ίδιων συστατικών του 
συστήματος. Για παράδειγμα, μεταξύ σπόρων που προηγουμένως έχουν αναπτυχθεί 
μαζί, δεδομένου ότι οι σπόροι χαρακτηρίζονται από τεχνικά ανεπανόρθωτη 
γενετικό-φυσιολογική ετερογένεια, ενώ η φωτογραφία και το αντικείμενο της, στην 
πραγματικότητα, με καθαρά πληροφοριακή έννοια, είναι ουσιαστικά το ίδιο (όπως 
ένα ζευγάρι συμπλεγμένων στοιχειωδών σωματιδίων). Στα πειράματά μας η 
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εκφραστικότητα του αποτελέσματος τής μη-τοπικής επικοινωνίας μεταξύ των 
σπόρων του συστήματος είναι χειρότερη από ό, τι μεταξύ της φωτογραφίας και του 
αντικειμένου της." Όπως βλέπουμε, ένα φυσικό μοντέλο περιέχον συντονισμό 
πληροφοριών μας επιτρέπει να αναπτύξουμε την κατανόηση των διαφόρων 
φαινομένων στην κβαντική και τη μακροσκοπική φυσική. Συνεπώς, 
συνιστάται η περαιτέρω ανάπτυξη και προσθήκες αυτού του μοντέλου.    
    3. Ταυτόχρονα, παραμένει ασαφές αν η ίδια η πληροφορία είναι ανεξάρτητος 
τύπος των μη-ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ή όχι, αλλά μεταφέρεται ακαριαία ή 
σχεδόν ακαριαία στο σύμπαν από κάποια μη-ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ένα 
θαυμάσιο πείραμα διεξήχθη στην Ελβετία [10]. Είχαν απομακρυνθεί τα 
συμπλεγμένα φωτόνια σε απόσταση 18 χιλιομέτρων. Με την αύξηση της ακρίβειας 
των μετρήσεων, ήταν δυνατόν να αποδειχθεί ότι η μετάδοση πληροφοριών σε αυτό 
το πείραμα συνέβη τουλάχιστον 100.000 φορές γρηγορότερη από την ταχύτητα 
του φωτός. Εν τω μεταξύ, η θεωρία της σχετικότητας απαγορεύει τα ενεργειακά 
αντικείμενα να μεταδίδονται ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Τι σημαίνει 
αυτό; Σημαίνει ότι η πληροφορία μεταδόθηκε μέσω κάποιου μη-ενεργειακού 
αντικειμένου. Δηλαδή, είτε η πληροφορία διανεμήθηκε αυτόνομα, ως ένα είδος 
μη-ενεργειακού πεδίου, είτε κάποιο μη-ενεργειακό (μη- ηλεκτρομαγνητικό) πεδίο 
μεταφέρει την πληροφορία. (Περισσότερα για αυτό βλέπε στο [6, 7].) Το ερώτημα 
είναι πώς να σχεδιαστούν πειράματα τα οποία επιστημονικά αξιόπιστα θα δείχνουν 
- εάν η πληροφορία είναι ανεξάρτητο είδος του μη-ενεργειακού πεδίου ή εάν την 
πληροφορία την μεταφέρνει σχεδόν ακαριαία κάποιο μη-ενεργειακό πεδίο. Αυτήν 
την ερώτηση θα μπορούσε να την διευκρινίσει το παρακάτω πείραμα. Στα 
πειράματα του [3], η γεννήτρια ενός ορισμένου μη-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 
ακτινοσκοπεί διαδοχικά μια μάσκα κάποιας συγκεκριμένης ουσίας και μια 
φωτογραφία των σπόρων ή των φυτών. Φαίνεται ότι το μη-ηλεκτρομαγνητικό 
πεδίο της γεννήτριας μεταφέρει την πληροφορία σχετικά με τη μάσκα και την 
πληροφορία σχετικά με το φωτογραφισμένο αντικείμενο απεικονισμένο στη 
φωτογραφία στο ίδιο αντικείμενο, στο οποίο τελικά ασκείται μία εντυπωσιακή 
πληροφοριακή επιρροή. Αλλά είναι πραγματικά έτσι; Ίσως η πληροφορία να είναι 
ένα ανεξάρτητο είδος του μη-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και σε αυτά τα πειράματα 
μπορεί να φτάσει σε ένα φωτογραφισμένο αντικείμενο χωρίς τη βοήθεια ενός 
πεδίου γεννήτριας; Για να επιβεβαιωθεί αυτό, συνιστάται να επαναληφτούν τα 
πειράματα του [3] δίχως την χρησιμοποίηση της γεννήτριας και να διαπιστωθεί 
εάν θα υπάρξει θεαματική επίδραση πληροφοριών στο φωτογραφισμένο 
αντικείμενο. 

 
   4. Με βάση του νόμου διατήρησης της ενέργειας, η επιστήμη καταπολεμώντας 
την αστρολογία, ισχυρίζεται ότι «τα ενεργειακά πεδία των πλανητών, και 
ακόμα περισσότερο, των αστέρων δεν μπορούν να επηρεάζουν τη Γη». Αυτό, 
φυσικά, είναι αλήθεια. Αλλά τώρα, πολλά πειράματα φυσικής μας δείχνουν ήδη 
τις διάφορες επιδράσεις των πλανητών και ακόμη και των αστεριών πάνω στη Γη 
[6, 7, 13]. Έτσι, η Φύση μας πληροφορεί ότι τα ουράνια σώματα δρουν στη Γη 
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μέσω κάποιων μη-ενεργειακών τους πεδίων F, επιπλέον, σε διαπλανητικές και 
ακόμη και διαστρικές αποστάσεις. Ως λογική συνέπεια των διαθέσιμων 
πειραματικών και μακροπρόθεσμων παρατηρητικών δεδομένων, ήταν δυνατό να 
κατασκευαστεί ένα Φυσικό Μοντέλο (ΦΜ) των πεδίων F, βλ. το τμήμα 5 του [6]. 
Αυτό είναι το αρχικό μοντέλο στην μηδενική προσέγγιση. Απαιτεί ανάπτυξη, 
βελτίωση και προσθήκες καθώς θα συσσωρεύονται πειραματικά δεδομένα και 
παρατηρητικά δεδομένα. Παρ 'όλα αυτά, στο ΦΜ, έχουμε ήδη κατορθώσει να 
διασαφηνίσουμε μια σειρά βασικών ιδιοτήτων των πεδίων F. Θα σημειώσουμε  
μόνο μερικές από αυτές τις ιδιότητες που σχετίζονται άμεσα με τα εξεταζόμενα 
θέματα. 
     Σύμφωνα με το ΦΜ έχουμε τα ακόλουθα. Όλα τα υλικά φυσικά σώματα και 
σωματίδια διαθέτουν μη ενεργειακά πεδία. Το μη ενεργειακό πεδίο εξαρτάται 
από τις εξωτερικές και εσωτερικές κινήσεις της πηγής, τη δομή, τη σύνθεση 
των υλικών και τις εσωτερικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. 
Επομένως, τα μη ενεργειακά πεδία είναι πληροφοριακά ως προς τους σκοπούς 
καταγραφής των μεταβολών στις εσωτερικές διαδικασίες, τη δομή των 
ουράνιων σωμάτων και της Γης, και μάλιστα οποιονδήποτε απομακρυσμένων 
φυσικών σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μελανών οπών. 
    Συνεπώς, τα πεδία F που παράγονται από τον Ήλιο, τα αστέρια, τους πλανήτες, 
τη Γη (ως πλανήτης), τη Σελήνη, μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις 
εσωτερικές διεργασίες και τις καταστάσεις των πηγών τους. Οι αλλαγές σε αυτές 
τις εσωτερικές διεργασίες και καταστάσεις, και ιδίως οι διαρθρωτικές 
αναδιοργανώσεις, θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις αλλαγές στα αντίστοιχα 
πεδία του F. Συνεπώς, η παρακολούθηση αυτών των πεδίων είναι ένα είδος 
παρακολούθησης των εσωτερικών διεργασιών και των καταστάσεων των 
πηγών τους. 
    Εάν οι διαδικασίες στο εσωτερικό του Ήλιου αλλάξουν απότομα, για 
παράδειγμα, κατά την προετοιμασία μιας ισχυρής εκτόξευσης, το πεδίο F πρέπει 
να αλλάξει εξίσου δραματικά. Επομένως, στην παρακολούθηση του πεδίου F του 
Ήλιου, είναι λογικό να αναζητήσουμε την πρόβλεψη των ηλιακών εκλάμψεων, 
των κηλίδων και των ηλιακών καιρικών συνθηκών. Εάν τα σήματα, π.χ., τα πεδία 
του Δία αρχίζουν να αλλάζουν, αυτό σημαίνει ότι μέσα στον Δία ξεκινούν κάποιες 
εσωτερικές διαδικασίες. Δεδομένου ότι ο ανιχνευτής Σμιρνόβ [13] είναι σε θέση 
να υποδείξει την κατεύθυνση προς την πηγή του πεδίου F, είναι καταρχήν λογικό 
να αναπτυχθεί η εύρεση κατευθύνσεων όπου αναδύονται ανωμαλίες του πεδίου F, 
ειδικά σε σχέση με το πεδίο F της Γης. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα "τηγάνι" με 
τη μορφή ενός λεπτού σκληρού κελύφους της Γης, κάτω από το οποίο συμβαίνουν 
οι εσωτερικές διαδικασίες υψηλής θερμοκρασίας της Γης, ξεσπώντας μερικές 
φορές μέσα από τα ηφαίστεια. Όπως γνωρίζουμε, τα υψηλής ακρίβειας 
βαρυμετρικά όργανα καταγράφουν βαρυτικές ανωμαλίες που δείχνουν αιχμηρές 
μετακινήσεις μεγάλων μαζών κάπου μέσα στη Γη, αλλά δεν είναι γνωστό πού. 
Ενόψει των προαναφερθέντων,  οι δεικνυόμενες απότομες κινήσεις πρέπει να 
προκαλέσουν απότομες ανωμαλίες στο πεδίο της Γης, η εύρεση των οποίων 



6 
 

ανοίγει την προοπτική προσδιορισμού του τόπου και του χρόνου των πηγών 
ανωμαλιών και της προοπτικής σύνδεσης αυτών με την επικείμενη συσσώρευση 
ενέργειας από ηφαιστειακές εκρήξεις και σεισμούς. Το ίδιο ισχύει και για τις 
συγκρούσεις των τεκτονικών πλακών που προετοιμάζουν τους μελλοντικούς 
σεισμούς. Η μεταγωγή του υποφλοιικού τήγματος σέρνει τις τεκτονικές πλάκες. 
Στη ζώνη σύγκρουσης (δηλαδή, στη ζώνη κέντρων των μελλοντικών σεισμών), 
συμβαίνουν μεταβολές στις κινήσεις των τεκτονικών πλακών και του 
παρακείμενου από κάτω θερμού τήγματος, συμβαίνουν αλλαγές στη δομή και την 
κατάσταση της ζώνης των κέντρων μελλοντικών σεισμών (σχηματισμός μικρών 
και μεσαίων ρωγμών, μεταμόρφωση των υλικών υπό την επίδραση υψηλών 
πιέσεων κλπ. ), παρακολουθείται η συσσώρευση ενέργειας συμπίεσης 
πετρωμάτων. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται με τη μορφή ομαλών ή 
αιχμηρών ανωμαλιών του πεδίου της Γης - πρόδρομων σεισμού - που 
υποδεικνύουν τις τοποθεσίες των μελλοντικών σεισμών μέσω ανεύρεσης της 
κατεύθυνσης. Φαίνεται ότι οι πρόδρομοι σεισμού με τη μορφή αιχμηρών 
ανωμαλιών του γήινου πεδίου ανιχνεύθηκαν από τον ανιχνευτή Smirnov σε 
αρκετές περιπτώσεις 2-10 ημέρες πριν από τους ισχυρούς σεισμούς [13]. Οι 
πρόδρομοι διακρίθηκαν, πρώτον, από την κατεύθυνση του ανιχνευτή στην πηγή 
του μελλοντικού σεισμού και, δεύτερον, από το συγκεκριμένο εύρος του σήματος 
και τη διάρκεια του. Για πλήρη σιγουριά, είναι απαραίτητη η συνεχής 
παρακολούθηση και εύρεση πηγών του πεδίου της Γης με πολλαπλές 
επιβεβαιώσεις από μελλοντικούς σεισμούς.  
       Για να παρακολουθήσει κανείς τις παραλλαγές των εσωτερικών 
διαδικασιών και την κατάσταση του Ήλιου ή του πλανήτη, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα τηλεσκόπιο που συνεχώς (μέρα - νύχτα) θα είναι εστιασμένο 
στην πραγματική θέση του Ήλιου ή του πλανήτη και να τοποθετήσει κάποιο 
ανιχνευτή πεδίου στο επίκεντρο του τηλεσκοπίου ή στο επίπεδο εστίασης της 
εικόνας του Ήλιου ή του πλανήτη - ίσως μια αντίσταση, όπως πραγματοποίησε ο 
Νικολάϊ Α. Κόζιριεβ. Η παρακολούθηση αυτή θα πρέπει, φυσικά, να οργανωθεί 
από μια αρκετά ισχυρή εταιρεία. Ταυτόχρονα όμως, μπορεί να προταθεί ένας 
σχετικά απλός, κομψός και βολικός τρόπος για την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση των αλλαγών της κατάστασης των απομακρυσμένων 
αντικειμένων (βλ. Παράγραφο 5). 
     5. Όπως αναφέραμε, η φωτογραφία τού αντικειμένου και το ίδιο αντικείμενο 
βρίσκονται σε σύμπλεκτη κατάσταση λόγω του συντονισμού πληροφοριών μεταξύ 
τους. Αυτό σημαίνει ότι μια αλλαγή της κατάστασης ενός αντικειμένου προκαλεί 
μια αλλαγή της κατάστασης της φωτογραφίας του. Το τελευταίο οπτικά δεν 
παρατηρείται, αλλά εκδηλώθηκε και καταγράφηκε στις αλλαγές του αόρατου μη -
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της φωτογραφίας τού αντικειμένου. Για παράδειγμα, 
σε συνεδρίες επικοινωνίας σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις μέσω του μη-
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου [14,15], πειραματικά επιβεβαιώθηκε η ικανότητα των 
φωτογραφιών να καταγράφουν τα μη-ΕΜΠ, βλέπε την ενότητα "Φωτογράφηση 
της μη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας" στην αναθεώρηση [2]. Αυτό, προφανώς, 
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αισθάνονται κάποιοι μέντιουμ. Επομένως, αν διαθέτουμε στα χέρια μας μια 
συσκευή που να καταγράφει τις αλλαγές και τις έντονες ανωμαλίες των μη-ΕΜΠ 
της φωτογραφίας, τότε στα χέρια μας έχουμε έναν πραγματικό τρόπο να 
παρακολουθούμε εξ αποστάσεως τις αλλαγές στις ανωμαλίες των καταστάσεων 
των απομακρυσμένων αντικειμένων. Είναι σαφές πόσο σημαντικό μπορεί να είναι 
η απομακρυσμένη παρακολούθηση και η έρευνα των απομακρυσμένων 
αντικειμένων, π.χ., για την παρακολούθηση των τρεχουσών διεργασιών μέσα σε 
ουράνια σώματα, όπως την καταγραφή αόρατων διαδικασιών προετοιμασίας των 
ηλιακών εκλάμψεων, την αόρατη αναδιάταξη εσωτερικών διεργασιών στον Ήλιο 
χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία του Ήλιου, για την έρευνα των ουράνιων 
σωμάτων και, προφανώς, μελανών οπών, για την καταγραφή των διαδικασιών 
προετοιμασίας των σεισμών από τις φωτογραφίες της Γης κ.λπ.  
     Ο V. T. Shkatov δημιούργησε μια μοναδική συσκευή με ένα λέιζερ-στρεπτικό 
ανιχνευτή, στην οποία η δέσμη του λέιζερ σαρώνει μια φωτογραφία ενός μακρινού 
αντικειμένου [16]. Βάσει της εκτεταμένης εμπειρίας που απόκτησε δουλεύοντας 
με γεννήτριες και ανιχνευτές μη-ΕΜΠ, ο V.T. Shkatov είναι της γνώμης ότι η 
συσκευή του διαβάζει τα μη-ΕΜΠ από φωτογραφίες και με αυτόν τον τρόπο 
διαβάζει πληροφορίες από ένα απομακρυσμένο φωτογραφισμένο αντικείμενο. Το 
τελευταίο συνδυάζεται και συνάδει με τις παραπάνω σκέψεις σχετικά με τον 
συντονισμό των πληροφοριών και τη σύμπλεξη καταστάσεων ενός αντικειμένου 
και της φωτογραφίας του. 
     Κατά παράκληση του συντάκτη αυτού του άρθρου και της υπολογιστικής του 
καθοδήγησής, ο V.T. Shkatov διεξήγαγε ένα ειδικό πείραμα για να παρατηρήσει 
τις εκλάμψεις των επιπτώσεων των ουράνιων σωμάτων. Οι εκλάμψεις επιρροών 
των ουράνιων σωμάτων παρατηρήθηκαν μέσω του προαναφερθέντος οργάνου του 
V. T. Shkatov. Το λέιζερ σάρωνε μια φωτογραφία της Σελήνης. Πως μπορούμε να 
ελέγξουμε πειραματικά αν με αυτό τον τρόπο το όργανο του V. T. Shkatov 
παρακολουθεί εξ αποστάσεως τις αλλαγές στο μη-ΕΜΠ της Σελήνης;   
      Αρχικά ο σκοπός του πειράματος ήταν να καταγραφούν για πρώτη φορά οι 
βραχείες εξάρσεις της συνολικής επιρροής δύο μη-ΕΜΠ των δύο πλανητών σε 
συγκεκριμένες γωνιακές αποστάσεις μεταξύ τους, όπως προβλέπει το φυσικό 
μοντέλο των πεδίων F των ουράνιων σωμάτων [6]. Αυτές οι εξάρσεις που 
διαρκούν περίπου μία ώρα πρέπει να συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα στη Γη και 
στη Σελήνη λόγω της ασήμαντης απόστασης της Γης-Σελήνης σε σύγκριση με τις 
αποστάσεις προς τους πλανήτες. Επιπλέον, σύμφωνα με το φυσικό μοντέλο, στη 
Γη θα πρέπει να εμφανίζονται πολλές σύντομες εκρήξεις (1 - 3 - 7 λεπτά) λόγω 
των ανατολών-ηλιοβασιλεμάτων και τις αποκορυφώσεις των πλανητών στη Γη, 
ειδικά στην πόλη Τομσκ (όπου βρίσκεται η συσκευή). Ο τελευταίος τύπος έξαρσης 
έχει επανειλημμένα ανιχνευθεί με διάφορες μεθόδους στη Γη, για παράδειγμα, στο 
[13]. Η Σελήνη όμως κάνει μια περιστροφή γύρω από τον άξονά της όχι σε μια 
μέρα, όπως η Γη, αλλά περίπου σε ένα μήνα. Επομένως, η πραγματική διάρκεια 
των εκρήξεων των σεληνιακών πεδίων που συνδέονται με ανατολές, 
ηλιοβασιλέματα και τα κορυφώματα των ουράνιων σωμάτων στη Σελήνη, 



8 
 

πολλαπλά, περίπου τριάντα φορές, υπερβαίνει εκείνη της Γης. Συνεπώς, η Σελήνη 
δεν πρέπει να έχει πολλές σύντομες ριπές (1 - 3 - 7 λεπτών) που συνδέονται με την 
ανατολή, το ηλιοβασίλεμα και την αποκορύφωση των ουράνιων σωμάτων στη 
Σελήνη. Επιπλέον, στη Σελήνη σε οποιοδήποτε σταθερό χρονικό σημείο, η άνοδος 
(ή το ηλιοβασίλεμα, ή η αποκορύφωση) ενός συγκεκριμένου πλανήτη δεν 
συμβαίνει αμέσως σε όλα τα σημεία της Σελήνης, αλλά εμφανίζεται μόνο σε μια 
συγκεκριμένη γραμμή στην επιφάνεια της Σελήνης (όπως και στη Γη). Το λέιζερ 
σαρώνει γρήγορα τη φωτογραφία όλου του σεληνιακού δίσκου και ως εκ τούτου,  
τα φαινόμενα στο δίσκο θα λαμβάνονται κατά μέσον όρο και λαμβάνει χώρα ένα 
«θάμπωμα» των επιπτώσεων της ανατολής του Ήλιου (ή του ηλιοβασιλέματος ή 
της κορύφωσης) των ουράνιων σωμάτων στη Σελήνη. Με άλλα λόγια, αν το 
όργανο του V.T. Shkatov θα ανιχνεύσει εκρήξεις διάρκειας (1 - 3 - 7 λεπτά), τότε 
η συσκευή κατέγραψε ένα φαινόμενο στη Γη. Αν η συσκευή δεν καταγράψει 
εκρήξεις διάρκειας (1 - 3 - 7 λεπτά), σημαίνει ότι η συσκευή έχει καταγράψει το 
φαινόμενο στη Σελήνη με τη σάρωση φωτογραφίας της Σελήνης.  
     Το αποτέλεσμα του πειράματος έχει ως εξής. Οι εκρήξεις των επιρροών 
διαφορετικών ζευγών πλανητών εκδηλώθηκαν πραγματικά. Το όργανο του V.T. 
Shkatov κατέγραψε τρεις εκρήξεις επιδράσεων των ζευγών ουράνιων σωμάτων σε 
συγκεκριμένες γωνιακές αποστάσεις μεταξύ τους, εξάλλου, εκεί και τότε, όπως 
προβλέπει το φυσικό μοντέλο των πεδίων F. Οι πολλές σύντομες εκρήξεις 
διάρκειας (1 -  3 - 7 λεπτά) δεν εμφανίστηκαν. Κατά συνέπεια, το όργανο 
κατέγραψε τα φαινόμενα στη Σελήνη χρησιμοποιώντας μια σάρωση με λέιζερ μιας 
φωτογραφίας της Σελήνης. (Όλα συνέβησαν όπως θα έπρεπε να είναι στη Σελήνη, 
αλλά όχι στη Γη.) Το τελευταίο επιβεβαιώνει πειραματικά ότι 
χρησιμοποιώντας φωτογραφίες της Γης, των ουράνιων σωμάτων και άλλων 
απομακρυσμένων αντικειμένων, είναι πραγματικά δυνατό να λαμβάνουμε εξ 
αποστάσεως πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις τρέχουσες αλλαγές 
στις διαδικασίες στη Γη, στα ουράνια σώματα και σε άλλα απομακρυσμένα 
αντικείμενα. Αξίζει να αναφερθούν οι δυνατότητες της εξ αποστάσεως μελέτης 
των διαδικασιών σε περιορισμένες περιοχές αντικειμένων, εάν σαρώνουμε με ένα 
λέιζερ όχι όλη τη φωτογραφία τους αλλά το αντίστοιχο τμήμα τους. Ο εισηγητής 
ευχαριστεί θερμά τον V.T. Shkatov για τη διεξαγωγή ενός θεμελιωδώς σημαντικού 
πειράματος. Φυσικά, ένα μόνο πείραμα δεν είναι αρκετό, αλλά ο V.T. Shkatov, 
δεδομένου του εύρους των συμφερόντων του, δεν έχει περισσότερη δύναμη, 
ωστόσο, θέλω να επιστήσω την προσοχή στη σημασία της πειραματικής έρευνας 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 
    Το πείραμα αυτό δεν δημοσιεύθηκε, καθώς ήταν ένα μόνο πείραμα, το οποίο 
οδήγησε σε πολλές ερωτήσεις που απαιτούσαν περαιτέρω πειραματισμό. Ο 
συγγραφέας αυτού του άρθρου είχε συζητήσει μόνο με τους συμμετέχοντες στο 
έργο «Δεύτερη Φυσική» με μια λεπτομερή ανάλυση της εμπειρίας και  των 
πιθανών απαντήσεων σε αναδυόμενες ερωτήσεις.   
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   Ότι οι φωτογραφίες των ουράνιων σωμάτων εκπέμπουν κάποια πεδία μεταβλητά 
στο χρόνο, μαρτυρεί και το ακόλουθο πείραμα. Η επίδραση της Σελήνης στην 
άνθιση και ανάπτυξη των φυτών είναι γνωστή. Αυτή η επιρροή εξαρτάται από το 
χρόνο (για παράδειγμα, από τις φάσεις της Σελήνης). Παραδόξως, αποδείχθηκε ότι 
η άνθιση και η ανάπτυξη των φυτών επηρεάζεται όχι μόνο από τη Σελήνη, 
αλλά και από τις φωτογραφίες της Σελήνης. Επιπλέον, η επιρροή των 
φωτογραφιών της Σελήνης ήταν επίσης μεταβλητή στο χρόνο. Αυτό διαπιστώθηκε 
στα πειράματα του Ινστιτούτου Γενετικής και Φυσιολογίας Φυτών της Ακαδημίας 
Επιστημών της Μολδαβίας, όπου οι φωτογραφίες της Σελήνης τοποθετήθηκαν 
κάτω ή πάνω από το τρυβλίο Petri με εμποτισμένους διογκωμένους και βλαστούς 
σπόρους φυτών [18]. 
    Για τη συνεχής παρακολούθηση των μη-ΕΜΠ, βεβαίως, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία αισθητήρων των μη-ΕΜΠ, για παράδειγμα, 
σταθερούς ύδροαισθητήρες, τοποθετώντας τις φωτογραφίες των απομακρυσμένων 
αντικειμένων κάτω από μια δεξαμενή νερού. 
    Σχετικά με τις δυνατότητες παρακολούθησης των μη-ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων των απομακρυσμένων αντικειμένων για την πρόβλεψη των ηλιακών 
εκλάμψεων και των σεισμών στο στάδιο της προετοιμασίας τους, επανειλημμένα 
έχω αναφέρει σε διάφορα άρθρα μου. Δεν κατέγραψα όμως κάποιες  προσπάθειες 
υλοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση στην ακαδημαϊκή επιστήμη, αν και το 
πρόβλημα τέτοιων προβλέψεων είναι οξύ.   
     6. Στις μελέτες του έργου «Δεύτερη Φυσική», δημιουργούνται και ενεργά 
χρησιμοποιούνται γεννήτριες και καταγραφείς ενός συγκεκριμένου πεδίου Τ, με 
απροσδιόριστη φυσική φύση, αλλά με σαφώς μη-ηλεκτρομαγνητική και μη-
βαρυτική φύση [1, 2]. Ο ίδιος ανιχνευτής καταγράφει τόσο τα πεδία Τ της 
γεννήτριας όσο και τα μη-ενεργειακά πεδία F των ουράνιων σωμάτων [6]. 
Επομένως, τα πεδία T και F είναι πιθανότατα πεδία της ίδιας φυσικής φύσης. Το 
ίδιο επιβεβαιώνεται και από την ομοιότητα των πιο χαρακτηριστικών ιδιοτήτων 
τους: και τα δύο πεδία είναι ασυνήθιστα πολύ διεισδυτικά [1, 2, 6,  11, 12] όταν 
ενεργά αλληλεπιδρούν με την ύλη, έχουν μια εκπληκτικά μεγάλη δράση – τα πεδία 
Τ σημαντικά επιδρούν σε μεγάλες αποστάσεις χιλιάδων χιλιόμετρων με αμελητέα 
(μερικά βατ) κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος από τις γεννήτριες του πεδίου Τ, τα 
πεδία δε F των ουράνιων σωμάτων επηρεάζουν σημαντικά ακόμη και τις 
διαστρικές και διαγαλαξιακές αποστάσεις [6, 7]. Αυτές οι δύο ιδιότητες είναι 
χαρακτηριστικές των μη-ενεργειακών πεδίων, και εξηγείται στο [6]. Συνεπώς, το 
πεδίο Τ, πολύ πιθανό, να είναι επίσης μη-ενεργειακό ενώ η μελέτη των ιδιοτήτων 
των μη-ενεργειακών πεδίων F των ουράνιων σωμάτων που εμφανίζονται στο 
κατασκευασμένο φυσικό μοντέλο [6, 7], βοηθάει στον εντοπισμό των ιδιοτήτων 
των πεδίων Τ που χρησιμοποιούνται στο έργο της «Δεύτερης φυσικής». 
    7.  Το φαινόμενο του Maslobrod έχει ως εξής [3]. Συντελείται μια κατάσταση 
σύμπλεξης κάποιας ομάδας από βλαστούς σπόρους φυτών. Η σύμπλεξη των 
σπόρων δημιουργείται μέσω της βλάστησής τους σε ένα τρυβλίο Petri. Κατά τη 
διαδικασία βλάστησης, μια ομάδα σπόρων χωρίζεται σε δύο υποομάδες. Η πρώτη 
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υποομάδα υποβάλλεται σε γ-ακτινοβολία. Ως αποτέλεσμα, στην πρώτη υποομάδα, 
ο αριθμός των χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα κύτταρα των πρωτογενών ριζών 
των βλαστών αυξάνεται σημαντικά. Η δεύτερη υποομάδα δεν υποβλήθηκε σε γ-
ακτινοβολία, απομακρύνθηκε σε αποστάσεις μέχρι 7 χιλιόμετρα και 
προστατεύτηκε από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Παρ 'όλα αυτά, στη δεύτερη 
υποομάδα είχε συνέβη το ίδιο ότι και στην πρώτη υποομάδα - στη δεύτερη 
υποομάδα υπήρξε σημαντική αύξηση του αριθμού των ανωμαλιών 
χρωμοσωμάτων στα κύτταρα των πρωτογενών ριζών των βλαστών. Επομένως, το 
πεδίο Ρ, το οποίο πραγματοποιεί την κατάσταση σύμπλεξης, μπορεί να 
αλλάξει τα χρωμοσώματα, δηλαδή είναι σε θέση να ελέγξει την κληρονομική 
συσκευή των ζωντανών συστημάτων. Αλλά το πεδίο που υλοποίει την 
κατάσταση σύμπλεξης είναι μη-ενεργειακό, βλέπε σημεία 3 και [6]. Επομένως και 
η διαχείρισή του αποδεικνύεται επίσης μη-ενεργειακή, ενδεχομένως 
πληροφοριακή. Αναμφισβήτητα, αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες στην ιατρική 
του μέλλοντος όταν θα εξοικειωθεί η χρήση των πεδίων Ρ. 
     8. Τα πεδία των ουράνιων σωμάτων είναι επίσης μη-ενεργειακά. Πιθανόν, τα 
πεδία F και Ρ, καθώς και τα πεδία F και Τ, επίσης είναι πεδία της ίδιας φυσικής 
φύσης. Επομένως, είναι πιθανό ότι τα πεδία F των ουράνιων σωμάτων μπορούν 
επίσης να αλλάζουν την κληρονομική συσκευή του ανθρώπου, επηρεάζοντας 
γενετικά τον ψυχολογικό του τύπο, την τάση του για ορισμένες ασθένειες κ.λπ. 
     Η επιστήμη έχει αποκρυπτογραφήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα και έχει βρει ότι 
από τα εκατομμύρια των ανθρώπινων γονιδίων, μόνο το 2% των γονιδίων είναι 
ενεργά. Η επιστήμη είναι συγκλονισμένη από αυτό, αλλά δεν γνωρίζει ακόμα γιατί 
χρειάζεται το υπόλοιπο 98 τοις εκατό των γονιδίων. Ωστόσο, είναι απίθανο η 
Φύση να περιλαμβάνει αυτά τα 98% των γονιδίων μάταια. Η φύση, κατά κανόνα, 
δεν κάνει τίποτα μάταια. Υποψιάζομαι ότι εκατομμύρια γονίδια περιέχουν 
συνδυασμούς γονιδίων από όλες τις προηγούμενες γενιές ενός συγκεκριμένου 
ατόμου, από γονείς σε παππούδες, προ παππούδες και ούτω καθεξής, καθώς η 
ανάπτυξη ενός ανθρώπινου εμβρύου αρχίζει με την κατάσταση ενός ψαριού. 
Ακριβώς η ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου συνδυασμού γονιδίων προσδιορίζει 
στο μέλλον τις ψυχικές ιδιότητες, την τάση για ασθένειες κ.λπ. ενός νεογέννητου. 
Επομένως, για να αλλάξει η κληρονομική συσκευή ενός ατόμου, δεν είναι 
απαραίτητο να παραβιάζονται τα γονίδια, αλλά αρκεί η ενεργοποίηση ή η 
απενεργοποίηση του αυτού ή άλλου συνδυασμού γονιδίων. Το τελευταίο 
προσφέρει έναν επιστημονικά αποδεκτό πιθανό μηχανισμό των επιδράσεων των 
ουράνιων σωμάτων στον άνθρωπο μέσω της επιρροής των πεδίων F στον 
ανθρώπινο γενετικό κώδικα. Αυτό συνιστά την πιθανή κομβική στιγμή της σχέσης 
μεταξύ επιστήμης και αστρολογίας όσο αφορά τις επιδράσεις των ουράνιων 
σωμάτων στις ανθρώπινες ιδιότητες. 
    Σύμφωνα με τον εισηγητή, η σημερινή αστρολογία δεν είναι επιστήμη, αλλά 
προ-επιστήμη, όπως η αλχημεία, η οποία υπήρχε ο πρόδρομος της επιστημονικής 
χημείας. Οι Δίδυμοι που γεννήθηκαν στον ίδιο τόπο, σε μία και την ίδια στιγμή, 
ακριβείς με το λεπτό, αποδείχθηκαν ψυχολογικά αρκετά διαφορετικοί, καθώς ο 
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εισηγητής ήταν πεπεισμένος από τις παρατηρήσεις του. Αυτό το γεγονός δεν 
πρέπει να λαμβάνει  χώρα σύμφωνα με τους κανόνες της αστρολογίας. Φαίνεται 
ότι αυτό βάζει έναν σαφή τελικό σταυρό στην αστρολογία. Αλλά η αστρολογία 
είναι προ-επιστήμη και όχι επιστήμη, έτσι ώστε να μην είναι σε θέση να εξηγήσει 
πολλά φαινόμενα μέχρι τώρα. Από επιστημονική άποψη, τα δίδυμα βρίσκονται σε 
μια συνδεδεμένη κατάσταση (βλέπε παράγραφο 2 και εργασία [6]), που 
αναπτύσσονται στην ίδια μήτρα, όπως και οι σπόροι που διογκώνονται στο ίδιο 
πιάτο Petri. Φαίνεται, ακριβώς αυτή η σύμπλεκτη κατάσταση των δίδυμων τους 
εμποδίζει να βρίσκονται σε ίδιες καταστάσεις, διότι η σύμπλεξη τελείως 
απαγορεύει τα πανομοιότυπα δίδυμα να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. 
Παρατηρούμε αυτή την απαγόρευση στην κβαντική φυσική, αλλά λαμβάνοντας 
υπόψη το αξίωμα της αντιστοιχίας μεταξύ των εξισώσεων της κβαντικής και της 
μακροφυσικής, και επομένως την αναλογία της συμπεριφοράς των αντικειμένων 
στην κβαντική και τη μακροφυσική, μπορούμε να μεταφέρουμε τις ιδιότητες 
συμπλεκτών καταστάσεων από την κβαντική φυσική στη μακροφυσική [3, 6]. Ως 
εκ τούτου, οι αστρολόγοι οφείλουν να αλλάξουν τους κανόνες τους σχετικά με τα 
δίδυμα αν θέλουν η δημιουργία τους να προσεγγίσει την επιστημονική κατάσταση 
και να αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τα διαπιστωμένα γεγονότα. Ειδικά για τους 
αστρολόγους, ο συγγραφέας εξηγεί τα παραπάνω στο άρθρο "Επίλυση του 
προβλήματος των δίδυμων στην αστρολογία" 
http://astrozet.net/articles/TwinProblem.pdf 

 
    9.  Στις εργασίες του  έργου «Δεύτερη Φυσική», γίνονται προσπάθειες για την 
αναζήτηση αντικειμένων (για παράδειγμα, ενός συντριμμένου αεροπλάνου) σε 
γεωγραφικούς χάρτες χρησιμοποιώντας τις ψυχικές ικανότητες του χειριστή, 
μερικές φορές επιτυχείς, μερικές - όχι. Σε σχέση με τα παραπάνω, νομίζω ότι θα 
είναι πιο αποτελεσματική η αναζήτηση όχι από χάρτες, αλλά από 
φωτογραφίες της επιφάνειας της Γης, για παράδειγμα, φωτογραφίες που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό και παρέχονται από το GOOGLE. Επιπλέον, να 
χρησιμοποιείται, όποτε είναι δυνατόν, μια φωτογραφία του επιθυμητού 
αντικειμένου, οργανώνοντας και καταχωρίζοντας με την βοήθεια κάποιας 
συσκευής το πληροφοριακό συντονισμό των φωτογραφιών του αντικειμένου 
και του εδάφους, επιτυγχάνοντας έτσι ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης που αποκλείει την υποκειμενικότητα του μέντιουμ. Ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να οργανωθεί αυτό, ποιο εφευρετικά θα αποφασίσουν οι 
πειραματιστές. Ανεξάρτητα από τον συγγραφέα, ο V.T. Shkatov ξεκίνησε την 
έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

       
   Εν κατακλείδι, ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά τους Σεργκέι Νικητόβιτς 
Μασλόμπροντ και Βίκτορ Τρεντερίεβιτς Σκάτοφ για χρήσιμες και σημαντικές 
συζητήσεις. 
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